Aanvraagformulier account toetssysteem TeleToets
Om taalexamens en kennistoetsen via het toetssysteem op uw school te kunnen gebruiken, dient u dit
aanvraagformulier t.b.v. een account volledig in te vullen.
Per gebruiker dient een apart formulier te worden ingevuld.
Vervolgens kunt u dit formulier ingescand, per e-mail, versturen naar info@examenwerk.nl.
Vergeet niet om ook de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en deze mee te sturen met uw
aanvraag.
Nadat uw account is aangemaakt, ontvangt u van ons de informatie om met het toetssysteem te kunnen
gaan werken.
Gegevens van de schoolorganisatie
Naam van de school
Naam van de locatie
Gegevens van de aanvrager
Geslacht
Voornaam
Tussenvoegsel (indien van
toepassing)
Achternaam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres (zakelijk)
Vakrichting (omcirkel wat van
toepassing is)

Brood & Banket

Reizen & Recreatie

Facilitair

Horeca

Keuzedelen

Voor akkoord,
Naam (opleidingsmanager ROC):

_________________________________________

Handtekening (opleidingsmanager ROC):

_________________________________________

Geheimhoudingsverklaring

Contactgegevens
Voorletters en achternaam
Straatnaam
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum
E-mail privé
E-mail werk
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Werkzaam bij:
Functie

Verklaring van geheimhouding:
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 van
Examenwerk niet verspreid wordt en dat beoordelings- en examenmateriaal na het afnemen van beoordelingen
of examens weer ingenomen wordt.
Plaats
Datum
Handtekening

- Tekst artikel 272 Wetboek van Strafrecht Hij die enig geheim, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is te bewaren, opzettelijk schendt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Retour sturen aan:
Examenwerk | t.a.v. Secretariaat | Postbus 1449 | 3430 BK Nieuwegein | info@examenwerk.nl

