
  

Stichting Praktijkleren is een stichting van, voor en door het onderwijs. Zij levert leermiddelen en exameninstrumenten aan de roc’s 
in Nederland. De roc’s blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering en beoordeling van alle examen- en 
opleidingsprocessen. Stichting Praktijkleren gaat uit van ongewijzigde inzet van haar exameninstrumenten. Indien een roc 
wijzigingen aanbrengt, mag het logo niet op het exameninstrument voorkomen. 
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Verklaring van geheimhouding en onthouding van misbruik betreffende kwalificerende exameninstrumenten 

Regionaal opleidingscentrum            ____ 

Namens het roc (instellings- 
vertegenwoordiger) 1        ___(naam en functie) 

Vestigingsadres            ____ 

Postcode en plaats           ____ 

Examenfunctionaris 2      _(functionaris die examens downloadt) 

E-mailadressen 1      2     ___ 

 
Ondergetekenden verklaren dat zij 

 de exameninstrumenten afkomstig van Stichting Praktijkleren uitsluitend gebruiken of laten gebruiken bij 
kwalificerende examens, dat zij zich onthouden van misbruik en dat zij alles doen om misbruik te voorkomen, 
waarbij in elk geval maar niet uitsluitend het gebruik van exameninstrumenten als ontwikkelingsgerichte 
toetsen wordt gezien als misbruik; 

 het wachtwoord dat via de website toegang verschaft tot de exameninstrumenten niet aan anderen geven; 

 exameninstrumenten afkomstig van Stichting Praktijkleren niet verspreiden anders dan bij de examens van 
het roc en dat zij deze producten niet aan derden, direct of indirect, ter beschikking zullen stellen en dat zij 
ervoor zorgen dat het examenmateriaal na het afnemen ervan wordt ingenomen; 

 zaken, Stichting Praktijkleren betreffende, die uit de aard der zaak geheim zijn of uitdrukkelijk als geheim 
aangemerkt zijn, geheimhouden. Onder de geheimhouding wordt tevens begrepen: zich onthouden van 
eigen gebruik/voordeel. 

 
Wat hierboven is verklaard, geldt voor het roc en/of diens vertegenwoordiger, én voor alle medewerkers (al dan niet 
in loondienst). Ondergetekende 1 legt het voorgaande op aan zijn/haar medewerkers. Overtreding door medewerkers 
komt voor rekening en risico van ondergetekende 1. 
 
Voor iedere handeling in strijd met het bovenstaande verbeuren ondergetekenden een boete van € 1500,--. 
Daarnaast heeft Stichting Praktijkleren het recht volledige schadevergoeding te vorderen en/of aangifte te doen van 
het plegen van een misdrijf (art. 272 van het Wetboek van Strafrecht). 
 
 
Plaats:        Plaats:      _______  
 
Datum:        Datum:        
 
 
 
            ________ 

1 Naam en handtekening vertegenwoordiger roc  2 Naam en handtekening examenfunctionaris 
 

 
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. 
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