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Examenservice

Gedragscode gebruik website - digitale omgeving
Versie 10-12-2015 – Aanvulling 2019: toevoeging dat de Gedragscode ook geldt voor de digitale omgeving
Aanvulling 2022: Examenservice MEI past de privacyregels toe conform de AVG

Aanleiding
Op verzoek van de Deelnemersraad en naar aanleiding van enkele voorvallen heeft het bestuur van de
Stichting Examenservice MEI deze notitie opgesteld met daarin de afspraken voor het gebruik van de website
en de examenproducten van de Stichting. Afspraken hieruit gelden ook voor het gebruik van de digitale
omgeving van Examenservice MEI.

Afspraken tot dusver
In de Deelnemingsovereenkomst is Artikel 3 gewijd aan het onderwerp geheimhouding:
3.1

Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van zaken en gegevens met
betrekking tot de (ter beschikking gestelde) examenproducten en -diensten in de ruimste zin van
het woord en aanverwante aangelegenheden, waarvan enige Partij kennis draagt en waarvan het
vertrouwelijke karakter duidelijk is, bekend mag worden verondersteld dan wel redelijkerwijs moet
worden begrepen alsmede ten aanzien van algemene zaken en algemene gegevens waarvan het
vertrouwelijk karakter duidelijk is, bekend mag worden verondersteld dan wel redelijkerwijs moet
worden begrepen. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht na eventuele beëindiging van de
deelname aan Examenservice doch geldt niet voor zover bekendmaking van bepaalde gegevens
uitdrukkelijk voortvloeit uit enig wettelijk voorschrift of noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
de maatschappelijke opdracht van Stichting Examenservice.

3.2

Ieder der Partijen zal redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van
vertrouwelijk verkregen informatie te waarborgen voor zover mogelijk is in verband met de uitvoering van deze overeenkomst.

3.3

Partijen verplichten zich om de van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarvoor en de wijze waarop de informatie
is verstrekt of aan hem bij de uitvoering van de overeenkomst bekend is geworden. Deze verplichtingen gelden zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na afloop daarvan.

3.4

Zowel Stichting Examenservice als ROC zal zich er ten zeerste voor inspannen dat haar personeelsleden en/of voor haar werkzame derden op de hoogte zijn van bovenstaande verplichtingen
en deze stipt zullen naleven.

3.5

Partijen gaan voor het wettelijke kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid van de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Partijen zullen
zorgdragen voor de naleving van de verplichtingen die op hen rusten uit hoofde van de WBP binnen het kader van de verplichtingen aangegaan in deze overeenkomst.

Ter aanvulling op artikel 3.5: de WBP is per 25-5-2018 vervallen. Daarvoor in de plaats hanteert
Examenservice MEI de regels voor de omgang met persoonsgegevens zoals die zijn vastgelegd in de
sindsdien van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de Verklaring t.b.v. Toegangscode exameninstrumenten Stichting Examenservice MEI is opgenomen:
Voor toegang tot de website wijst bovengenoemde Onderwijsinstelling een Formele Contactpersoon aan
(zie hieronder). Deze contactpersoon ontvangt, indien naam, e-mailadres en telefoonnummers zijn inge-
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vuld, de inlogcode voor het downloaden van exameninstrumenten van de Stichting Examenservice MEI.
Conform de Deelnemingsovereenkomst met Examenservice MEI verklaart de Onderwijsinstelling (in casu
de Formele Contactpersoon, tevens namens andere medewerkers die bij de examinering zijn betrokken)
vertrouwelijk met de exameninstrumenten om te gaan en deze examens enkel te verspreiden of vermenigvuldigen voor eigen studenten die een met publieke gelden bekostigde mbo-opleiding volgen.
De Onderwijsinstelling kan naar eigen inzicht de exameninstrumenten voor mbo-opleidingen, cross-overs
en/of keuzedelen gebruiken voor alle DUO-geregistreerde studenten binnen de Metaal, Elektro-, Installatie en lnfratechniek en eventueel aanvullende sectoren in elk jaar dat bovengenoemde Onderwijsinstelling
deelnemer is van de Stichting Examenservice MEI.
De contactpersoon voor de website ontvangt tevens de toegangscode voor examinering via de zogenoemde Digitale omgeving, indien de school daarvan gebruikmaakt. Binnen de Digitale omgeving kan
desgewenst een onderstructuur worden ingericht, per vestiging of per sector. De contactpersoon vraagt
dit aan bij de Stichting Examenservice MEI en blijft het formele aanspreekpunt.
Alle bepalingen rondom de website www.esmei.nl gelden vanzelfsprekend ook voor de Digitale omgeving.

Medewerkers van ROC’s, bedrijven en brancheorganisaties die voor Examenservice werkzaamheden uitvoeren (ontwikkelaars, leden van Ontwikkelplatforms, screeners, Vakcommissieleden, leden van de Vaststellingscommissie en overigen) tekenen bij aanvang van de werkzaamheden een Geheimhoudingsverklaring
waarmee elke betrokkene ervoor tekent:
dat hij/zij:
1. uit het materiaal dat uit hoofde van bovengenoemde functie(s) hem/haar in het bezit of ter beschikking
wordt gesteld, ter inzage wordt gegeven, dan wel door hem/haar wordt ontwikkeld, geen mededelingen van welke aard dan ook aan derden zal doen, noch dit materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden
ter inzage zal geven of op andere wijze ter beschikking zal stellen;
2. het bovengenoemde materiaal geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze zal kopiëren tenzij dit nadrukkelijk voor de werkzaamheden is vereist;
3. na afloop van de werkzaamheden alle gemaakte kopieën zal vernietigen;
4. bovengenoemde verplichtingen ook zal nakomen na beëindiging van de functie(s).

In de Inleenovereenkomst dan wel de Overeenkomst voor Inzet voor medewerkers die een substantiële inzet
plegen voor Examenservice is vastgelegd:
Het intellectueel eigendom van het geleverde werk behoort te allen tijde de Stichting Examenservice MEI
toe. Ten aanzien van werkwijzen en producten geldt een geheimhoudingsplicht. De ondergetekenden
verklaren dat zij de binnen de Stichting Examenservice MEI opgedane kennis niet gebruiken voor eigen
gewin en/of concurrerende activiteiten die schadelijk zijn voor de Stichting. Tevens verklaren zij het copyright dat op de producten rust, te respecteren.

Aanscherping en aanvullende afspraken
 Examenservice communiceert de bovenstaande, vastgelegde afspraken geregeld met alle deelnemende
partijen. De informatie wordt op de website geplaatst.
 Elk schooljaar dienen alle mensen die voor Examenservice werken, de Geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen.
 Elk schooljaar krijgen de deelnemende scholen de Verklaring Toegangscode opnieuw voorgelegd ter
ondertekening en wordt de inlogcode voor de website vernieuwd.
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 Bij het overtreden van afspraken die zijn gemaakt voor het gebruik en verspreiding van examenproducten,
wordt de directie van de betreffende onderwijsinstelling geïnformeerd en indien vereist het College van
Bestuur. In een uiterste situatie kan het bestuur overgaan tot het ontbinden van de Deelnemersovereenkomst en/of juridische stappen.
 Het bestuur adviseert ROC’s – voor zover dat nog niet gebeurt – dat zij met medewerkers die belast zijn
met een taak/rol in het proces van examinering, een gedragscode vastleggen die is gebaseerd op de hierboven genoemde Geheimhoudingsverklaring en/of op Artikel 10.4 van de cao BVE 2014-2015, te weten:
1. Zowel de werkgever als de werknemer neemt met betrekking tot informatie die hetgeen in of uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk tot hem komt, de geheimhouding in acht die in het maatschappelijk
verkeer betamelijk is.
2. De verplichting, genoemd in het eerste lid, geldt ook na het einde van de arbeidsovereenkomst.
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