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Bednet blijft groeien. Als organisator van het synchroon internetonderwijs 

in Vlaanderen heeft Bednet in 2017 alweer grote stappen vooruit gezet. 

Dit jaar werden 856 trajecten opgestart. Dit betekent concreet dat we 732 

langdurig en chronisch zieke leerlingen tijdens één of twee schooljaren met 

hun klas hebben kunnen verbinden. Steeds meer, steeds beter. 

In 2017 heeft Bednet extra ingezet op communicatie en netwerking, om 

nog breder en laagdrempelig informatie te kunnen bieden aan alle kinde-

ren, gezinnen en leerkrachten. Bednet is ook zeer actief op sociale media. 

Netwerking met de medische wereld heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het 

synchroon internetonderwijs (SIO) dit jaar een grote toename heeft gekend 

van kinderen met een psychische problematiek. Na kanker was dit in 2017 

de meest voorkomende pathologie bij leerlingen voor wie SIO middelen 

werden ingezet.  

 Om kansengroepen nog beter te bereiken en op maat te kunnen helpen, 

werd in samenwerking met het Stedelijk Onderwijs Antwerpen een pilootpro-

ject opgezet. Hieruit hopen we oplossingen te distilleren en methodieken te 

ontwikkelen die ook op andere plaatsen in Vlaanderen hun nut bewijzen.

Naast de dagelijkse projectwerking zet Bednet heel wat in op innovatie, om 

het systeem met behulp van de nieuwste technologische ontwikkelingen 

laagdrempelig en gebruiksvriendelijk te houden. 

Zo zijn we in 2017 van start gegaan met gebruikersonderzoek dat de (evolu-

erende) noden van het kind in kaart brengt. Dat zal de basis zijn voor de ont-

wikkeling van Bednet 3.0, nieuwe software oplossingen voor SIO. Maar ook 

op het vlak van hardware volgt Bednet voortdurend de noden en ontwikke-

lingen van vandaag en morgen. Na de testperiode in 2016 werd dit jaar dan 

ook volop geïnvesteerd in onze mobiele units die in het secundair onderwijs 

van groot nut zijn en kunnen meegenomen worden naar de praktijklokalen. 

Deze mobiele units worden ontwikkeld en geproduceerd voor Bednet door 

lokale leveranciers. 

Om deze vooruitgang te kunnen bewerkstelligen en een permanente groei 

in het aantal kinderen aan te houden blijft Bednet, naast de subsidie van de 

Vlaamse regering, de noodzaak voelen om extra middelen te verwerven uit 

het bedrijfsleven en van privésponsors. Ook dit vraagt permanente inzet van 

het team en steun vanuit vele bronnen.

De toekomstige uitdagingen zijn groot. Maar Bednet is er meer dan ooit klaar 

voor. 

Kathy Lindekens

Voorzitter Bednet

VOORWOORD
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DE ORGANISATIE 
Bednet

1. 
RAAD VAN 
BESTUUR

2. 
ALGEMENE 
VERGADERING

3. 
ORGANISATIE-
STRUCTUUR

In 2017 bestaat de raad van bestuur uit 12 leden en wordt voorgezeten door 

Kathy Lindekens. Secretaris en penningmeester is Wim Van Petegem, ondervoor-

zitter is Guy Tegenbos. De andere leden zijn Paul Vanhaute, Luc De Keyser, Jef 

Van den Branden, Wouter Van den Berghe, Inge Van Trimpont, Lorin Parys, Bie 

Tremmery, Dirk Lybaert en Evi Verduyckt. 

De raad van bestuur van Bednet vzw bepaalt de beleidslijnen van de organisatie 

en beslist over de belangrijke uitgaven en investeringen. De leden van de raad 

van bestuur spelen ook een rol in de externe vertegenwoordiging van Bednet.

De algemene vergadering bestaat zowel uit personen die lid zijn in persoonlijke 

naam als uit personen die zetelen namens een organisatie.

Het Bednet-team wordt geleid door een directeur, Els Janssens. Het kernteam 

bestaat uit een personeels- en financieel manager, een ICT-coördinator en twee 

teamleiders van de consulententeams. Samen met de directeur staan ze in voor 

de dagelijkse leiding.

Eind 2017 bestaat het team uit 23,6 VTE.

De consulenten werken verspreid over heel Vlaanderen en zijn ingedeeld in 

twee multidisciplinaire teams, samengesteld uit consulenten, ICT-medewerkers 

en een teamleider. Deze werking staat borg voor een betere wisselwerking 

tussen ICT en consulentenwerking en dienstverlening op het terrein.

Het ICT-team wordt geleid door een ICT-coördinator die de helpdesk, planning en 

logistiek stroomlijnt en de ICT-experten coördineert. Bednet doet ook regelmatig 

een beroep op vrijwilligers, vooral voor ICT-activiteiten. Het team van ICT-vrij-

willigers is uitgebreid naar 50 personen die in hun eigen regio instaan voor 

installaties van het Bednet-systeem in de klassen van de zieke leerlingen, onder 

begeleiding van de helpdesk.

Het corporate support team bestaat uit de personeels- en financieel manager, 

een stafmedewerker en medewerker communicatie en fondsenwerving.

Bednet huurt lokalen in Destelbergen en Leuven. Deze worden zowel gebruikt 

voor de centrale activiteiten en stockruimte voor het computermateriaal als voor 

overleg binnen en tussen de medewerkers van de regionale teams. 
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4. 
BEDNET 
COMMUNICEERT

Eigen communicatiekanalen

Aangepaste website

Bednet maakt zich bekend naar zeer gerichte doelgroepen met aangepaste 

zoektermen (SEO – Search Engine Optimization). Via Google Ad Grants werden de 

zoekresultaten van Bednet in Google verbeterd en maandelijks herzien.

De website werd toegankelijker gemaakt door meer ondersteunend beeldmate-

riaal, een aangepaste navigatiestructuur, en infographics. Er werd ingezet op (1) 

leesbaarheid en laagdrempeligheid van de tekst, (2) diversiteit in thema’s, doel-

groepen (o.a. getuigenis van een tienermoeder, psychisch kwetsbare jongere) 

en beeldmateriaal en (3) afstemming op de doelgroep van kinderen en jongeren 

(o.a. look & feel met foto’s).

E-nieuwsbrief 

Bednet verstuurt maandelijks een e-nieuwsbrief met korte items, foto’s en ge-

tuigenissen en meer links naar Facebook en website. Het aantal geadresseerden 

bedraagt 5.981, met een gemiddelde openingsrate van meer dan 33 %.

Actief inzetten op Sociale Media

Algemene doelstelling is het aantal fans op sociale media doen toenemen, het 

bereik vergroten naar de huidige fans en het engagement verhogen.

Facebookpagina

• Het aantal likes groeide van 2350 (januari) naar 7.652 (eind december). 

De Nationale Pyjamadag gaf de grootste boost aan het aantal likes (maart: 

4120 likes).

• Dagelijks zijn er posts met verhalen, acties, vaak met Bednetters in de 

hoofdrol (in de media, getuigenis, foto, video…) met het oog op ‘call to acti-

on’. Hierdoor stijgt de betrokkenheid van de fans. 

Twitter

Twitter kende een bescheiden groei naar meer dan 600 volgers. 

Dit is het resultaat van o.a. pyjamadag en door zelf belangrijke actoren te volgen 

uit media, onderwijs of medische wereld en door regelmatig te tweeten en 

retweeten (3 à 4 keer/week).

Instagram

Bednet lanceerde in 2016 een eigen Instagram pagina met het oog op het berei-

ken van jongeren. Eind december stond de teller op meer dan 1.000 volgers.

Youtube

Bednet heeft een eigen Youtube kanaal. Hier werden ook videospots gepost in 

het kader van de pyjamadag of posts van interessante Bednet-reportages. 

Media 

Over de hele lijn was er grote aanwezigheid van Bednet 

in de traditionele en online media. 

Sinds september 2015 voert Bednet een informatie- en wervingscampagne, 

enerzijds om haar naamsbekendheid te vergroten, anderzijds om het recht op 

synchroon internetonderwijs voor elke zieke leerling in de kijker te zetten. De in-

formatiecampagne werd verdergezet in 2017. De campagne in 2017 bestond uit:

Informatiecampagne

Een informatiecampagne werd gevoerd om de naam Bednet bekender te maken 

naar directe en indirecte gebruikers toe: 

•  Januari-februari: direct en e-mailing naar alle basis- en secundaire scholen 

en CLB’s

• Nieuwe fotoreeksen van Bednetters in het secundair onderwijs, met focus 

op multiculturele klas en op de mobiele set van Bednet

• Lancering van een nieuwe bekendmakingsvideo voor online communicatie 

(Sofi e)

• Samenwerking met onderwijs- en CLB koepels, ouderverenigingen & onder-

wijsmedia (Schoolonline, KlasCement, Klasse, Go! ouders, KOOGO,…): opname 

in nieuwsbrief, op website en sociale media.

Nationale pyjamadag (17 maart 2017) i.s.m. Ketnet en MNM

Bednet nodigde alle basis- en secundaire scholen uit om op vrijdag 17 maart 

2017 in pyjama naar school te komen. Om zo langdurig zieke kinderen en jonge-

ren, die niet naar school kunnen, een hart onder de riem te steken en de werking 

van Bednet onder de aandacht te brengen.  Ketnet en MNM zetten de actie via 

televisie, radio en sociale media in de kijker. 

De pyjamadag en bijhorende fotowedstrijd werd aangekondigd in een persbe-

richt, zowel door Bednet als VRT. 

Basis- en secundaire scholen werden opgeroepen om deel te nemen via 

e-mailing, oproepspots en via sociale media met BV’s die geliefd zijn bij de 

doelgroep.

De pyjamadag had grote weerklank in de traditionele media: 40 artikels in print-

media, 4 radio-interviews, 12 TV-reportages, 27 online artikels.

1.100 scholen namen deel aan de pyjamadag. Meer dan 3.970 foto’s zijn inge-

zonden.
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Netwerking

Bednet zet actief in op netwerking, zowel op centraal niveau, als regionaal door 

consulenten in hun eigen regio.

• Bednet werd uitgenodigd door het Departement Onderwijs en Vorming om 

synchroon internetonderwijs te komen voorstellen op allerlei informatieron-

des voor specifieke doelgroepen: de Ronde van Vlaanderen voor schooldi-

recteurs (4 rondes), de medische koepels, de ouderverenigingen, de Vlaamse 

Scholierenkoepel, de CLB’s en de Centrumsteden.

• Bednet nam proactief contact op met de verschillende ziekenfondsen in 

Vlaanderen met de vraag om Bednet bekend te maken naar patiënten toe. 

Dat leidde tot een partnerschap met de Socialistische Mutualiteiten en tot 

publicaties in de magazines en ledenbladen van de Christelijke Mutualitei-

ten, Onafhankelijke Ziekenfondsen en het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

• Bednet onderhoudt contact met patiëntenorganisaties (KOTK, Mucover-

eniging, Cliniclowns, etc.), belangrijke actoren uit de welzijnssector met de 

vraag om Bednet te volgen op sociale media en te vermelden,..

• In de netwerking ligt de focus op diversiteit, in mailings van organisaties 

zoals Netwerk tegen armoede, Wablieft, Klasse en Welzijnsschakels.

• Bednet wordt ook verder bekend gemaakt door consulenten in presentaties 

op scholen, bij CLB’s, in ziekenhuisscholen, op events of bij cheque-overhan-

digingen ten voordele van Bednet, enz.

• Lerarenopleidingen: actief aanspreken van de lerarenopleidingen van hoge-

scholen en universiteiten. Daartoe werden een lesvoorstel en gastcolleges 

uitgewerkt. Tevens een aangepaste studentenpolicy wat betreft stages, 

bachelor- en masterproeven (te lezen op de site onder ‘Over Bednet’). 

• Pilootproject i.s.m. het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) 

Dit pilootproject heeft tot doel te onderzoeken op welke wijze we een exponen-

tiële verhoging kunnen bereiken van kansengroepen voor Bednet en mogelijk 

een interface of toepassing kunnen ontwikkelen waarmee automatisch vanuit 

de database AGSO langdurig zieken worden opgegeven bij Bednet. Vanuit het 

Stedelijk Onderwijs wordt in kaart gebracht :

 - Hoeveel kinderen en jongeren zijn langdurig afwezig wegens ziekte?

 - Blijven deze leerlingen onderwijs krijgen en zo ja op welke manier?

 - Vinden zij toegang tot Bednet en/of TOAH?

 - Zijn er specifieke wijken of kansarmoede-indicatoren waarbij blijkt dat een  

    veel kleiner percent van de zieke kinderen de weg naar Bednet vindt?

 - Hoe kan de communicatie over SIO optimaal verlopen?

 - Welke oplossingen zijn mogelijk (extra aandacht in scholen, bemiddeling  

    van tussenpersonen, differentiatie, specifiekere communicatie, …)

 - Welke methodieken zijn hieruit te distilleren, die in de hele Bednet-werking  

    in Vlaanderen toepasbaar zijn?

Dit project is aangevat in 2017 en wordt verder geconcretiseerd in 2018.

5. 
SAMENWERKING 
IN DE SECTOR

6. 
BEDNET EN 
DE VLAAMSE 
OVERHEID

Bednet participeert in enkele relevante netwerken zoals PoZiLiV, Platform voor 

Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (www.onderwijsvoorziekekin-

deren.be), dat ijvert voor de belangen van onderwijsverstrekkers aan zieke 

leerlingen in Vlaanderen. Deze organisatie verenigt de ziekenhuisscholen, de 

koepelvereniging School & Ziek zijn (vrijwilligers aan huis), en andere actoren 

in de sector (o.a. Kom op tegen Kanker). Zij treedt op als gemeenschappelijke 

gesprekspartner naar de Vlaamse overheid.

Er zijn ook contacten met ‘Take Off’  in Franstalig België, een organisatie die op 

beperkte schaal ook onderwijs faciliteert aan langdurig zieke kinderen. 

Bednet is tevens lid van HOPE, Hospital Organisation of Pedagogues in Europe, 

http://www.hospitalteachers.eu/. Op Europees vlak is dit het enige platform 

voor ziekenhuisleerkrachten en onderwijsverstrekkers aan zieke kinderen. 

Bednet vzw vervult een overheidsopdracht en krijgt daartoe middelen vanuit 

de Vlaamse overheid. 

De jaarrekening van Bednet vzw wordt gedeponeerd bij de Balanscentrale 

van de Nationale Bank (zoeken op ondernemingsnummer 0865402821 of op 

‘Bednet’) .

De Vlaamse overheid (vanaf 1 september 2015 de grootste financier van Bed-

net) krijgt ook jaarlijks een overzicht van de wijze waarop en de activiteiten 

waaraan de financiële middelen worden besteed, in overeenstemming met het 

subsidiebesluit. 

Daarnaast zijn er ook private bronnen, met als belangrijke partners in 2017 

Proximus, Engie Foundation en het Venture Philanthropy Fund van de Koning 

Boudewijnstichting.
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DIENSTVERLENING 
VAN Bednet

1. 
SYNCHROON 
INTERNET-
ONDERWIJS

Synchroon Internet Onderwijs (SIO) biedt aan leerlingen voor wie het door ziek-

te, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in 

hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in 

interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de terug-

keer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige leerling met zijn 

of haar school, leerkrachten en medeleerlingen behouden.

De dienstverlening van Bednet bestaat uit:

 - beschikbaar materiaal; 

 - Een helpdeskfunctie en technische ondersteuning bij het gebruik 

    van het ter beschikking gestelde materiaal;

 - Een consulent die het SIO-project opstart, opvolgt, begeleidt en 

    faciliteert;

De dienstverlening is gratis voor de leerling en de school. De school blijft verant-

woordelijk voor het onderwijstraject van de leerling.

De SIO-dienstverlening verloopt volgens een vooropgesteld stramien van acties. 

Dit stramien wordt gedifferentieerd in functie van doelgroep en specifieke 

indicatoren.
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Het Bednet-systeem zorgt ervoor dat de zieke leerling live en synchroon met de 

klasgenoten lessen kan blijven volgen. Het ‘Bednet-systeem’ is de combinatie 

van de hardware, software en internetconnectiviteit die nodig is om het zieke 

kind te verbinden met de klas. 

De leerling ziet op het scherm van de laptop zijn leerkracht en zijn klasgenoten 

in de klas en kan alles volgen wat in de klas gebeurt. Hij kan vragen stellen en 

met iedereen communiceren. Hij kan de klascamera draaien naar een bepaalde 

locatie in de klas en kan inzoomen op het bord. De zieke leerling kan via een 

signaal de aandacht van de leraar vragen, net alsof hij in de klas een vinger 

zou opsteken om een vraag te beantwoorden of er zelf één te stellen. Via een 

dubbele print/scan-combinatie kunnen zieke leerlingen ook toetsen en examens 

maken op hetzelfde ogenblik als hun medeleerlingen. De leerkracht kan lesmate-

riaal, de agenda en opdrachten opslaan zodat de leerling na de schooluren alles 

kan vinden.

 Al het benodigde technische materiaal wordt door Bednet gratis ter beschikking 

gesteld en geïnstalleerd. Bednet gaat altijd na of thuis en in de klas internet met 

voldoende bandbreedte aanwezig is, want die moet tijdens de hele Bednet-ses-

sie gegarandeerd worden. Met behulp van Proximus worden, waar nodig, in de 

klas of thuis extra internetlijnen gelegd.

Het opzetten van het Bednet-systeem en de bijhorende ondersteuning gebeu-

ren steeds in nauwe samenwerking met de school (directie, klastitularis, leer-

krachten die zorgen voor tijdelijk onderwijs aan huis, zorgleerkracht, ...) en met 

de ouders en het zieke kind zelf. Er is ook samenspraak met andere betrokken 

actoren zoals het CLB, de ziekenhuisschool of vrijwilligers aan huis. 

2.
HOE 
FUNCTIONEERT 
BEDNET NU?

AANVRAAG
INTRODUCTIE

GEZIN EN 
SCHOOL

AFRONDING 
VAN HET 
PROJECT

TUSSENTIJDSE
EVALUATIE

TUSSENTIJDSE
CONTACTEN 

(MAIL & TELEFONISCH)

OPSTART 
GEZIN EN 
SCHOOL

DE SIO-DIENSTVERLENING 

VERLOOPT IN VERSCHILLENDE 

FASEN:

Aanvraag

De aanvraag komt telefonisch binnen, via mail of rechtstreeks via het aanmeld-

formulier op de website. De afweging bij de toetsingscriteria wordt gemaakt in 

samenspraak met het gezin, zo mogelijk met inbegrip van de betrokken leerling, 

de school en eventueel de medische residentiële voorziening waarin de leerling is 

opgenomen.

Introductie

De consulent maakt afspraken voor een introductie, zowel bij het gezin als in de 

school, met nadruk op aanwezigheid van de ICT-coördinator.

Op basis van dit overleg wordt gevraagd om online een speedtest door te voeren 

(voor het internet), zijn engagement te bevestigen in een online gebruikersover-

eenkomst en de ouders van klasgenoten te informeren. Indien uit de speedtest 

blijkt dat de kwaliteit en snelheid van het internet niet voldoende kunnen worden 

gewaarborgd, wordt een gesponsorde lijn voorzien. 

De consulent zorgt voor de nodige toelichting en ondersteuning van alle betrokken 

partijen en geeft tips om SIO optimaal in te zetten.   Bij mogelijke struikelblokken 

of praktische moeilijkheden, wordt samen naar oplossingen gezocht, met respect 

voor de eigenheid en het mandaat van de partners. Aan de school wordt gevraagd 

het CLB in te lichten en de ouders van de klasgenoten op de hoogte te brengen.

Gezin en school worden op de hoogte gebracht van levering en installatiedatum 

van het computermateriaal.

Na levering door een koerier installeert een ICT-vrijwilliger of de ICT-coördinator 

van de school het materiaal, ondersteund door de helpdesk. De ouders halen het 

materiaal op school en installeren zelfstandig aan de hand van online instructies.

Opstart

De consulent gaat ter plaatse bij het gezin en in de klas, licht de Bednet-software 

toe aan de zieke leerling enerzijds en aan de klasgenoten en leerkrachten ander-

zijds, en demonstreert de verbinding.

Er worden afspraken gemaakt of herhaald om het SIO-project zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. 

Opvolging, technische ondersteuning en helpdesk

De leerling maakt actief gebruik van de Bednet-software zolang het nodig is. 

Ingeval van technische vragen volgt de helpdesk op.

De consulent volgt het project op indien de betrokkenen contact opnemen en bij 

niet-technische vragen, vb. overleg, praktische vraag. De consulent bewaakt de 

doelmatigheid van het SIO-gebruik via een opvolgsysteem. 

Waar nodig wordt aangeraden om het CLB in te schakelen om de leerling en/of de 

school te begeleiden.

Afronding

Bij het afronden van een project maakt de consulent een afspraak om het materi-

aal terug te bezorgen. De ouders leveren dit op school, een koerier haalt alles op in 

de school.

Een evaluatie-overleg op school of bij het gezin thuis gaat door voor projecten met 

een moeilijk parcours en doorlopende projecten naar het volgende schooljaar.
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Voor de organisatie van SIO vanaf 1 september 2015 worden een aantal criteria 

vooropgesteld door de Vlaamse overheid. Bednet kan enkel SIO organiseren in 

die situaties die aan de criteria voldoen. Daarnaast behoudt Bednet het recht om 

SIO niet op te starten of stop te zetten als deze niet bijdraagt tot een construc-

tieve onderwijssituatie voor de betrokken leerling.

De leerling is door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of 

veelvuldig, niet in staat om onderwijs te volgen in de eigen school. De school 

beschikt over verantwoordingsstukken over die afwezigheid.

Het gebruik van SIO is verenigbaar met de medische behandeling van de leerling. 

De ouders brengen de behandelende arts op de hoogte, de school informeert de 

CLB-arts. 

Motivatie en betrokkenheid van zowel de leerling, zijn ouders als van de school, 

het CLB en andere partners is zeer noodzakelijk. Omdat SIO een technische 

component heeft, heeft Bednet daarbij de medewerking en informatie nodig van 

een aanspreekpunt m.b.t. ICT van de school. Het is dan ook noodzakelijk dat deze 

persoon betrokken is bij een Bednet-project.

De leerling zal voor in voldoende mate effectief gebruik (exclusief voorberei-

dingstijd) maken van SIO omwille van ziekte, moederschapsrust of ongeval.

SIO komt tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en is geen 

permanent alternatief voor onderwijs op school. De leerling is in staat om via 

SIO de lessen te volgen in interactie met de klas. Het doel van SIO moet er uit 

bestaan om de leerling opnieuw les te laten volgen in de klas. 

3.
CRITERIA 
VOOR SIO

4.
SPECIFIEKE 
DOELGROEPEN: 
PSYCHISCHE 
PROBLEMATIEK 
EN KWETSBARE 
GEZINNEN

Vanuit de aanvragen blijken volgende doelgroepen steeds meer aan bod te 

komen. Bednet heeft extra ingezet om deze doelgroepen beter te bereiken. Deze 

doelgroepen vragen extra aandacht en specifieke begeleiding om met SIO aan 

de slag te gaan. 

Psychische problematiek

15% van de SIO-projecten gebeuren voor een kind of jongere met een psychi-

sche problematiek. Dat betekent dat meer en meer leerlingen die omwille van 

psychische problemen niet naar school kunnen hun weg vinden naar SIO.  

Doel van het SIO-project is vervreemding van het schoolgebeuren voorkomen, 

hen  opnieuw in contact te brengen met de school en bijdragen aan hun leer-

achterstand.  Zo draagt dit soort onderwijs voor leerlingen met een psychische 

problematiek  bij tot destigmatisering en krijgen scholen een beter zicht op de 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerlingen.

Tijdens het startoverleg worden de doelstellingen van SIO afgetoetst en  het 

verwachte leertraject besproken. Dit gebeurt in samenspraak met de behande-

lende artsen/therapeuten, school en consulent van Bednet. Belangrijk is ook om 

een inschatting van de sociale mogelijkheden van de leerling in de klas te maken 

en valkuilen in interactie met de klasgroep te bespreken. 

De opvolging en begeleiding van deze doelgroep worden verder uitgewerkt, in 

samenwerking met experten uit het werkveld.  

Kwetsbare gezinnen

Een belangrijke pijler in de visie van Bednet is ‘recht op onderwijs voor alle kin-

deren’. Dus ook de meest kwetsbare. 

Niet alle gezinnen vinden de weg naar Bednet. We zetten daardoor sterk in op 

netwerking binnen de middenveld-organisaties. Maar vooral scholen zullen we 

meer sensibiliseren om een aanvraag in te dienen voor een zieke leerling in een 

kwetsbaar gezin. 

De begeleiding van een SIO-project binnen een kwetsbaar gezin vraagt extra 

aandacht van de consulenten. Voor consulenten is het een voortdurende uit-

daging om in te spelen op de zeer verschillende  noden van zieke leerlingen en 

hun context. Deze noden scherp krijgen is een noodzakelijke voorwaarde om SIO 

goed te laten verlopen. Scholen en gezinnen in een kwetsbare situatie hebben 

vaak extra ondersteuning nodig in het ganse SIO-proces. Bednet werkt met vrij-

willigers om het materiaal in de scholen te installeren. Deze vrijwilligers kunnen 

ook worden ingezet om extra ondersteuning te bieden bij technische problemen 

bij het gezin thuis. 

Flyers, documenten en powerpoints bevatten minder geschreven taal en meer 

beeldmateriaal. Er zijn ook versies in verschillende talen beschikbaar.

Er is extra aandacht voor laagdrempeligheid in onze mondelinge communicatie 

met de gezinnen.
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Strategische ICT-pijlers

De ICT-afdeling heeft een aantal strategische pijlers opgenomen om de missie van 

Bednet te ondersteunen. Alle activiteiten maken deel uit van één van deze pijlers:

• Het bieden van een excellente service is een kerntaak en is bepalend voor 

de kredietwaardigheid t.o.v. school en kind. Onze dienstverlening is gemaakt 

op maat van de school en het kind.

• Optimale gebruikservaring garanderen voor school en kind. De ambitie is het 

gevoel geven aan het kind dat het deel uitmaakt van de klas.

• Toegankelijkheid bevorderen tot het gebruik van het platform. We dienen 

de drempel om Bednet te gebruiken zo laag mogelijk te houden, daarnaast 

moet de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie de toegang tot Bednet 

bevorderen.

• State-of-the-art Technologie: door steeds in te zetten op nieuwe techno-

logieën en door onszelf telkens opnieuw trachten uit te vinden, zijn we in 

staat om  bovenstaande pijlers te optimaliseren. 

ICT-Roadmap en organisatie

Roadmap

Om een antwoord te bieden op elk van deze pijlers is een jaarplan opgezet. Dit 

plan zorgt ervoor dat we op alle pijlers de nodige inspanningen doen om deze 

missie te volbrengen. Het plan voorziet in 4 lagen alle activiteiten om deze te 

ondersteunen:

• Organisatiegebonden activiteiten en projecten zoals het uitwerken van de 

ICT-organisatie, de functiebeschrijvingen, de communicatie, de objectieven, de 

opleidingsplannen. Deze zorgen voor de optimale werking van de ICT-dienst.

• Processen: dit behelst alle activiteiten om de kernprocessen die de organi-

satie ondersteunen, te optimaliseren en automatiseren. Enkele voorbeelden 

van belangrijke processen zijn de trajectwerking voor school en kind, de 

standaardprocedures en het opzetten van rapportering.

• Applicaties: elk proces kan worden verbeterd of geautomatiseerd door ge-

bruik te maken van applicaties.  De Open ERP-implementatie in Odoo en de 

Bednet Cliënt zijn de belangrijkste.

• Infrastructuur: hiermee leggen we de focus op de infrastructuur die de appli-

caties nodig hebben om te kunnen werken. Internetlijnen, servers, hosting, 

opslagruimte maken hier deel van uit.

ICT-Organisatie

Dit team wordt geleid door de ICT-coördinator die de dagelijkse werking en pro-

jecten op zich neemt. De ICT-dienst wordt opgesplitst in 4 groepen of functies:

• De helpdesk zorgt ervoor dat alle ICT-vragen en -problemen gestructu-

reerd worden beantwoord en opgevolgd. Ze zijn SPOC of Single Point of 

Contact met de scholen en kinderen voor alle ICT-gerelateerde topics.

• Door de opsplitsing tussen helpdesk en de 2e lijn support-experten, geven 

we de ruimte aan deze groep om zich met hun kernactiviteiten bezig te hou-

den. Deze omvatten het beheer van de servers, de upgrades, de configuratie 

en het contact met Proximus voor het hosten van de servers. Ze houden 

zich ook bezig met de moeilijke vragen, ondertussen lost  de helpdesk de 

meest voorkomende problemen op.

• Naast deze twee belangrijke functies hebben we ook nog de planner. Zij 

zorgt ervoor dat alle activiteiten rond planning van de materialen voor 

school en kind strikt opgevolgd worden. Ze zorgt voor de planning van de 

vrijwilligers, het voorbereiden en plannen van installaties, de communicatie 

met Proximus voor de installatie van internetlijnen. 

• Als laaatste functie staat de ICT-dienst in voor de volledige levenscyclus 

van alle Bednet-hardware die ingezet wordt om de dienstverlening mogelijk 

te maken: de verantwoordelijkheid voor het magazijn, het assembleren van 

de bakken voor school en kind,  de koerierdienst, de aankoop van ICT-materi-

aal, de inventaris en het bijhouden van de stock.

Realisaties in 2017

Organisatiegebonden

Alle medewerkers kregen een opleiding time-management. De IT medewerkers 

kregen daarbovenop een basistraining besturingssystemen wat hen in staat stelt 

hun helpdesk functies beter te vervullen, en problemen sneller op te lossen. 

Vanaf september wordt een extra interim werkkracht voltijds ingezet om de 

werklast van het magazijn op te vangen. Dit was voorheen een gedeelde taak 

onder de helpdeskmedewerkers.

Procesgebonden

• Op basis van systematische bevraging en permanente evaluatie bij de 

medewerkers over bepaalde processen werden meerdere aanpassingen 

gemaakt die vooral de kwaliteit van het geleverde werk moet bevorderen. 

Zo werden extra controlemechanismen ingevoerd in de magazijnprocessen 

en het proces voor de installatie van het materiaal.

• Nieuwe technische oplossingen en uitbreidingen werden uitgewerkt om 

beter aan de noden van het kind of de school te voldoen. Dit zijn extra hard-

ware onderdelen of software configuratie.

• Na evaluatie van de processen voor het plannen, transport en installeren 

van materiaal, optimaliseren we deze om de standaard installatieduur in 

te korten en de planning te vereenvoudigen. Een voorbeeld daarvan is de 

installatie van de mobiele unit, daar is het niet langer nodig een ICT-vrijwil-

liger in te schakelen voor de installatie op school. Dit kan nu gebeuren door 

de ICT-coördinator van de school of door de Bednet-consulent.

• Voor het onderhoud van het materiaal tijdens de zomervakantie is een 

gedetailleerd projectplan template opgemaakt dat alle deeltaken en proces-

sen beschrijft, en het mogelijk maakt de werklast beter verdelen en in te 

plannen over het aanwezige personeel en de jobstudenten. 

De belangrijkste en complexere processen werden gedocumenteerd onder de 

standaardprocedures.

5.
ICT-DIENST-
VERLENING
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Applicatiegebonden

Op vlak van applicaties hebben we enkele grote en kleinere wijzigingen. 

• Naar onze eindgebruikers toe hebben we als voornaamste wijziging een 

USB Stick met de Bednet software. Dit kan nu worden uitgeleverd aan de 

gezinnen in plaats van een laptop. Hiermee trachten we het aandeel laptops 

dat Bednet in beheer heeft in te perken.  

Met deze USB stick kan een gezin een eigen laptop of desktop gebruiken om via 

Bednet de lessen te volgen. Deze stick zorgt ervoor dat zij in een afgescherm-

de omgeving kunnen werken, en de helpdeskmedewerkers hebben volledige 

toegang zodat ondersteuning en kwaliteit gegarandeerd blijft. 

De implementatie van de USB stick kampt met praktische en technische obsta-

kels. Zo blijkt een kleiner aandeel van onze gebruikers te beschikken over de 

nodige apparatuur dan tijdens de bevraging ingeschat, en stellen we terughou-

dendheid vast bij de gezinnen waar deze oplossing wordt aangeboden.

• Met het project ‘Bednet 3.0’ werkt Bednet aan een nieuwe software oplos-

sing voor synchroon internetonderwijs.  Dit project zal over meerdere jaren 

lopen en start in het derde kwartaal van 2017 met beoogde einddatum in 

het eerste kwartaal van 2019.

  - Tijdens dit project gaan we in dialoog met verschillende onderwijsac-

toren alsook partners actief in de IT-sector of onderwijs in de brede zin 

van het woord.  

- We starten een nieuw basisonderzoek om de noden van het kind 

anno 2017 in kaart te brengen en toetsen de resultaten hiervan af 

tegen onze huidige oplossing.  

- Resultaten uit bovenstaande bovenop onze eigen expertise worden 

gebruikt om een ontwerpvoorstel uit te werken.

• Voor de interne werking van de hele organisatie finaliseren we een conso-

lidatie project door de volledige migratie van business applicaties naar G 

suite van Google. 

Deze migratie maakt het onder meer ook beter mogelijk om onze ande-

re diensten af te stemmen en te integreren. Daarnaast is er nu ook een 

consistente ervaring onafhankelijk het platform waarop gewerkt wordt (IOS, 

Android, desktop en web) 

• Binnen de werking van de ICT-dienst zien we de introductie van Jira. Deze 

tool wordt gebruikt voor het toewijzen en opvolgen van taken en  geeft de 

medewerkers een overzicht van alle openstaande taken, hun deadlines en 

wat de volgende grote mijlpalen zijn.

Deze tool vervangt alle vorige methodes voor de dagelijkse werking van de ICT-

dienst.

Infrastructuurgebonden

Op het vlak van infrastructuur werden volgende punten aangepakt: 

• Mobiele unit: na de testperiode met onze mobiele units in 2016 werd een 

eerste lot van 100 stuks geproduceerd.  Deze units beantwoorden aan een 

reeds lang bestaande vraag van secundaire scholen om over een draagbare/

verplaatsbare Bednet-installatie te beschikken.  

Deze units hebben bijkomende voordelen m.b.t. magazijn en installatiepro-

cessen en zijn tijdbesparend. 

Vanwege het succes van de mobiele unit werd besloten 200 extra mobiele 

units en eind december nog eens 100 extra te produceren. Deze tweede 

versie biedt dezelfde mogelijkheden maar met een aanzienlijke gewichtsbe-

sparing.  

De units worden ontwikkeld, geproduceerd en geassembleerd door lokale 

leveranciers.

• Uitbreiden capaciteit: Om aan het stijgende aantal aanvragen te kunnen 

blijven voldoen, investeren we in materiaal voor 100 bijkomende vaste 

installaties. 

• Disaster recovery:  In samenwerking met onze IT infrastructuur leverancier 

werd een DR omgeving operationeel gemaakt. Deze oplossing zorgt ervoor 

dat in geval van ramp (natuurramp, menselijke fout, …) bij de leverancier, de 

volledige IT infrastructuur van Bednet binnen de 24u operationeel is op de 

recovery omgeving. 

• Quality of service: een nieuwe dienst die we aanbieden naar de scholen. 

Deze maakt het mogelijk om een bepaalde kwaliteit te garanderen op de 

gedeelde internetverbinding op school. Dit is een combinatie van hardware, 

software en ondersteunende processen. 

• Quality of service monitoring:  een set aan nieuwe tools stelt de helpdesk-

medewerker in staat om problemen voortvloeiend uit netwerkstoringen op 

te sporen en gericht oplossingen aan te bieden. 

• VOIP: Overschakeling naar een voice over ip telefonie oplossing. Nu zijn 

meerdere gelijktijdige inkomende en uitgaande gesprekken mogelijk, intern 

doorschakelen,  en oproepen kunnen beantwoord worden vanop smartpho-

ne, computer applicatie of vaste en draagbare telefoontoestellen.

• Wifi: Installatie van nieuwe access points op de sites in Leuven en Destel-

bergen zorgen voor een betere Wifi dekking in alle lokalen. Ook het achter-

liggende netwerk werd aangepakt waardoor alle netwerkdiensten op beide 

sites toegankelijk zijn voor alle personeel.

• Ubuntu: Het volledige Bednet platform werd ge-upgrade naar de laatste 

versie van Ubuntu. Hiermee houden we ons computerpark up-to-date en 

kunnen we een moderne computer ervaring aanbieden aan onze gebruikers.

• Vastgoed: de ICT-dienst is verhuisd naar een nieuwe pand. Het vorige pand 

voldeed niet meer aan de huidige capaciteit. Het gaat over een 1200m2 

magazijn oppervlakte en 200m2 kantoor- en vergaderruimtes.
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ENKELE 
CIJFERGEGEVENS 

VAN Bednet

Dit cijfermateriaal heeft betrekking op alle SIO-trajecten die liepen in 2017. 

In totaal gaat dit om 856 trajecten verdeeld over:

 

 • 34 trajecten in het kleuteronderwijs

 • 236 trajecten in het lager onderwijs

 • 586 trajecten in het secundair onderwijs

Op de 856 trajecten zijn 124 leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 gestart 

zijn en voor wie Bednet doorloopt in het schooljaar 2017-2018.

In totaal gaat het om 732 unieke leerlingen.

1.
AANTAL 
ONDERSTEUNDE 
KINDEREN

Evolutie van het aantal Bednetters per kalenderjaar
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Onderwijskoepel

Deze afbeelding geeft een procentuele 

verdeling over de verschillende onder-

wijsnetten.

Subtype

Deze afbeelding geeft een overzicht van 

het aantal SIO-trajecten in het secundair 

onderwijs per subtype. Idem voor het 

lager onderwijs. 

De A-stroom omvat het eerste leerjaar 

A en het 2e leerjaar van de 1ste graad. 

Met de B-stroom wordt het 1ste leerjaar 

B en het beroepsvoorbereidend leerjaar 

bedoeld. Bij beide subtypes gaat het om 

het regulier secundair onderwijs. 

Verdeling van de SIO-trajecten in het secundair 
onderwijs in absolute getallen, per subtype.

Verdeling SIO-trajecten in het lager 
onderwijs in absolute getallen, verdeeld 

over gewoon en buitengewoon onderwijs.

2.
ONDERWIJS

Procentuele verdeling van de SIO-trajecten over de onderwijsnetten
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Deze afbeelding geeft een procentuele 

verdeling per leeftijdscategorie. 

Deze afbeelding geeft een procentuele 

verdeling per geslacht. 

3.
LEEFTIJDS-
CATEGORIE

4.
GESLACHT

11%
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19%
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onderwijs
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Procentuele verdeling SIO-trajecten per leeftijdscategorie
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Procentuele verdeling van leerlingen die gebruik 
maken van SIO per geslacht

43%

57%
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Provincie

Deze afbeelding geeft een verdeling 

van de projecten over de verschillende 

provincies, per onderwijsniveau. Het 

gaat hierbij telkens over de provincie 

waarin de school zich bevindt, niet de 

woonplaats van het kind.

5.
WOONPLAATS

Weergave van het aantal SIO-projecten  per 
onderwijsniveau, per provincie, in absolute getallen.

West Vlaanderen Oost Vlaanderen

Brussel Vlaams Brabant

Limburg

De Bednet-ondersteuning gaat naar 

zieke kinderen met een grote verschei-

denheid aan pathologieën. De grootste 

groep vormen kinderen die een of ande-

re vorm van kanker hebben. De laatste 

jaren neemt het aandeel van de chro-

nisch zieke kinderen toe. De verdeling 

naar ziektepatronen is weergegeven in 

deze afbeelding.

6.
PATHOLOGIE

Aantal SIO-trajecten per type pathologie
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Psychische / gedragsstoornis

Ziekte gewrichts- en spierstelsel

Ziekte bloed / auto-immuniteit

Ongeval / Medische complicaties 

Endocriene ziekte / voedingsstoornissen

Niet geclassificeerd of gediagnosticeerd

Infectieziekte / parasitaire aandoening

Ziekte zenuwstelsel

Letsels met uitwendige oorzaak

Ziekte spijsverteringsstelsel

Hart- en vaatziekte

Ziekte ademhalingsstelsel

Aandoeningen perinatale periode

Zwangerschap

Ziekte urogenitaal stelsel

Congenitale afwijkingen

Ziekte oor

Ziekte huid
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Procentuele verdeling per pathologie.
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