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Gebruikersvoorwaarden deKennistoetsenbank  

Versie 10 januari 2018 

A. Definities 

In deze Voorwaarden gelden de volgende definities. 

Prove2Move De coöperatie Coöperatie RBA-4 Examenbank voor 
Gezondheidszorg- en Welzijnsopleidingen U.A., statutair 
gevestigd te Hengelo Ov en kantoorhoudende aan de Gieterij 
200, te (7553VZ) Hengelo Ov, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 08123956 

deKennistoetsenbank deKennistoetsenbank produceert kennisvragen. 
deKennistoetsenbank rubriceert deze vragen, slaat ze op in haar 
website en maakt ze, tegen betaling, toegankelijk voor Studenten 
en Beheerders 

Beheerder Een docent die gebruik maakt van deKennistoetsenbank 

Betrokkene De Betrokkene als bedoeld in het privacyrecht (thans: de Wbp) 

Data Teksten, toetsvragen, antwoorden, beeldmateriaal, audio- en 
videobestanden en metadata in de ruimste zin des woords, zowel 
in gedrukte als in digitale vorm 

Gebruiker De natuurlijk persoon die gebruik maakt van 
deKennistoetsenbank, zoals een Beheerder of Student. 

Instelling Een instelling als bedoeld in de WEB of een andere 
onderwijsinstelling die gebruik maakt van deKennistoetsenbank 

Intellectuele 
Eigendomsrechten 

Alle octrooien, model- en ontwerprechten, merkrechten, 
auteursrechten, databankrechten, knowhow en overige 
vertrouwelijke bedrijfsinformatie en overige rechten ten aanzien 
van intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten, 
ongeacht of die kunnen worden geregistreerd, en aanvragen tot 
registratie van dergelijke rechten 

Licentie Het recht op toegang tot deKennistoetsenbank dat is door hetzij 
de Student door middel van een bestelling op de Website hetzij 
door de Instelling door middel van een separate overeenkomst 
met Prove2Move  

Onderwijsactiviteiten De Beheerder stelt toetsen samen zodat studenten deze kunnen 
maken. De Student maakt de toetsvragen. Beheerder en Student 
kunnen de resultaten van bekijken  
 

Persoonsgegevens De Persoonsgegevens als bedoeld in de privacywetgeving (thans: 
de Wbp) 
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Student Een student, deelnemer en/of scholier die gebruik maakt van 
deKennistoetsenbank 

Studiejaar Een studiejaar als bedoeld in de WEB 

WBP De Wet Bescherming Persoonsgegevens 

WEB Wet educatie en beroepsonderwijs 

Website De website waarmee Prove2Move het voor Studenten mogelijk 
maakt om een licentie voor het gebruik van deKennistoetsenbank 
aan te schaffen (www.prove2move.nl) 

Wet- en Regelgeving Alle wetten, verordeningen of andere Prove2Move rechtstreeks 
bindende regelgeving of beslissing van enige supranationale, 
nationale, provinciale, gemeentelijke of andere overheid, enig 
overheidsorgaan (waaronder begrepen een agentschap) en enig 
gerecht of scheidsgerecht 

Voorwaarden Deze gebruikersvoorwaarden of gewijzigde versies die in de 
plaats van deze gebruikersvoorwaarden treden 

B. Toepasselijkheid Voorwaarden en wijziging Voorwaarden 

1. De Gebruiker is tijdens het inlogproces en/of bij de aanschaf van de toegang tot Prove2Move 
via de Website akkoord gegaan met deze Voorwaarden. 
 

2. Prove2Move is gerechtigd om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Prove2Move zal 
de gewijzigde Voorwaarden aan de Gebruiker kenbaar maken door deze te tonen de 
eerstvolgende keer dat de Gebruiker toegang verkrijgt tot deKennistoetsenbank. 

 

C. deKennistoetsenbank, de inhoud en werking van deKennistoetsenbank en 
aansprakelijkheid van Prove2Move 

1. deKennistoetsenbank is een dienst waarmee Prove2Move Instellingen, Beheerders en 
Studenten in staat stelt om de Onderwijsactiviteiten te realiseren. 
 

2. De informatie die via deKennistoetsenbank door Prove2Move aan de Gebruiker wordt 
verstrekt, is met grote zorg samengesteld. Prove2Move spant zich in om ervoor te zorgen dat 
de informatie die via deKennistoetsenbank aan de Gebruiker wordt verstrekt juist, volledig en 
niet verouderd is. Prove2Move geeft echter geen garantie dat de dat de informatie die via 
deKennistoetsenbank aan de Gebruiker wordt verstrekt juist, volledig en niet verouderd is. 

 
3. Verwijzing in deKennistoetsenbank leiden mogelijk naar Internetsites en andere 

informatiebronnen die door anderen dan Prove2Move worden gepubliceerd en onderhouden. 
Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Prove2Move 
draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch 
voor informatie, software, producten en diensten die op deze Internetsites aangeboden 
worden. 

 
4. Prove2Move kan op ieder gewenst moment de informatie en Data in deKennistoetsenbank 

wijzingen. Er bestaat geen recht voor de Gebruiker op bepaalde toetsvragen en Data. 
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5. Prove2Move spant zich in om onderbrekingen in de toegang van Gebruikers tot 
deKennistoetsenbank tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat Gebruiker te 
allen tijde toegang heeft tot deKennistoetsenbank. Onder meer in verband met beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat deKennistoetsenbank gedurende langere 
of kortere tijd niet beschikbaar is. 
 

6. Prove2Move zal zich naar redelijkheid inspannen om deKennistoetsenbank juist te laten 
functioneren en problemen ten aanzien van de juiste werking op te lossen. Prove2Move 
garandeert echter niet dat deKennistoetsenbank ononderbroken functioneert, vrij zal zijn van 
fouten, virussen of andere gebreken. Prove2Move spant zich in om eventuele gebreken zo 
snel mogelijk te verhelpen. 
 

7. deKennistoetsenbank werkt op een pc of tablet met een moderne browser en toegang heeft tot 
Internet. De exacte systeemeisen staan vermeld op de Website. Prove2Move behoudt zich het 
recht voor de systeemeisen van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen op de Website 
worden vermeld. 

 
8. Mocht onverhoopt sprake zijn van onvolledige, verouderde of onjuiste informatie dan is 

Prove2Move op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan, waaronder 
eventuele schade, direct dan wel indirect, die de Gebruiker lijdt. 

 
9. Prove2Move is niet aansprakelijk voor schade - zowel directe als indirecte – van Gebruikers 

ten gevolge van het niet of niet juist functioneren van deKennistoetsenbank of ten gevolgen 
van onjuiste informatie in deKennistoetsenbank.  

 
Indien en voor zover Prove2Move niet gerechtigd is haar aansprakelijkheid op deze wijze uit te 
sluiten geldt dat de aansprakelijkheid van Prove2Move is beperkt tot het bedrag dat de 
Gebruiker, of indien de Instelling ten behoeve van de Gebruiker de Licentie heeft aangeschaft, 
de Instelling, betaalt aan Prove2Move voor de Licentie voor één Studiejaar.  
 
De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid van Prove2Move geldt niet 
indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Prove2Move of leidinggevenden van 
Prove2Move. 
 

D. Gebruik van deKennistoetsenbank 

1. Het gebruik van deKennistoetsenbank is strikt persoonlijk. 
 

2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens via 
deKennistoetsenbank. 

 
3. De Gebruiker mag deKennistoetsenbank alleen gebruiken voor de Onderwijsactiviteiten. 

 
4. Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van 

deKennistoetsenbank verstoren of die anderzijds de belangen of goede naam van Prove2Move 
kunnen schaden. 

 
5. De Gebruiker zal zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken en de Gebruiker zal deze op 

een zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen. 
 

E. Toegang tot deKennistoetsenbank 

1. Alleen aan Gebruikers die aan de hierna te noemen voorwaarden voldoen krijgen toegang tot 
deKennistoetsenbank: 
a) Gebruikers: De Gebruiker dient deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd; 
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b) Beheerders: de Instelling dient de door Prove2Move voor het gebruik van 
deKennistoetsenbank in rekening gebrachte vergoeding te hebben voldaan; 

c) Studenten: de Instelling of de Student dient de door Prove2Move voor het gebruik van 
deKennistoetsenbank in rekening gebrachte vergoeding te hebben voldaan. 
 

2. Prove2Move heeft het recht de toegang van een Gebruiker tot deKennistoetsenbank (tijdelijk) 
te blokkeren indien: 
a) De vergoeding voor de Licentie niet door de Instelling of Gebruiker is voldaan; 
b) Prove2Move twijfelt aan de identiteit van de Gebruiker; 
c) Prove2Move twijfelt aan de instemming van de Gebruiker met deze Voorwaarden; 
d) De Gebruiker 365 dagen of meer onafgebroken geen gebruik gemaakt heeft van  

deKennistoetsenbank; 
e) De Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden; 
f) Prove2Move het vermoeden heeft dat de veiligheid van Persoonsgegevens van één of 

meer Gebruikers niet gewaarborgd is; 
g) Het Prove2Move meent dat de veiligheid van de Gebruiker door de toegang negatief 

beïnvloed wordt. 

 

F. Intellectuele eigendomsrechten 

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deKennistoetsenbank, de inhoud van 
deKennistoetsenbank en de daarin opgenomen Data berusten bij Prove2Move of bij derden die 
aan Prove2Move een gebruiksrecht hebben verstrekt.  

 

2. Er mag niets van deKennistoetsenbank, de inhoud van deKennistoetsenbank en de daarin 
opgenomen Data worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei 
wijze, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Prove2Move. 
 

3. Door aanschaf van een Licentie wordt een Gebruiker geen eigenaar van deKennistoetsenbank, 
de inhoud van deKennistoetsenbank en de daarin opgenomen Data.  

 
4. Een Gebruiker verkrijgt indien hijzelf een Licentie heeft aangeschaft of de Instelling een 

Licentie heeft aangeschaft en de Gebruiker heeft aangewezen als gebruiker, van Prove2Move 
het recht voor om met één persoon deKennistoetsenbank te gebruiken.  

 
5. De toegang tot deKennistoetsenbank is strikt persoonlijk en mag en kan niet worden 

overgedragen (als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW). Het is niet toegestaan toegang tot dit 
deKennistoetsenbank te verhuren of in huurkoop te geven of op enige andere wijze rechten op 
deKennistoetsenbank aan derden over te dragen of in sub licentie te verstrekken. 

 
6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om deKennistoetsenbank de inhoud van 

deKennistoetsenbank en de daarin opgenomen Data te plaatsen op Internet (inclusief social 
media), ook niet als onderdeel van een werkstuk of presentatie 

7. Dit toegang tot deKennistoetsenbank en de Licentie is beperkt in tijd en wordt telkens per 
Studiejaar verleend. Na afloop van het Studiejaar eindigt het recht om deKennistoetsenbank te 
gebruiken en de Licentie, tenzij door de Gebruiker of de Instelling een nieuwe Licentie wordt 
aanschaft voor een volgend Studiejaar. In dat geval heeft de gebruiker gedurende nog een 
Studiejaar toegang tot deKennistoetsenbank. Daarna eindigt dit recht tenzij opnieuw sprake is 
van verlenging. 

 
8. De Gebruiker mag deKennistoetsenbank alleen gebruiken voor de Onderwijsactiviteiten. Het is 

niet toegestaan deKennistoetsenbank te decompileren, disassembleren of te ontsleutelen. 
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9. Prove2Move garandeert niet dat deKennistoetsenbank geen inbreuk maakt op enige 
Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Indien een Gebruiker ontdekt dat 
deKennistoetsenbank op enigerlei wijze inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van 
derden dient de Gebruiker dit onverwijld aan Prove2Move te melden. Indien blijkt dat inderdaad 
sprake is van inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden zal Prove2Move het 
betreffende materiaal zo snel mogelijk uit deKennistoetsenbank verwijderen. 

 

G. Privacy 

i. Algemeen 

1. Bij het verwerken van bestellingen voor een Licentie via de Website en bij het gebruik van 
deKennistoetsenbank worden door Prove2Move Persoonsgegevens verwerkt. Op alle 
verwerkingen van Persoonsgegevens zijn deze Voorwaarden van toepassing.  
  

2. Prove2Move spant zich voortdurend in om te voldoen aan alle relevante Wet- en Regelgeving 
op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Wbp. 

ii. Doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens 

Prove2Move verwerkt Persoonsgegevens voor: 

1. de acceptatie van bestellingen via de Website en om uw bestelling af te handelen en u te 
informeren over het verloop daarvan. Onder meer in het kader van de facturatie en in het kader 
van relatiebeheer. 
 

2. de uitvoering van overeenkomsten met Instellingen en/of Gebruikers voor het gebruik van 
deKennistoetsenbank. In dit kader verwerkt Prove2Move onder meer Persoonsgegevens om:  
a) het voor Gebruikers mogelijk te maken deKennistoetsenbank te gebruiken. 
b) het voor Beheerders mogelijk te maken om deKennistoetsenbank te gebruiken en daarbij 

onder meer toetsresultaten van individuele Studenten in te zien; 
c) het voor Beheerders en Studenten mogelijk te maken om in te loggen op 

deKennistoetsenbank en daarvan gebruik te maken. 
d) de identiteit van de Gebruiker te verifiëren en fraude tegen te gaan. 

 
3. het uitvoeren van statistische analyses met als doel het verbeteren van de vragen/toetsen in 

deKennistoetsenbank. De resultaten van deze statistische analyses worden geanonimiseerd 
opgeslagen. 
 

4. het nakomen Wet- en Regelgeving. 
 

5. het aanvullen en verbeteren van de inhoud van deKennistoetsenbank en de daarin opgenomen 
toetsvragen. 

 

iii. Overzicht van verwerkte Persoonsgegevens 

1. In het kader van doel 1 hiervoor worden de volgende Persoonsgegevens van Gebruikers door 
Prove2Move verwerkt: 
a) Beheerders: komen niet via de website in het systeem. 
b) Studenten: studentnummer, geboortedag, geslacht, voornaam, tussenvoegsel, 

achternaam, e-mailadres, door de student opgegeven wachtwoord, groepscode (klassen),  
instelling. 

 
2. In het kader van doel 2 hiervoor worden de volgende Persoonsgegevens van Gebruikers door 

Prove2Move verwerkt: 
a) Beheerders: gebruikersnaam, geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-

mailadres, eventueel groepen of rollen die binnen de opleiding worden vervuld.  
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b) Studenten: studentnummer, geboortedag, geslacht, voornaam, tussenvoegsel, 
achternaam, e-mailadres, door de student opgegeven wachtwoord, groepscode (klassen), , 
instelling, gegeven antwoorden op de kennisvragen, het resultaat van de gegeven 
antwoorden, opmerkingen die gemaakt zijn bij de kennisvragen, de datum en het tijdstip 
van antwoorden en opmerkingen 
 

3. In het kader van doel 3 hiervoor worden de volgende Persoonsgegevens van Gebruikers door 
Prove2Move verwerkt: 
a) Beheerders: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, datum en tijdstip, opmerking 
b) Studenten: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, datum en tijdstip, opmerking 

 
4. In het kader van doel 4 hiervoor verstrekt Prove2Move informatie over Beheerders en 

Studenten indien en voor zover Prove2Move daartoe verplicht is op grond van Wet- en 
Regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties). 
 

5. In het kader van doel 5 hiervoor worden de volgende Persoonsgegevens van Gebruikers door 
Prove2Move verwerkt: 
a) Studenten: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, gegeven antwoorden op de 

kennisvragen, het resultaat van de gegeven antwoorden, opmerkingen die gemaakt zijn bij 

de kennisvragen, de datum en het tijdstip van antwoorden en opmerkingen. Uitsluitend 

door Prove2Move aangestelde auteurs hebben toegang tot deze data. 

iv. Bewerkers 

1. Bij het verwerken van Persoonsgegevens maakt Prove2Move gebruik van derden. Deze 
derden treden op als bewerker voor Prove2Move. Prove2Move draagt ervoor zorg dat deze 
derden uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met Wet- en Regelgeving.  
 

2. Prove2Move heeft met deze derden (bewerkers) een bewerkersovereenkomst afgesloten 
waarin onder meer is bepaald dat uw gegevens uitsluitend in opdracht van Prove2Move zullen 
worden verwerkt. 
 

3. Prove2Move en door Prove2Move ingeschakelde bewerkers zullen uitsluitend gegevens 
verwerken in landen die behoren tot de Europese Unie of in landen buiten de Europese Unie 
die een passend niveau van bescherming bieden voor de bescherming van 
Persoonsgegevens. 

 

v. Bewaartermijn 

1. Prove2Move bewaart Persoonsgegevens in overeenstemming met Wet- en Regelgeving en 
niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

 

vi. Rechten 

1. Betrokkenen kunnen Prove2Move verzoeken om inzage in hun Persoonsgegevens. Daarnaast 
kunnen Betrokkenen Prove2Move verzoeken om hun uw Persoonsgegevens te verbeteren, 
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, 
of anderszins in strijd met Wet- en Regelgeving worden verwerkt.   

 

vii. Beveiliging  

1. Door Prove2Move zijn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik door derden van en ter bescherming van 
Persoonsgegevens van de Gebruikers. 
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2. Prove2Move kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden 
nooit toegang weten te verkrijgen tot Persoonsgegevens van Gebruikers. 

 
3. Indien sprake is van een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze 

leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de 
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte 
Persoonsgegevens of het vermoeden daartoe bestaat en dit een hoog risico inhoudt voor de 
rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal Prove2Move de Gebruiker onverwijld 
daarover informeren. 

 

viii. Vragen/opmerkingen 

Voor vragen en/of opmerkingen over de in deKennistoetsenbank verwerkte Persoonsgegevens 

kan de Gebruiker zich wenden tot Prove2Move, Gieterij 200, 7553VZ Hengelo, telefoonnummer: 

074-8525429, email: info@prove2move.nl. 

 

 


