Locatie-eisen examen SVH Leermeester

Staat achter de
Nederlandse horeca

Voor de examens SVH Leermeester staat SVH onder toezicht van de Stichting Examenkamer.
Met de Stichting Examenkamer zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van deze
examens. Onderstaande locatie-eisen zijn gebaseerd op die afspraken en de examenleider van
SVH controleert de naleving van deze eisen dan ook strikt.
Het examen Leermeester bestaat uit drie delen: het theorie-examen, het praktijkexamen en
het portofolio. Onderstaande locatie-eisen hebben alleen betrekking op het theorie-examen en
het praktijkexamen.
Beide examens worden op dezelfde dag afgenomen. De locatie dient dan ook geschikt te zijn
om beide examens af te 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 moet de locatie aan de volgende eisen voldoen:
 De locatie moet geschikt zijn om beide examens af te nemen op dezelfde dag;
 Er moet een ontvangstruimte/wachtruimte zijn voor alle examenkandidaten (maximaal
16), die niet in open verbinding staat met de theorie- en praktijkexamenruimtes;
 In de ruimtes waar examens worden afgenomen moet absolute stilte gewaarborgd
kunnen worden;
 Er moet voldoende licht zijn op de locatie en in elke ruimte, in de vorm van groot licht;
 Vanaf de gang is geen doorzicht naar de examenruimten;
 De locatie dient schoon te zijn.
De ruimte voor het theorie-examen en het praktijkexamen kan dezelfde zijn, aangezien deze
examens niet gelijktijdig plaatsvinden. Voorwaarde is dat de ruimte voldoet aan de voor beide
examens aangegeven specificaties en de examenruimte tijdig beschikbaar is.

Locatie-eisen theorie-examen

De ruimte voor het theorie-examen moet aan de volgende eisen voldoen:
 Er is één ruimte die groot genoeg is om alle de kandidaten (maximaal 16) tegelijkertijd
schriftelijk te kunnen examineren;
 Er zijn voldoende tafels en stoelen, zodat elke kandidaat een eigen tafel en stoel heeft;
 De afstand tussen tafels van verschillende kandidaten is minimaal één meter aan de
voor-, achter-, en zijkant van elke tafel;
 Voor in de examenruimte moeten een tafel en twee stoelen staan voor de Plaatselijke
Examencommissie, zodat zij een goed overzicht heeft over de gehele examenruimte.

Locatie-eisen praktijkexamen

Er is één ruimte met een oppervlakte van minimaal 60m2, of twee ruimtes van minimaal 20m2.
Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen aanwezig:
 Twee tafels op werkhoogte (A) voor de manuele vaardigheden (120 x 80);
 Twee tafels op gewone hoogte (B) voor de communicatieve vaardigheden (120 x 80)
met twee stoelen;
 Twee tafels met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling (C);
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Kamerscherm (of vergelijkbaar) tussen de twee opstellingen (indien twee
examens in dezelfde ruimte worden afgenomen);
Twee emmers met koud water;
Twee lege emmers;
Twee afvalcontainers;
Doeken.
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Wanneer twee examens in dezelfde examenruimte worden afgenomen zijn de tafels en stoelen
opgesteld conform de afbeelding hieronder:

Afbeelding 1: opstelling tafels bij één grote examenruimte
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