ICT-protocol
Dit ICT-protocol maakt als bijlage deel uit van het centrumreglement.
U kunt het centrumreglement en dit protocol raadplegen via de website van ons centrum:

www.lbconderwijs.be
Ons centrum beschikt over een uitgebreid computerpark dat door een grote verscheidenheid aan cursisten
dagelijks intensief gebruikt wordt. Het onderhoud van een dergelijk park is daarom een intensieve activiteit.
Dagelijks zijn de informaticacoördinatoren in de weer om het netwerk in prima conditie te houden. Dankzij
de inzet van die mensen kan elke cursist beschikken over een goed werkend toestel.
Om deze zaken te kunnen blijven garanderen, eisen wij van onze cursisten dat ze de computerinfrastructuur
professioneel gebruiken. Concreet hebben we een aantal aandachtspunten opgesteld waaraan de cursisten
zich dienen te houden:

Toegang tot en gebruik van de computerlokalen
1. Cursisten worden enkel toegelaten tot een computerlokaal onder begeleiding van een leerkracht.
2. De computerlokalen worden tijdens de pauzes door alle cursisten verlaten als de leerkracht het lokaal
verlaat.
3. Er wordt niet gegeten of gedronken in de nabijheid van de apparatuur.

Gebruik van de computers
1. Het is niet toegelaten nieuwe software op de pc's te plaatsen of de instellingen te wijzigen.
Om virussen te vermijden mogen geen eigen diskettes, CD-ROMS, USB-sticks of ander informatiedragers
worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Een cursist die een virus,
spyware, malware, e.d. signaleert, dient dit onmiddellijk te melden aan de leerkracht.
2. Het is niet toegelaten de hardware (PC’s, printers, beamers, …) af te koppelen of te verplaatsen.
3. Het afdrukken van documenten kan enkel in het kader van cursusopdrachten en mits de uitdrukkelijke
toestemming van de leerkracht.
4. Als er problemen zijn met een computer of het netwerk, dan probeert de cursist niet zelf het probleem
op te lossen, maar brengt de leerkracht hiervan onmiddellijk op de hoogte. De leerkracht meldt het
probleem dan per mail via Extranet aan “ ICT-Coördinatoren Turnhout ”. Bij hoogdringendheid brengt de
leerkracht het secretariaat of de directie op de hoogte.
5. Indien een cursist opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Onder opzettelijke
schade wordt hier o.a. verstaan:
- het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware;
- het besmetten van het systeem met virussen;
- het wissen of wijzigen van instellingen en van de software die ter beschikking staat van
de cursisten.

Gebruik van internet
1. Het gebruik van internet is gratis maar kan enkel indien het bedoeld is voor het vervullen van
cursusopdrachten. Hetzelfde geldt voor chatten en het gebruik van nieuwsgroepen en e-mail.
2. Alle computerhandelingen zijn vrij van pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende
inhoud; ze beantwoorden aan alle elementen van de wet op de privacy en van de wet op het
auteursrecht; ze bevatten geen informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen.
Indien bestanden worden aangetroffen worden die bij wet verboden zijn, behoudt de directie het recht
om aangifte te doen bij de bevoegde instanties. De cursist is er zich daarom van bewust dat alle
computerhandelingen vastgelegd worden in digitale logboeken.

Alle gevallen van moedwillig misbruik hierboven beschreven, zullen in eerste instantie gemeld worden aan de
directie, die daarna de gepaste maatregelen kan nemen.
Ook in alle onvoorziene omstandigheden, niet met name genoemd in dit protocol, berusten alle beslissingen
en daaruitvloeiende maatregelen bij de directie.

De directie

