
 

Locatie-eisen examen SVH Cocktails, 7 december 2020 

Staat achter de  
Nederlandse horeca 

Locatie-eisen SVH examen Cocktails 
Dit examen wordt altijd afgenomen bij de Bols Bartending Academy.  
Het SVH examen Cocktails bestaat uit vier delen: theorie, free pour, recepten test en 
speedround. 
 
Alle examens worden op dezelfde dag afgenomen. De locatie moet dan ook geschikt zijn om 
alle examens af te kunnen nemen.  
 

Algemene locatie-eisen 
Wanneer er geëxamineerd wordt, is het belangrijk dat het rustig is in de omgeving waar de 
examens gehouden worden: geen geluidsoverlast van telefoons, leveranciers die goederen 
komen brengen, schoonmaakploegen of overige geluidshinder. 
Daarnaast moeten de examenruimtes aan de volgende eisen voldoen: 

 Er moet absolute stilte gewaarborgd kunnen worden; 
 Er moet voldoende licht zijn op de locatie in de vorm van groot licht; 
 De locatie dient schoon te zijn. 

 

Locatie-eisen theorie-examens (theorie en receptentest) 
 Eén ruimte die groot genoeg is om alle kandidaten tegelijkertijd schriftelijk te 

examineren; 
 Voldoende tafels/werkstations en stoelen, zodat elke kandidaat een eigen 

tafel/werkstation en stoel heeft; 
 De afstand tussen de kandidaten is minimaal anderhalve meter aan de voor-, achter-, 

en zijkant; 
 In de ruimte is een tafel/werkstation en een stoel voor de Plaatselijke 

Examencommissie, zodat zij een goed overzicht heeft over de gehele examenruimte. 
 

Locatie-eisen praktijkexamens (free pour en speedround) 
 Eén ruimte die groot genoeg is om twee kandidaten tegelijkertijd te examineren, met 

daarin: 
o Twee volledig ingerichte werkstations, met alle ingrediënten, benodigdheden en 

bartools, zodat in principe alle cocktails van de lijst met cocktails gemaakt 
kunnen worden door elke kandidaat; 

o Twee sets met ‘pour-checks’; 
o Camera(s) en camerastandaard(en), zodat de het examen Speedround 

opgenomen kan worden. Deze moeten op ongeveer drie meter van het 
werkstation kunnen worden geplaatst waar het examen wordt afgenomen.  
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