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Gedragsregels tijdens de Week van de Techniek  
 
Gedragingen in het algemeen 
Stichting TechNet Eemland vindt het van groot belang dat men respectvol met elkaar omgaat. Dit geldt 
voor standhouders, MBO studenten,  bezoekende VMBO leerlingen,  docenten, medewerkers van 
deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen. 
 
Hierbij is het van belang dat een ieder zich bewust is van zijn/haar rol en deze professioneel uitvoert. 
Standhouders en medewerkers in de organisatie benaderen bezoekende VMBO leerlingen professioneel en 
met gepaste afstand. 
 
Hieronder valt ook het respect voor eigen en andermans spullen. Gezamenlijk zorgen we voor een prettig 
en veilig verloop van de Week van de Techniek. Geweld, vernieling, discriminatie en intimidatie zijn 
verboden. 
 
Gedurende het programma maken MBO leerlingen geen gebruik van mobiele telefoons, tenzij anders 
aangegeven. 
 
Het is niet toegestaan foto’s , films of andere soorten beeld- of geluidsopnames van medewerkers of 
deelnemers te maken, te bewerken of te verspreiden of door middel van mobiele telefoons of ander 
mediadragers, tenzij anders aangegeven. 
 
Standhouders, MBO studenten en medewerkers dragen tijdens de Week van de Techniek passende kleding  
die geen gevaar oplevert voor de veiligheid en die passend is bij de werkzaamheden of activiteit waaraan 
een bijdrage wordt geleverd.  
 
Ongewenst gedrag 
Dit betreft ongewenst gedrag, met name seksuele intimidatie, racisme en andere vormen van discriminatie, 
agressie of geweld. Wat de ene persoon vervelend vindt, wordt door een ander niet als storend ervaren. 
Hetzelfde geldt voor discriminatie en agressie. Iedere medewerker, standhouder, MBO student neemt 
hierin een professionele houding aan. 
 
Veiligheid 
Deelnemers en medewerkers houden zich aan de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn.  
 
Alcohol, tabak en drugs 
Het is niet toegestaan in het bezit te zijn van alcohol en/of drugs. We verstaan hieronder dat je deze 
middelen niet bij je mag hebben en je niet onder invloed mag zijn van alcohol en/of drugs. 
Roken is alleen toegestaan in de aangewezen ruimten buiten. 
Het bezit en het gebruik van wapens is altijd en overal verboden. 
 
Aansprakelijkheid 
Stichting TechNet Eemland is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissingen of schade die wordt toegebracht 
aan standhouders of aan hun bezittingen. 
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