Regeling gebruik computernetwerken
/email‐ en internetgebruik voor
deelnemers van ROC Rivor

1. Algemene bepalingen









Ieder die staat ingeschreven bij de deelnemersadministratie van ROC Rivor heeft
toegang tot het educatieve computernetwerk, het draadloos netwerk en via
Internet tot onze e‐learning applicatie It’s Learning.
Het recht om gebruik te maken van de netwerken en It’s Learning vervalt zodra
iemand niet meer ingeschreven staat bij ROC Rivor.
Het is in het bijzonder niet toegestaan om:
o Sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend,
beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten;
o Pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend
materiaal te bekijken of te downloaden;
o Zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op
het internet;
o Illegale bestanden te downloaden of te verspreiden;
o Opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft
verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen.
Het is niet toegestaan om door middel van e‐mail:
o Berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
o Dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel
discriminerende berichten en kettingmailberichten te verzenden of door
te sturen;
o Iemand elektronisch lastig te vallen.
Het is ook anderszins niet toegestaan op internet in strijd met de wet of
onethisch te handelen.

2. Controle
Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig
gebruik overeenkomstig de regels, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Het
toezicht op het gebruik zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van het
gebruik van Internetverkeer, onder andere d.m.v. een meekijkprogramma.

3. Sancties
Bij handelen in strijd met deze regeling of de algemeen geldende normen en
waarden voor het gebruik van netwerk, internet en e‐mail, kunnen afhankelijk van
de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen.
Voor studenten zijn maatregelen denkbaar als ontzegging van de toegang tot het
netwerk of tot internet, tijdelijk of permanent, of andere maatregelen zoals
schorsing op grond van overtreding van de huis‐ en orderegels.
Het is het beheer toegestaan om verboden, aanstootgevend materiaal, bij wijze van
voorlopige maatregel, direct te blokkeren. In geval van dreigende storing is het aan
het beheer toegestaan om verboden materiaal zonder toestemming van de
gebruiker te verwijderen.

