Plaatsingsvoorwaarden Techniekstand
Doel
Het doel van de Techniekstand is om jongeren kennis te laten maken en te interesseren voor
techniek, in het bijzonder installatietechniek.
Doelgroepen
De doelgroepen waarvoor de Techniekstand geschikt is:
- Basisschool leerlingen groep 7 en 8
- VMBO scholieren, klas 1 en 2
Gewicht en ruimte
De Techniekstand wordt in een bestickerde aanhangwagen vervoerd (2,5 meter breed x 6 meter
lang). Deze kan eventueel binnen bij de Techniekstand geplaatst worden. Het gewicht van de
gehele combinatie is 2,5 ton (auto inclusief aanhangwagen). De Techniekstand dient in een
overdekte ruimte geplaatst te worden en kan niet via een trap verplaatst worden. Dit kan alleen
indien er een lift aanwezig is. De ondergrond van deze ruimte, dient hard en egaal te zijn.
Stroom
De benodigde stroom is: 230 Volt / 16 Ampère. De aanvrager vrijwaart OTIB voor eventuele
schade waarvoor OTIB aansprakelijk wordt gesteld.
Opzet
De Techniekstand is bedoeld om een bewustwordingsproces op gang te brengen. Om jongeren
te laten zien dat ze dagelijks in aanraking komen met techniek. Er is een minimum van 100
bezoekers per dag nodig om de stand effectief in te zetten. De Techniekstand is geschikt voor
tientallen kinderen per dag. Veelal in samenhang met andere activiteiten op techniek
evenementen.
De Techniekstand bestaat uit:
- 2 techniekachterwanden voorzien van een plasmascherm waarop een filmpje over techniek
wordt getoond (afmetingen: 6 meter breed x 1 meter diep). De achterwand weegt 250 kg.
- 6 werkbanken (afmeting per werkbank: 1,20 meter x 0,60 meter). De werkbanken staan op
wieltjes en wegen elk 175 kg.
 Werkbank de Kluiskraker
 Werkbank Elektro
 Werkbank Solderen
 Werkbank Pijpsnijden
 Werkbank Kraanrubber vervangen
 Werkbank Zoek de juiste weg
Totale afmeting stand is 6 meter x 6 meter= 36 vierkante meter. De aanvrager, contactpersoon
en/of een assistent dienen ter plaatse aanwezig te zijn, als de Techniekstand wordt opgebouwd.
Tijdsduur
Jongeren kunnen er zich van een paar minuten tot een uur bezighouden. Bij boekingen dient u in
uw programma er rekening mee te houden dat de Techniekstand niet voor 09.00 uur operationeel
kan zijn (i.v.m. reistijd en voorbereidingen ter plekke). De opbouwtijd van de stand is 1 uur.
Geschikte evenementen
De evenementen waarbij de Techniekstand goed tot zijn recht komt:
- Open dagen van VMBO- scholen
- Beurzen of evenementen waarbij promotie van techniek cq richtingskeuze het doel is en
waarbij jongeren (ouders) en of docenten de doelgroep zijn
- Techniekweken
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- Open dagen van bedrijven voor het (primair) onderwijs
Ongeschikte activiteiten
- Praktische Sector Oriëntatie – dagen op VMBO scholen
- Kleinere activiteiten gericht op de beroeps- of opleidingskeuze met tientallen bezoekers
Inzet
Het inzetten van de Techniekstand is voor de aanvrager geheel kosteloos. De Techniekstand
dient minimaal 4 uren ingezet te worden en in gebruik te zijn. Extra activiteiten zijn voor rekening
van de aanvrager. OTIB behoudt zich echter het recht voor om de inzet van de Techniekstand
toe- of af te wijzen.
Hiervoor gelden de volgende criteria:
- afhankelijk van de beschikbare informatie
- aard en doel van het evenement
- doelgroep
- beschikbaarheid
- bereikbaarheid school / contactpersoon
- situatie locatie
- begeleiding
Begeleiding
De inzet van de Techniekstand wordt begeleidt door de standmanager, hij zal gedurende de
activiteit aanwezig zijn. De aanvrager dient zorg te dragen voor extra begeleiding van minimaal
7 personen (docenten/leerlingen/ouders). De aanvrager of contactpersoon dient ter plaatse
aanwezig te zijn bij de opbouw van de Techniekstand. Bij ongeregeldheden kan de
standmanager van de Techniekstand personen de toegang weigeren of ontzeggen.
Informatie
Via de link https://www.otib.nl/techniekstand kunt u de Techniekstand digitaal reserveren. Aan de
hand van de verstrekte informatie en de hiervoor genoemde criteria bepaalt OTIB of de aanvraag
t.b.v. de Techniekstand toe- of afgewezen wordt.
Reserveren en bevestigen
Uw reservering wordt bij OTIB in eerste instantie als optie geplaatst. Uw optie is pas definitief als
uw aanvraag is toegewezen en u een bevestiging van OTIB heeft ontvangen. Aan optionele
reserveringen kunnen geen rechten ontleend worden.
Publicaties
Indien u de inzet van de Techniekstand openbaar maakt via programmaboekjes of andere
reclame-uitingen dient u hiervoor toestemming te ontvangen van OTIB.
Op locatie
Indien de verstrekte informatie anders blijkt te zijn dan de situatie ter plekke, wordt er door de
standmanager van de Techniekstand een inschatting gemaakt op geschiktheid van de inzet. In
overleg met OTIB wordt vervolgens bepaald of de inzet -met de benodigde aanpassingen- door
kan gaan. Indien dit gepaard gaat met extra kosten komen deze geheel voor rekening van de
aanvrager. Indien de plaatsing niet door kan gaan zal de Techniekstand vertrekken en wordt de
nota ten behoeve van deze inzet gepresenteerd aan de aanvrager.
Gebruik van de Techniekstand is voor de deelnemers geheel voor eigen risico. OTIB zal ook
geen enkele aansprakelijkheid accepteren van deelnemers of derden.
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