
 

  

 

Voorziening voor borstvoeding - Privéruimte uitsluitend voor afkolven 

Algemene richtlijnen voor het gebruik door kandidaten 

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

functionele privéruimte aanbieden die is bedoeld voor het afkolven van moedermelk. Deze voorziening 

neemt de recente voorschriften ten aanzien van COVID-19 in acht en is beschikbaar op de meeste 

locaties. Bij het verstrekken van deze ruimte is privacy onze grootste zorg. 

Elke ruimte bevat: 
Een comfortabele stoel en een stopcontact. Personen die borstvoeding geven moeten zorgen voor hun 

eigen borstkolven, hulpstukken en reinigingsmateriaal. Om de privacy te garanderen, moet de 

examenkandidaat tijdens het afkolven de deur op slot doen. 

Zijn er beperkingen verbonden aan het gebruik van de ruimte? 

• De privéruimte is uitsluitend bedoeld voor het afkolven van moedermelk en niet voor het geven 
van borstvoeding aan een kind. 

• Kandidaten zijn verantwoordelijk voor het meenemen van hun eigen borstkolf en accessoires voor 

het opvangen en bewaren van de afgekolfde melk. Er is geen koelkast beschikbaar voor het 

bewaren van afgekolfde melk. 

• Persoonlijke spullen van kandidaten, d.w.z. pomp en koelbox, kunnen tijdens het examen in de 

aangepaste ruimte worden opgeslagen. Let op: examenkandidaten zullen worden gevraagd de 

meegebrachte benodigdheden te laten inspecteren om zeker te zijn dat deze geen studie-notities 

of persoonlijke apparaten (mobiele telefoons, tablets, enz.) bevatten. De medewerkers van het 

Examencentrum zullen deze persoonlijke eigendommen niet verder aanraken. Persoonlijke 

apparaten blijven in het kluisje voor de examenkandidaat. 

• De stoel in de privéruimte mag gebruikt worden; de beheerder van het Examencentrum zal deze 

bij het inrichten van de ruimte in de ruimte plaatsen. Een extra tafel, stoel of kruk is afhankelijk 

van beschikbaarheid. 

• Er wordt op gewezen dat er in geen van de privéruimtes die voor het afkolven gebruikt worden, 

een camera voor de opname van digitale videobeelden aanwezig is. 

• Elke keer dat examenkandidaten 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 materialen of andere tijdens het gebruik van het privacy-gordijn 

ontstane rommel op te ruimen. 

• Het kan voorkomen dat op een dag meerdere kandidaten van de ruimte gebruik willen maken. 

Slechts één kandidaat kan de ruimte op hetzelfde moment gebruiken. De medewerkers van het 

Examencentrum zullen helpen bij het coördineren van het gebruik van de ruimte. 

• Het is mogelijk dat er meer dan één persoon die borstvoeding geeft op dezelfde dag in het 

examencentrum aanwezig is.  Wij vragen uw medewerking bij het plannen van tijd in de 

privéruimte. U wordt niet gevraagd om de ruimte gelijktijdig met anderen te delen, maar wel om 

mee te werken bij het afspreken van geschikte tijden. 


