
 

   
 Retour sturen aan: 

StECI, info@steci.nl 

 

 
Aanvraagformulier Examenbank   

Om examen- en beoordelingsinstrumenten van Stichting Examenplatform Creatieve 

Industrie op jouw school te kunnen gebruiken, dien je per gebruiker dit 

aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Alle velden moeten verplicht worden 

ingevuld. Daarnaast moet het formulier voor akkoord door jouw leidinggevende worden 

ondertekend. Vervolgens kun je dit formulier gescand per e-mail versturen naar 

info@steci.nl. Zodra wij jouw aanvraagformulier hebben ontvangen en verwerkt, krijg je 

bericht dat je toegang hebt tot de examenbank van StECI. 

Gegevens school 

 

 

Naam van de school   

Naam van de locatie   

Naam contactpersoon  

E-mailadres  

 

Voor welke onderdelen wil je toegang in de Examenbank? Graag hieronder aanvinken, 

hierbij zijn meerdere keuzes mogelijk. 

□ Artiest      □ Keuzedelen 

□ AV-Productie 

□ DTP 

□ Make-up Art  

□ Mediamanagement  

□ Mediaredactie  

□ Mediavormgeving  

□ Podium- en evenemententechniek  

□ Printmedia  

□ Ruimtelijke vormgeving 

□ Signmaking 

□ Stand- en decorbouw 

 

 

 

Plaats en datum: 

Naam (opleidingsmanager school):  

Handtekening (opleidingsmanager school): 

Gegevens van gebruiker 

 

 

Voornaam  

Achternaam  

Functie  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

E-mail adres (zakelijk)  

mailto:info@steci.nl


 

   
 Retour sturen aan: 

StECI, info@steci.nl 

 

 

    

 

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 StECI; 

 alle beoordelings- en exameninstrumenten; 

 alle servicedocumenten; 

 wachtwoord-beveiligingen van de bij StECI 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 StECI. Ze gelden niet als ondergetekende aan StECI kan aantonen, 

dat de betreffende informatie vóór ondertekening van deze verklaring reeds bij 

ondergetekende bekend of algemeen bekend was. 

 

 

Plaats en datum: 

 

 

Naam: 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Geheimhoudingsverklaring 


