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Aanmeldformulier Deelname Examenwerk 

 

Sector 

 Brood en Banket 

 Dienstverlening, niveau 2 

 Dienstverlening, niveau 3 en 4 

 Entree-opleidingen 

 Horeca 

 Luchtvaartdienstverlening 

 Reizen & Recreatie 

Zie achterkant voor kwalificaties behorend bij sector 

Naam onderwijsinstelling  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

  

Naam contactpersoon  

Functie  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

  

CREBO-erkend  Ja  Nee 

Brinnummer  

 

Hierbij verzoek ik het bestuur onze onderwijsinstelling toe te laten treden als deelnemer van 

Examenwerk 

 

Datum  

Plaats  

Naam tekenbevoegde  

Handtekening  
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Dossier Kwalificatie Afkorting Crebo Niveau 

 

Brood en Banket    

 Uitvoerend bakker UB 25173 2 

 Zelfstandig werkend bakker ZWB 25174 3 

 Leidinggevende bakkerij LGB 25172 4 

 Patissier PAT 25183 4 

 Ondernemer bakkerij OB 25186 4 

 Boulanger BOU 25614 4 

     

Dienstverlening niveau 2    

 Medewerker facilitaire dienstverlening MFD 25499 2 

 Helpende zorg en welzijn HZW 25498 2 

 Medewerker sport en recreatie MSR 25500 2 

     

Dienstverlening niveau 3 & 4    

 Allround medewerker facilitaire 

dienstverlening 

AMFD 25609 3 

 Facilitair leidinggevende FLG 25175 4 

     

Entree    

 Assistent dienstverlening en zorg ADZ 25251 1 

 Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie AHVV 25252 1 

     

Horeca    

 Kok KOK 25180 2 

 Zelfstandig werkend kok ZWK 25182 3 

 Gespecialiseerd kok GD 25179 4 

 Leidinggevende keuken LGK 25181 4 

 Gastheer/-vrouw GHGV 25168 2 

 Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw ZWGHGV 25171 3 

 Gastronoom/sommelier GS 25169 4 

 Leidinggevende bediening LGB 25170 4 

 Medewerker fastservice MFS 25178 2 

 Eerste medewerker fastservice 1MFS 25176 3 

 Manager/bedrijfsleider fastservice MBFS 25177 4 

 Manager/ondernemer horeca MOH 25184 4 

 Meewerkend horeca ondernemer MHO 25185 4 

     

Luchtvaartdienstverlening    

 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality ZMLH 25353 3 

 Zelfstandig medewerker travel & hospitality ZMTH 25354 3 

 Leidinggevende leisure & hospitality LGLH 25351 4 

 Leidinggevende travel & hospitality LGTH 25352 4 
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E-mailadres  

Telefoon  
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Ondergetekende verklaart, dat de onderwijsinstelling door Examenwerk een 

geheimhoudingsplicht/verplichting omtrent onthouding van gebruik en misbruik is opgelegd: 

 

1. De Onderwijsinstelling zal bij het gebruik en het omgaan met beoordelings- en 

exameninstrumenten van Examenwerk de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

 

2. De Onderwijsinstelling is, zowel tijdens het gebruik van de beoordelings- en 

exameninstrumenten van Examenwerk als daarna, gehouden tot stipte geheimhouding van alle 

informatie en bescheiden die van Examenwerk worden ontvangen en die worden geacht een 

vertrouwelijk karakter te dragen. 

 

3. Het is De Onderwijsinstelling bekend dat overtreding van de geheimhoudingsplicht leidt tot een 

niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare boete van € 22.689,- 

per overtreding, alsmede een boete van € 226,90 per dag dat de overtreding voortduurt. De 

boete wordt ten behoeve van Examenwerk verbeurd. 

 

4. Het onder lid 3 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Examenwerk om volledige 

schadevergoeding/schadeloosstelling te vorderen en om aangifte te doen op grond van het 

daartoe bepaalde in het Wetboek van Strafrecht. 

 

Ondergetekende verklaart tevens zaken betreffende Examenwerk die uit de aard der zaak geheim 

zijn of die uitdrukkelijk als geheim zijn aangemerkt, niet te zullen aanwenden voor eigen gebruik of 

tot eigen voordeel. 

 

Voor iedere handeling in strijd hiermee heeft Examenwerk het recht schadevergoeding te vorderen 

en/of bij de Officier van Justitie aangifte te doen van het plegen van een misdrijf (Artikel 272 van het 

Wetboek van Strafrecht). 

 

Ondergetekende verklaart dat beoordelings- en examenmateriaal afkomstig uit de examenbank niet 

verspreid wordt en dat beoordelings- en examenmateriaal na het afnemen van beoordelingen of 

examens weer ingenomen wordt. 

 

Plaats   

Datum  

Handtekening aanvrager en 

stempel onderwijsinstelling 
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Ondergetekende verklaart geheimhouding te zullen betrachten zoals hieronder beschreven. 

 

De ondergetekende is verplicht tot geheimhouding van die gegevens waarvoor hem of haar 

geheimhouding is opgelegd, dan wel waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs zou moeten begrijpen 

dat geheimhouding wordt verwacht. De geheimhouding geldt voor de volgende onderwerpen: 

 

• persoonlijke gegevens van klanten en relaties van Examenwerk; 

• alle beoordelings- en exameninstrumenten; 

• alle servicedocumenten; 

• wachtwoord-beveiligingen van de bij Examenwerk in gebruik zijnde systemen en     

  gegevensbestanden; 

• toets- en examenresultaten; 

• gegevens betreffende offertes. 

 

De verplichtingen uit deze verklaring gelden tot zes maanden na beëindiging van de werkzaamheden 

voor Examenwerk. Ze gelden niet als ondergetekende aan Examenwerk kan aantonen, dat de 

betreffende informatie vóór ondertekening van deze verklaring reeds bij ondergetekende bekend of 

algemeen bekend was. 

 

Plaats en datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 
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