
 

 

 

Voorziening voor borstvoeding - Privacy-tent voor borstvoeding 

Algemene richtlijnen voor het gebruik door kandidaten 

Doel: 
Voor de ondersteuning van het welzijn van kandidaten en hun ouderschapsbehoeften kunnen we 

personen die hun kind borstvoeding geven, hiervoor een speciale functionele privé-ruimte aanbieden. 

Deze mogelijkheid neemt de recente voorschriften ten aanzien van COVID-19 in acht. Bij het beschikbaar 

stellen van deze ruimte is privacy onze grootste zorg. 

Elke ruimte bevat: 
een privacy-tent en een comfortabele stoel. De privacy-tent heeft een grote in T-stijl uitgevoerde deur 

met ritssluiting voor gemakkelijke toegang en een 3-weg ritssluiting. Om de privacy te garanderen, moet 

de examenkandidaat ervoor zorgen dat de privacy-tent volledig gesloten is. 

Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van de ruimte? 

• De privacy-tent is uitsluitend bedoeld voor geven van borstvoeding. De tent heeft een grootte van 

120 cm x 120 cm x 200 cm (47,24" x 47,24" x 78,74"), waardoor er veel ruimte is. Verder is er een 

bovenraam voor licht en luchtcirculatie. 

• Een stoel is beschikbaar en mag worden gebruikt; de beheerder van het Examencentrum zal deze 

bij het inrichten in de privacy-tent plaatsen. Er is geen extra tafel, stoel of kruk beschikbaar. 

• Om de privacy te garanderen, moet de tent volledig gesloten worden. De privacy-tent heeft een 

grote in T-stijl uitgevoerde deur met ritssluiting voor gemakkelijke toegang en een 3-weg 

ritssluiting. 

• Elke keer dat examenkandidaten na het gebruik van de tent de examenruimte betreden, moeten 

zij voor controle de reguliere beveiligingsprocedure doorlopen. 

• Uit netheid en uit beleefdheid voor andere gebruikers, is het de verantwoordelijkheid van de 

examenkandidaten om gemorste materialem of andere tijdens het gebruik van de privacy-tent 

ontstane rommel op te ruimen. 

• Etenswaren zijn in de tent niet toegestaan, maar na inspectie is door de kandidaat meegenomen 
water toegestaan.  

• Zodra de testpersoon aan de borstvoedingspauze begint, mag de telefoon van het 

examencentrum worden gebruikt om de verzorger van het kind te bellen. 

• De verzorger heeft alleen toegang tot de wacht-/ontvangstruimte. De verzorger heeft geen 

toegang tot de pauze-ruimte voor de werknemers, het kantoor van de beheerder van de 

examenruimte of de examenruimte. 

• De verzorger wordt verzocht het examencentrum te verlaten voor de duur van de verlengde 

pauze van de examenkandidaat. 

• Zodra de examenkandidaat het kind de borstvoeding heeft gegeven, kan de telefoon van het 

examencentrum worden gebruikt om de verzorger te bellen om het kind terug te brengen. 

• Examenkandidaten worden verzocht om altijd rekening te houden met de examenbeleving van 

andere examenkandidaten en om verstoring in het Examencentrum zoveel mogelijk te 

voorkomen; de medewerkers van het Examencentrum hebben te allen tijde het recht te eisen dat 



een baby die andere kandidaten hindert, uit het Examencentrum wordt verwijderd. 



 

 


