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VOORWOORD

In 2018 heeft Bednet, in opdracht van de overheid, de kaap gerond van duizend leerlingen. Duizend 
langdurig zieke kinderen en jongeren die via het Bednet-systeem verbonden werden met hun klas en zo, 
ondanks hun ziekte, de lessen konden blijven volgen. Dit is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van 
de vzw. 

Het Vlaams Parlement heeft in 2014 het recht op SIO (het synchroon internet onderwijs dat door Bednet 
werd ontwikkeld) voor elk langdurig ziek kind in een decreet vastgelegd. De weg daar naartoe is heel 
uitdagend. Bednet streeft ernaar om jaarlijks zoveel mogelijk leerlingen te helpen, en de curve is altijd 
sterk opgaand geweest. De voorbije vijf jaar is het aantal Bednetters gestegen van 278 (2013) naar 
1008 (2018). Dit hebben we kunnen doen met steun van de overheid, sponsors, scholen en gezinnen, en 
door de volgehouden inspanningen van een zeer 
geëngageerd team en bestuur.  

Bednet wil niet alleen steeds meer 
zieke leerlingen helpen, we willen 
dat ook doen met een steeds ver-
der doorgedreven kwaliteit. Daarom 
hebben we het geïntegreerd digitaal 
trajectdossier verder uitgebouwd, 
blijven we de efficiëntie in de inter-
ne processen verder verhogen en 
werken we verder aan ‘Bednet 3.0’, 
waardoor SIO ook in de toekomst 
kan beantwoorden aan het (techno-
logisch vernieuwde) klasgebeuren 
en de diverse noden van de gebrui-
kers. De kinderen en leerkrachten 
zijn hier onze wegwijzers.

Steeds meer zieke kinderen en jon-
geren bereiken, betekent ook meer aan-
dacht hebben voor de kwetsbaarheid waarin 
vele gezinnen vertoeven. Onze communicatie richt zich 
dan ook op de grote verscheidenheid van SIO gebruikers. Iedereen 
moet zich kunnen thuis voelen bij Bednet en het potentieel zien van SIO. Ook wat dat betreft hebben we 
in 2018 kunnen rekenen op schitterende partners. De verhaallijn in ‘Thuis’ op één bijvoorbeeld, waar Bed-
net geïntroduceerd werd bij een van de tieners in de serie die herstelde van een ongeval. Maar ook het 
samenwerkingsverband dat we met de Rode Duivels zijn aangegaan, waarbij de nationale voetbalploeg 
Bednet in haar hart gesloten heeft. MNM en Ketnet blijven enthousiast de Pyjamadag ondersteunen. En 
van onschatbare waarde is de jaarlijkse gloed van De Warmste Week. 

Ook binnen de onderwijs-, welzijns- en medische sector heeft Bednet in 2018 actief ingezet op commu-
nicatie en netwerking. Zo kwam er bijvoorbeeld meer samenwerking met de CLB’s en de jeugdpsychiatrie 
en zorgde Bednet voor deskundige informatie in de lerarenopleiding. 
Bednet blijft met veel enthousiasme aan de weg timmeren. We blijven de technologische evoluties vol-
gen en het unieke Bednet-systeem verfijnen en verbeteren. We blijven via uitgekiende communicatie en 
samenwerkingsverbanden steeds meer langdurig zieke leerlingen en hun gezin bereiken. We blijven voor 
de scholen een belangrijke partner in het faciliteren van onderwijs. Dat is onze missie. Omdat onderwijs 
een recht is, ook als je ziek bent.

Kathy Lindekens
Voorzitter
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1.1 Kernopdracht 

Bednet organiseert Synchroon Internetonderwijs (SIO), voor leerlingen die door ziekte, moederschaps-
rust of ongeval tijdelijk, langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan. 
SIO biedt aan deze leerlingen de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in inter-
actie met de eigen leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. Dankzij SIO ontstaat er bij de zieke 
leerling een gevoel van fysieke aanwezigheid in de klas.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand, zorgt voor het behoud van sociale contacten 
tijdens de afwezigheid en bereidt de terugkeer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige 
leerling met de leerkrachten en klasgenoten behouden. 

Sinds 1 september 2015 is SIO een recht voor elk ziek kind in Vlaanderen en de Nederlandstalige scho-
len in Brussel, decretaal bepaald in het Onderwijsdecreet XXIV (april 2014). Bednet is door de Vlaamse 
overheid aangesteld als de organisator van SIO, via een jaarlijks subsidiebesluit. 

Bednet organiseert en begeleidt SIO in scholen en gezinnen
Bednet beheert de aanvragen voor het opstarten van een SIO-traject. Bednet stelt een consulent ter be-
schikking die gezin en school technisch en inhoudelijk ondersteunt bij de organisatie en het gebruik van 
SIO, van aanvraag t.e.m. afronding.
Bednet stelt al het nodige computermateriaal voor SIO ter beschikking aan zowel school als gezin. Bednet 
staat in voor het onderhoud, de levering en ophaling van het materiaal.
Bednet zorgt voor technische ondersteuning bij de installatie en het gebruik van SIO. Een helpdesk is 
beschikbaar tijdens de schooluren om technische vragen en problemen zo snel mogelijk op te lossen.
De SIO-dienstverlening van Bednet is gratis voor scholen en gezinnen. 

Bednet ontwikkelt expertise, optimaliseert en innoveert SIO
Bednet ontwikkelt expertise over hoe de SIO-technologie de educatieve en sociale noden van zieke leer-
lingen best kan ondersteunen, en hoe de begeleiding van gezinnen en scholen best vorm krijgen om een 
kwaliteitsvol SIO-traject te realiseren. 
Bednet werkt gericht aan de optimalisering en innovatie van de technologie en de dienstverlening.
Bednet bewaakt de kwaliteit van haar werking en van de SIO-dienstverlening.

Bednet communiceert 
Bednet voert een actieve informatie- en wervingscampagne via diverse communicatiekanalen, 
informatiecampagnes en netwerking, om de naamsbekendheid van Bednet te vergroten en zoveel 
mogelijk mensen te informeren over het aanbod van SIO voor zieke leerlingen. 1

Bednet: kernopdracht en organisatie
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1.2.3 Bednet en de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid is sinds 1 september 2015 de grootste financier van Bednet. Jaarlijks bezorgt Bed-
net een overzicht van de werking, activiteiten en realisaties waaraan de financiële middelen werden 
besteed, in overeenstemming met het subsidiebesluit. 
De jaarrekening van Bednet vzw wordt gedeponeerd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank (zoeken 
op ondernemingsnummer 0865402821 of op ‘Bednet’) .

Naast de overheidssubsidies blijven ook private bronnen noodzakelijk om de Bednet-activiteiten en 
-dienstverlening te financieren. Belangrijke partners in 2018 waren Proximus, Engie Foundation, het Ven-
ture Philanthropy Fund van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

1.2.4 Samenwerking in de sector

• Bednet is lid van PoZiLiV, Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen. Deze or-
ganisatie verenigt de ziekenhuisscholen, de koepelvereniging School & Ziek zijn (vrijwilligers aan 
huis) en andere onderwijsverstrekkers, o.a. Kom op tegen Kanker. PoZiLiV ijvert voor de belangen 
van onderwijsverstrekkers aan zieke leerlingen in Vlaanderen en treedt op als gemeenschappelijke 
gesprekspartner naar de Vlaamse overheid.

• Bednet zet samenwerkingsverbanden op met de onderwijs-, welzijns- en medische sector om het 
recht op onderwijs voor zieke leerlingen samen te realiseren. 

• Bednet wisselt expertise uit met organisaties die onderwijs realiseren aan zieke kinderen, via 
plaatsbezoeken, regelmatig overleg en concrete samenwerking voor SIO-trajecten.

• Bednet heeft contacten met ‘Take Off’  in Franstalig België, een organisatie die op beperkte schaal 
ook synchroon internetonderwijs faciliteert aan langdurig zieke kinderen. 

• Bednet wisselt expertise uit met ZIEZON, netwerkorganisatie voor onderwijs aan zieke leerlingen in 
Nederland.

• Bednet is lid van HOPE, Hospital Organisation of Pedagogues in Europe. Op Europees vlak is dit het 
enige platform voor ziekenhuisleerkrachten en onderwijsverstrekkers aan zieke kinderen, met een 
tweejaarlijkse congres (mei 2018).

1.2 Organisatie

1.2.1 Het Bednet-team

Eind 2018 bestaat het Bednet-team uit 28 medewerkers (25.3 VTE), onder leiding van de directeur, Els 
Janssens.  
Drie subteams leveren elk een specifieke bijdrage aan de totale Bednet-werking:

• Het consulententeam (13 consulenten) staat in voor het begeleiden van de SIO-trajecten, de re-
gionale netwerking en de expertise-ontwikkeling op vlak van de inhoudelijke begeleiding van de 
SIO-trajecten. Het team staat onder leiding van 2 teamleiders, die ook deeltijds consulent zijn.

• Het ICT-team staat in voor het onderhouden, leveren en ophalen van het materiaal, de helpdesk-
functie, de technische ondersteuning en de technologie-ontwikkeling. Het team staat ook in voor 
de interne ICT-werking en -ondersteuning van medewerkers. Het team bestaat uit een planner, een 
magazijnier, 3 helpdeskmedewerkers, een helpdesk-coördinator en een ICT-expert, onder leiding van 
de  ICT-coördinator. 

• Het central support team staat in voor de centrale ondersteuning van de werking en dienstverle-
ning van Bednet op vlak van HR en financiën, communicatie, fondsenwerving en beleid. Het team 
bestaat uit de personeels- en financieel manager, een stafmedewerker HR en financiën, een mede-
werker communicatie en fondsenwerving, en een beleidsmedewerker.

Bednet werkt daarnaast samen met een ploeg van 38 ICT-vrijwilligers die de installaties in basisscholen 
en de ophaling van materiaal in piekperiodes op zich nemen.
De directeur, de personeels- en financieel manager, de ICT-coördinator en de 2 teamleiders van de consu-
lenten vormen samen het ‘kernteam’, dat instaat voor de dagelijkse leiding van Bednet.

Alle Bednet-medewerkers werken volgens de kernwaarden van Bednet:

Bednet werkt vanuit 2 locaties: Destelbergen en Leuven. Deze worden gebruikt voor de centrale activitei-
ten en  voor het teamoverleg. In Destelbergen bevindt zich ook het magazijn met het computermateriaal.

1.2.2 Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit en strategische leiding van de organisatie. 
De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan stuurgroepen waarin ze innovatie- en verbetertrajec-
ten mee inhoudelijk voorbereiden, aansturen en opvolgen vanuit hun specifieke expertise. De bestuursle-
den spelen ook een rol in de externe vertegenwoordiging van Bednet. 

Voorzitter: Kathy Lindekens
Ondervoorzitter: Guy Tegenbos
Secretaris & penningmeester: Wim Van Petegem
Bestuursleden: Samira Azeroual, Luc De Keyser, Dirk Lybaert, Lorin Parys, Bie Tremmery, Paul Vanhau-
te,  Wouter Van den Berghe, Jef Van den Branden,  Inge Van Trimpont en Evi Verduyckt. 

De Algemene Vergadering bestaat uit personen die lid zijn in persoonlijke naam of namens een organisatie.

kindgericht verbindend geëngageerd transparant innovatief
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2.1 Les volgen via het Bednet-systeem

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 internetconnec-
tiviteit die nodig is om de zieke leerling te verbinden met de klas. 

De leerling thuis ziet op het scherm van de laptop zijn leerkracht en klasgenoten in de klas, kan volgen wat 
er in de klas gebeurt en aan het klasgebeuren deelnemen:

• Hij kan de camera draaien naar een bepaalde locatie in de klas en inzoomen op het bord. 
• Hij kan via een signaal de aandacht van de leraar vragen, net alsof hij in de klas een vinger zou opste-

ken om een vraag te beantwoorden of er zelf één te stellen. 
• Hij kan via een dubbele print/scan-combinatie werkbladen, toetsen of examens maken op hetzelfde 

ogenblik als de medeleerlingen. 
• Communicatie tussen de leerling en de klas is mogelijk, mondeling of via de chatfunctie. 
• De leerkracht kan lesmateriaal, agenda en opdrachten opslaan zodat de leerling na de schooluren 

alles kan vinden.

2.2 Criteria voor SIO

Voor de organisatie van SIO vanaf 1 september 2015 worden een aantal criteria vooropgesteld door de 
Vlaamse overheid: 

• De leerling is minstens 5 jaar en ingeschreven in een door de overheid erkende en gefinancierde of 
gesubsidieerde school van het basisonderwijs of secundair onderwijs. 

• 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.

• De leerling zal minstens 4 weken of 36 halve lesdagen afwezig zijn wegens ziekte.
• Het gebruik van SIO is verenigbaar met de medische behandeling van de leerling. 
• SIO komt tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en is geen permanent alternatief 

voor onderwijs op school. 
• Motivatie en betrokkenheid van zowel de leerling, zijn ouders als van de school, het CLB en andere 

partners zijn  noodzakelijk. 

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 het geen haalbare of 
zinvolle oplossing blijkt te zijn binnen het onderwijstraject van de leerling.

2
Bednet organiseert en begeleidt SIO 

in scholen en gezinnen
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2.3.3 Bednet-materiaal, technische ondersteuning en helpdeskfunctie

Het ICT-team staat in voor de voorbereiding van het internet, het onderhoud, de levering en de opha-
ling van het Bednet-materiaal:

• Controleren van de kwaliteit en het maandelijkse volume van de internetverbinding thuis en op 
school. Indien de kwaliteit onvoldoende gewaarborgd is, wordt een gesponsorde lijn voorzien via 
Proximus of Telenet. 

• Ondersteunen van scholen bij de configuratie van het eigen netwerk.
• Testen, reinigen en updaten en indien nodig herstellen van het Bednet-materiaal. 
• Klaar maken van de boxen met Bednet-materiaal voor verzending naar scholen en gezinnen. Verzen-

den van extra of vervangmateriaal (bijv. inkt, batterijen, headset).
• Plannen en opvolgen van leveringen, ophalingen, koerierdiensten en de inzet van ICT-vrijwilligers.
• Informeren van scholen, gezinnen en andere ontvangers over lever- en ophaaldata.

Installaties van het materiaal gebeuren door een ICT-coördinator van de school, door een consulent of 
door een ICT-vrijwilliger van Bednet.

De helpdesk is beschikbaar tijdens de schooluren. De helpdeskmedewerkers zijn de eerste contactper-
soon voor alle gebruikers i.v.m. ICT-gerelateerde vragen. Ze communiceren via chat (of telefoon) op maat 
van (jonge) leerlingen, ouders en leerkrachten die niet altijd even technisch gewend of onderlegd zijn 
om met dit soort technologie te werken. Indien nodig nemen de helpdeskmedewerkers het scherm van 
de leerling of klas over om de technische problemen te analyseren en op te lossen.  Problemen die niet 
meteen opgelost kunnen worden via de helpdesk, worden in de 2de lijn onderzocht en opgelost door de 
ICT-experten. 

Het ICT-team zorgt ten slotte ook voor tools ter ondersteuning van de installatie en het gebruik van het 
Bednet-materiaal (bijv. handleidingen, iconenbladen, audiovisueel materiaal, …).

2.3.4 De SIO-dienstverlening in 2018

1199
SIO-trajecten

715
scholen

1008
unieke leerlingen

1073
leveringen en ophalingen

van materiaal

4092
chats met de helpdesk

708
computersets voor SIO

2.3 De SIO-dienstverlening van Bednet 

Bednet biedt een geïntegreerde dienstverlening aan, waarbij de leerlingen, gezinnen en scholen cen-
traal staan en de technische en inhoudelijke ondersteuning hand in hand gaan. Bednet hecht belang aan 
een persoonlijke, klantvriendelijke en professionele aanpak en service, op maat van de leerling, het gezin 
en de school. 
Het Bednet-systeem is een gebruiksvriendelijke alles-in-één technische oplossing die toelaat dat 
een leerling zo optimaal mogelijk kan participeren aan het lesgebeuren. De drempel tot gebruik is zo laag 
mogelijk voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Bednet wil ervoor garant staan dat het kunnen beschik-
ken over internet en materiaal voor geen enkel gezin of school een drempel is om Bednet aan te vragen 
of te gebruiken. 
Bednet organiseert en begeleidt de SIO-trajecten in nauwe samenwerking met de verschillende be-
trokkenen bij het SIO-traject: schoolpartners, ouders, Bednetter, CLB, ziekenhuisschool of residentiële 
voorziening, en andere partners in het onderwijstraject van de zieke leerling. 

De consulenten, helpdeskmedewerkers, plannings- en magazijnmedewerkers van Bednet volgen een 
vooropgestelde flow van acties om een vlot verloop van de SIO-trajecten te garanderen: 

2.3.1 Beheer van aanvragen

Aanvragen kunnen via het aanmeldformulier op de website, telefonisch 
of per mail ingediend worden. De teamleiders toetsen de aanvraag aan de 
criteria voor SIO.
Indien de aanvraag voldoet aan de criteria, wordt ze toegewezen aan een 
consulent in de betreffende regio, die binnen de 5 werkdagen contact op-
neemt met de aanvrager.

2.3.2 Begeleiding SIO-traject door een consulent

De consulenten coördineren het SIO-traject en zijn de eerste contactpersoon voor leerling, ouders, leer-
krachten en andere betrokkenen. Ze staan in voor:

• De informatie geven over de algemene werking van Bednet en SIO.
• De bespreking van de inzet van SIO voor de specifieke leerling, binnen het onderwijstraject.
• De bespreking van de praktische en inhoudelijke voorbereidingen van SIO.
• De demonstratie van het gebruik van software en hardware aan de leerling, de ouders, de leerkrach-

ten en klasgenoten, en het tot stand brengen van een eerste verbinding tussen Bednetter en klas.
• De opvolging van het SIO-traject: inhoudelijk gebruik, technische issues, vragen, bezorgdheden en 

trajectwijzigingen.
• De afronding van het SIO-traject en eventuele voorbereiding van een nieuw traject (bijv. overgang 

naar een volgend leerjaar in dezelfde of een andere school).

De consulenten informeren en geven advies op maat van de gebruikers. Indien nodig worden extra con-
tactmomenten of opvolging ingepland.

technische ondersteuning via helpdesk

ophaling
materiaal

levering &
installatie 
materiaal

voorbereiding
internet

aanvraag
introductie

gezin en
school

opstart
gezin en
school

tussentijdse
evaluatie

tussentijdse

contacten

 

afronding

van het 
traject

785
nieuwe aanvragen 

in 2018 
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Bednet ontwikkelt expertise, 

optimaliseert en innoveert SIO

Het aantal leerlingen en scholen dat gebruik maakte van Bednet groeide verder in 2018. 
Bednet ondernam acties om de dienstverlening aan leerlingen, gezinnen en scholen verder te versterken:

Inzet van mobiele units in het secundair 
onderwijs
Bednet nam een nieuwe mobiele unit in ge-
bruik, die lichter is in gewicht en meer draag-
baar. Bednet investeerde in de productie van 
170 extra mobiele sets, om tegemoet te ko-
men aan de stijging van het aantal SIO-leer-
lingen.

Versterken van de gebruikersonder-
steuning
• Bednet maakte een leerkrachten- en 

ouderpagina (met login), waarop belangrijke 
informatie en documenten voor SIO overzichtelijk 
samengebracht worden. 

• Bednet stelde een handleiding ter beschikking aan leerkrachten lager en secundair onderwijs, met 
tips en tricks voor gebruik van SIO in de klas.

• Bednet breidde de helpwebsite uit met audiovisueel materiaal ter ondersteuning van de installatie 
en het gebruik van het Bednet-materiaal (bijv. uitvoeren van de apparaattest, helpdesk contacteren, 
vinger opsteken, scherm delen, …).

• Er gebeurden aanpassingen in de werking van de helpdesk om de piekmomenten qua gebruikersvra-
gen beter te kunnen managen.

Aandacht voor leerlingen met psychische kwetsbaarheid
In 2018 werd 19% van de SIO-trajecten opgestart omwille van psychische kwetsbaarheid, en is daarmee 
één van de 3 ziektebeelden waarvoor Bednet het meest aangevraagd werd (naast kanker, 21%, en ziek-
tes van het bot-spierstelsel en bindweefsel, 14%).  Het gebruik van SIO kan voor deze leerlingen de (ver-
dere) vervreemding van de klas en de school voorkomen en de re-integratie mee ondersteunen, in nauwe 
samenwerking met de school, de behandelende arts, therapeut of voorziening. 
Bednet werkte verder aan het verkennen van de kenmerken van de doelgroep en het SIO-gebruik en aan 
het uitwerken van ondersteuning op maat van deze leerlingen. 

tevredenheid over de bednet-dienstverlening

• Algemene tevredenheid Bednet-ervaring  

• Algemene tevredenheid Bednet als organisatie  

• Tevredenheid over samenwerking tussen Bednet, gezin en school 

• Gebruiksvriendelijkheid materiaal    

• Kwaliteit materiaal

• Ondersteuning helpdesk tijdens gebruik

• Ondersteuning consulent tijdens gebruik     
 

9
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Pilootproject i.s.m. Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
Sinds schooljaar 2017-2018 werken Bednet en Stedelijk Onderwijs Antwerpen intensief samen om de 
doelgroep van zieke leerlingen beter te bereiken, o.a. via het informeren en sensibiliseren van scholen. 
Voorlopige cijfers op basis van 1 jaar samenwerking toonden een duidelijke stijging in het aantal aanvra-
gen en opgestarte Bednet-trajecten. 
Bednet en AG SO zetten de samenwerking en acties verder in schooljaar 2018-2019, en zullen de impact 
verder evalueren.

3.2 Kwaliteitszorg 

• Bednet heeft procedures ingebouwd om de kwaliteit van de algemene werking van Bednet als orga-
nisatie en van de SIO-dienstverlening op te volgen en te verbeteren.

• Bednet heeft strategische prioriteiten bepaald waarbinnen acties en projecten gesitueerd en opge-
volgd worden. Via een in het ERP-systeem ingebouwd systeem voor monitoring en rapportering volgt 
Bednet de stand van zaken en evoluties in de kernprocessen van de dienstverlening op (bijv. aantal 
leerlingen, aantal scholen, technische incidenten, …). Bednet maakt gebruik van een projectmanage-
ment methode om innovatie- en verbeterprojecten doelgericht en gestructureerd op te starten en op 
te volgen.

• Bednet heeft procedures ingebouwd om de kwaliteit en properheid van het materiaal, van de leve-
ring en van de installatie te monitoren. Er gebeurt een systematische monitoring en analyse van 
technische incidenten en problemen. Bednet neemt gebruikersbevragingen af om de ervaringen van 
gebruikers met de organisatie en de dienstverlening in kaart te brengen.

• Bednet zorgt voor een maximale bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen. 
De organisatie beschikt over een klachtenprocedure en een online klachtenformulier.

In 2018 werkte Bednet aan volgende kwaliteitszorgprojecten:

Uitbreiding van de gebruikersbevragingen
Bednet breidde de digitale bevraging na afronding van een Bednet-traject inhoudelijk uit, om de erva-
ringen van SIO-gebruikers beter in kaart te brengen. De bevraging peilt naar de tevredenheid over de 
verschillende aspecten van de Bednet-dienstverlening en verzamelt informatie over het gebruik en de 
uitkomsten van SIO. 
Bednet startte vanaf schooljaar 2018-2019 met de afname van tussentijdse gebruikersbevragingen, en-
kele weken na de start van het Bednet-gebruik.

Gegevensbeheer en –verwerking volgens de GDPR-regelgeving
Bednet zette een traject op om conform de GDPR-regelgeving te werken in het verzamelen, beheren en 
verwerken van persoonsgegevens. Er werden o.a. een data-audit uitgevoerd en een verwerkingsregister 
opgemaakt, het privacybeleid en het arbeidsreglement werden aangepast. Alle medewerkers werden op-
geleid in de GDPR-basisprincipes en de concrete impact van de regelgeving op de organisatie en werking. 
In de communicatie met externen en gebruikers gebeurden aanpassingen in de privacyverklaring en in de 
online toepassingen (bijv. aanvraagformulier, nieuwsbrief).

Klachtenprocedure
Bednet ontving geen officiële klachten over haar werking of dienstverlening via het Kinderrechtencom-
missariaat of de Vlaamse Ombudsdienst. 

HR-projecten
De HR-afdeling bereidde de update van het organogram, de rollen en functiebeschrijvingen van 
de verschillende medewerkers, en de invoering van groeigesprekken voor.    
Het arbeidsreglement en huishoudelijk reglement werden geüpdatet.

 

3.1 Bednet als expert en innovator in SIO

Bednet is al sinds de start van de organisatie in 2004, als pionier in het organiseren en ondersteunen van 
SIO, steeds op zoek naar hoe de technologie en de bijhorende dienstverlening aan leerlingen, scholen en 
gezinnen verder verbeterd kunnen worden. Hoewel de voorbije jaren het wetenschappelijk onderzoek 
naar allerlei vormen van afstandsonderwijs in hoger onderwijs sterk groeide, bleef het onderzoek naar 
de ontwikkeling, de inzet en de uitkomsten ervan in basis- en secundair onderwijs - en specifiek voor de 
doelgroep zieke leerlingen - beperkt. 

Sinds de decretale verankering in 2015 en de snelle stijging van het aantal SIO-gebruikers werkt Bed-
net sterk aan de efficiëntieverhoging van de diverse aspecten van haar werking, via het stroomlijnen, 
digitaliseren en systematisch monitoren van processen en activiteiten. Daarnaast zet Bednet in op het 
uitbouwen van een gedifferentieerde dienstverlening die beantwoordt aan de diversiteit van haar 
gebruikers, op vlak van o.a. pathologie en behandeling, onderwijssituatie en specifieke noden en moge-
lijkheden van de leerling en zijn context.

In 2018 werkte Bednet aan verschillende projecten:

Verdere uitbouw van het geïntegreerd digitaal trajectdossier
De registratie van kenmerken m.b.t. pathologie, onderwijssituatie en Bednet-traject werd inhoudelijk uit-
gebreid. Naast het ondersteunen van de trajectwerking en het verhogen van de efficiëntie van de tra-
jectadministratie, maakt deze werkwijze het mogelijk om uitgebreider te rapporteren over kenmerken van 
de SIO-doelgroep en verdere expertise hierover op te bouwen.

Automatisering en efficiëntieverhoging van processen
Verschillende processen in het magazijn (bijv. aanmaak persoonlijke documentatie per traject),  in de sa-
menwerking tussen consulenten en ICT (bijv. automatische mailings over technische incidenten) en in de 
flows van de dienstverlening (bijv. automatische aanmaak van login-gegevens) werden verder geautoma-
tiseerd.

Bednet 3.0 project
In het ‘Bednet 3.0’ project werkt Bednet via een meerjarenproject aan een nieuwe software- 
oplossing voor SIO. Belangrijkste doelstelling van het project is het verbeteren van de functionaliteit van 
de software, o.a. op vlak van look & feel, stabiliteit, nieuwe toepassingen afgestemd op het huidige klas-
gebeuren en op de noden van gebruikers.
In 2018 werd het IMEC-nodenonderzoek dat Bednet in 2017 bestelde ter voorbereiding van het Bednet 
3.0 project, afgerond: de noden van kinderen op vlak van functionaliteiten in de software voor SIO werden 
in kaart gebracht en afgetoetst ten opzichte van de bestaande Bednet-software. Er werd een overheids-
opdracht uitgeschreven, waarna software-ontwikkelaar Axians geselecteerd werd als partner voor het 
project. 

Mobiele Unit 2 project
In het ‘Mobiele Unit 2’ project werkt Bednet via een meerjarenproject aan de ontwikkeling van een nieu-
we hardware-oplossing voor SIO, die ingezet zal worden bij alle SIO-gebruikers, dus zowel in basis- als 
secundair onderwijs. Belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de huidige mobiele unit op vlak 
van gewicht, onderhoudskost en specifieke technische gevoeligheden  enerzijds en het ontwerpen van 
nieuwe mogelijkheden voor SIO-gebruik anderzijds. 
In 2018 werd een overheidsopdracht uitgeschreven, waarna productontwikkelaar Achilles Design gese-
lecteerd werd als partner voor het project. 

Intern rapport gebruikersbevraging
Er werd een rapport opgemaakt met de resultaten van de gebruikersbevraging die in juni 2018 bij ge-
bruikers werd afgenomen. Bednet ontving 695 ingevulde formulieren over 416 verschillende afgeronde 
Bednet-trajecten. De respons op traject-niveau bedroeg 62% en was representatief op vlak van provincie, 
onderwijsniveau, type pathologie en geslacht van de Bednetter. Het rapport bevat de resultaten m.b.t. 
de tevredenheid van SIO-gebruikers over de verschillende aspecten van de Bednet-dienstverlening en 
beschrijft kenmerken van het gebruik en de uitkomsten van SIO.
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Sinds september 2015 voert Bednet een actieve informatie- en wervingscampagne, met als doelstellingen:

• Het recht op SIO voor elke zieke leerling in de kijker zetten.
• Naamsbekendheid van Bednet vergroten.
• (Potentiële) gebruikers en partners in onderwijs-, welzijns- en medische sector zo goed mogelijk in-

formeren over voorwaarden voor SIO, gebruik van SIO, verloop van een SIO-traject en de werking van 
Bednet.

• Opzetten van samenwerkingsverbanden met de onderwijs-, welzijns- en medische sector om het 
recht op onderwijs voor zieke leerlingen samen te realiseren. 

Bednet wil in haar communicatie ook meer algemeen bijdragen aan het zichtbaar en kenbaar maken van 
het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor zieke leerlingen, van andere initiatieven die bijdragen tot 
het realiseren van de rechten van het kind, en van ziektebeelden die een hindernis vormen in het onder-
wijstraject van kinderen. 

In 2018 zette Bednet sterk in op gedifferentieerde communicatie naar diverse doelgroepen toe (jongeren, 
ouders en leerkrachten). Bijzonder aandachtspunt is het versterken van de communicatie naar jongeren.
Bednet besteedde in 2018 ook extra aandacht aan het verhogen van de diversiteit binnen de Bednet-
doelgroep, door o.a. de verscheidenheid van SIO-gebruikers in beeld te brengen.

4.1 Nationale Pyjamadag (9 maart 2018) i.s.m. Ketnet en MNM

Bednet nodigde alle basis- en secundaire scholen uit om op vrijdag 9 maart 2018 in pyjama naar school 
te komen. 
Met deze grootschalige campagne wil Bednet haar werking en aanbod nog beter bekend maken bij het 
grote publiek en meer specifiek bij scholen, gezinnen en leerlingen. Bednet wil via de campagne ook alle 
langdurig zieke kinderen en jongeren, die niet naar school kunnen, een hart onder de riem te steken. 
De Pyjamadag en bijhorende fotowedstrijd werden breed verspreid via sociale media, radio en televisie, in 
samenwerking met de partners Ketnet en MNM.
Bednet lanceerde een speciaal votingplatform (pyjamadag.bednet.be) om de fotowedstrijd op sociale 
media intensiever te laten leven en op die manier de betrokkenheid van deelnemers te vergroten. #bednet 
#pyjamadag bleef nog 3 weken intensief leven op sociale media, nà Pyjamadag.

1400
deelnemende scholen

3942
pyjama-foto’s gedeeld 

26
media-verschijningen

(waarvan 13 radio- en

TV-reportages)

• MNM zond de Grote Peter van de Veire 
show live uit vanuit een Bednet-klas

• Ketnet skypete met een Bednetter
• Partner Maison Slash schreef 4 inter-

views met Bednet-ouders

4
Bednet communiceert
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4.4 Netwerking

Bednet zet actief in op netwerking in de onderwijs-, welzijns- en medische sector om Bednet bekend te 
maken, correct te informeren over SIO en Bednet, en partnerschappen te realiseren om  potentiële gebrui-
kers te informeren over SIO en Bednet.

Bednet bouwt centrale netwerken uit met organisaties/diensten die Vlaanderen-breed of minstens 
regio-overstijgend werken, allerlei samenwerkingsverbanden en overlegorganen. Bednet zet ook in op 
bekendmaking in het hoger onderwijs via gastcolleges en samenwerking in stages en onderzoeksprojecten.

In de regionale netwerking legt Bednet de focus op het informeren van scholen en lokale organisaties. 
Ook het vertegenwoordigen van Bednet op allerlei events ten voordele van Bednet maakt deel uit van 
de netwerking. Consulenten zijn dankzij hun regionale verankering voor heel wat scholen, gezinnen en 
organisaties ‘het’ gezicht van Bednet. 

Bednet werkte in 2018 aan volgende projecten op vlak van netwerking:

• Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Bednet en de Internetten-samen-
werkingscel (ISC) van de CLB’s .

• Bednet ondertekende de engagementsverklaring die werd opgemaakt tussen het Agentschap 
Onderwijs en vertegenwoordigers van de medische wereld i.v.m. onderwijs aan zieke leerlingen. 

• Via het Departement Onderwijs werd een samenwerking tot stand gebracht met de provinciale net-
werken ‘Samen tegen schooluitval’.  Consulenten stelden Bednet voor aan de regionale netwerkco-
ordinatoren tijdens hun netwerkoverleg.  

• De Bednet-consulenten contacteerden elk in hun regio de scholen die nog nooit gebruik maakten van 
Bednet, en informeerden hen over de werking en dienstverlening van Bednet.

• De Bednet-consulenten verzorgden 13 gastcolleges in diverse lerarenopleidingen.
• Bednet begeleidde 6 langdurige stages vanuit de opleidingen bachelor lerarenopleiding, bachelor 

maatschappelijk werk en master pedagogische wetenschappen. 

4.2 Andere media- en bekendmakingscampagnes

Bednet werd de nieuwe sociale partner van de Belgian Red Devils
Via een selectieprocedure werd Bednet verkozen tot de nieuwe sociale partner van de Belgian Red Devils 
(tot EK 2020). De bekendmaking van het partnerschap leidde tot 5 persartikels en een groot bereik op 
sociale media. De Instagram post van de Belgian Red Devils met de bekendmaking van het partnerschap 
telde 13.229 likes. 

Bednet nam deel aan de selectie van de Kinderrechtenprijs
Bednet stelde zich kandidaat voor de Kinderrechtenprijs, een organisatie van het Kinderrechtencommis-
sariaat. Voor deze gelegenheid lanceerde Bednet een bekendmakingsvideo in samenwerking met 2 Bed-
netters als jongerenambassadeurs. De video werd vertoond aan de kinderjury en werd veel bekeken op 
sociale media.  

Aandacht voor psychische kwetsbaarheid
Bednet speelde in op de media-aandacht rond psychische kwetsbaarheid met een reportage over een 
Bednetter in het kader van Rode Neuzendag in het VTM magazine. 

Bednet en de Warmste Week campagne van Studio Brussel
Er werden in totaal 254 Music For Life-acties geregistreerd voor Bednet.
Music For Life plaatste Bednet zelf in de kijker in 1 van hun 5 centrale video’s ‘Iedereen zorgt voor ieder-
een’, met actievoerder Veronique en Bednetter Nina als campagnegezichten. Stubru draaide een aparte 
video over actievoerder Lucas, die de ‘Warmste motorrit voor Bednet’ organiseerde.  
Bebat lanceerde ‘Batterijen voor Bebat’,  een grote sociale media campagne met een video waarin Bed-
netters opriepen batterijen in te zamelen. De oproepvideo van Bednetter Anne-Sophie telde alleen al op 
Youtube 542.799 views.

4.3 Eigen communicatiekanalen

Bednet werkt aan de bekendmaking van SIO via diverse communicatiekanalen. Het aantal bezoekers van 
de Bednet-website, abonnees op de maandelijkse e-nieuwsbrief en volgers op sociale media groeiden 
verder in 2018. Ook de media-aandacht nam toe.

462.187 
paginaweergeven

96.739  
bezoekers

7.041 
subscribers

e-nieuwsbrief

9.193 
volgers

1.297 
volgers

719 
volgers

47.000 
video-impressies

203 
verschijningen 

in de media 
(print, online, radio & tv) 



2120

5.1 Bednet-doelgroep

Aantal ondersteunde leerlingen 
In 2018 maakten 1008 leerlingen 
gebruik van Bednet.

Onderwijsniveau 
4% van de Bednetters volgde les 
in het kleuteronderwijs, 27% in 
het lager onderwijs en 69% in het 
secundair onderwijs.

Onderwijstype
90% van de Bednetters volgde 
les in het gewoon onderwijs, 10% 
volgde les in het buitengewoon 
onderwijs.

217
264

320

517

732

278

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1008Aantal Bednetters per kalenderjaar

Verdeling Bednetters per geslacht

Geslacht van de Bednetters

44% waren jongens 

56% waren meisjes

4%
kleuter-

onderwijs

27%
lager

onderwijs

69%
secundair
onderwijs

Verdeling Bednet-trajecten per onderwijsniveau

Verdeling Bednet-trajecten per onderwijstype

buitengewoon!buitengewoon!

gewoon 
onderwijs90%buitengewoon 

onderwijs10%

5
Bednet in cijfers
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Pathologie
De Bednet-ondersteuning ging naar 
zieke leerlingen met een grote ver-
scheidenheid aan pathologieën. De 
3 pathologieën waarvoor Bednet het 
meest aangevraagd werd, zijn onco-
logie, psychische kwetsbaarheid en 
ziekten van het bot-spierstelsel en 
bindweefsel.

Pathologie en onderwijsniveau
Bednet-ondersteuning ging vooral 
naar langdurig zieke leerlingen 
(66%). Bijna 1 op 5 Bednetters is 
chronisch ziek en kampt met acute 
uitval. 14% is chronisch ziek met een 
vast schema.

Verdeling Bednet-trajecten per pathologie

Oncologie 

Psychische en gedragsstoornissen

Ziekte gewrichts- en spierstelsel

Ziekte bloed / auto-immuniteit

Endocriene ziekte / voedingsstoornissen

Ziekte met uitwendige oorzaak

Ziekte zenuwstelsel

Niet geclassificeerd of gediagnosticeerd

Ziekte spijsverteringsstelsel

Ziekte ademnhalingsstelsel

Infectieziekte / parasitaire aandoening

Letsels, vergiftiging

Ziekte hart en vaatstelsel

Congenitale afwijkingen

Aandoeningen perinatale periode

Ziekte uro-genitaal stelsel

Zwangerschap

Ziekte oor

Ziekte huid

21% 

19%

14%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0,5%

0,3%

moederschapsrustlangdurig ziek chronisch ziek: vast schemachronisch ziek: acute uitval

kleuteronderwijs

22%

76%

2%

lager onderwijs

23%

12%

65%

secundair onderwijs

17%

16%

66%

1%

Verdeling Bednet-trajecten per type pathologie en per onderwijsniveau

5.2 Gebruik van Bednet

Duur
Gemiddeld maakten Bednetters  
7 maanden gebruik van Bednet.

moederschapsrustlangdurig ziek

chronisch ziek: vast schemachronisch ziek: acute uitval

7 7 9 7 7 9 6 58

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs

Hoe lang gebruiken kinderen gemiddeld Bednet? 
(duur in maanden)

Secundair onderwijs
Binnen het secundair onderwijs, 
volgde 13% van de Bednetters in 
de 1ste graad les in de B-stroom 
en 87% in de A-stroom. In de 2de 
en 3de graad volgde 46% van de 
Bednetters een richting in het ASO, 
35% in het TSO, 6% in het KSO en 
13% in het BSO.

Onderwijsnet
68% van de Bednet-trajecten liep bin-
nen het  Gesubsidieerd Vrij Onderwijs, 
20% binnen het Gemeenschapsonder-
wijs en 12% binnen het Gesubsidieerd 
Officieel Onderwijs.

Provincie
30% van de Bednet-trajecten liep 
in Antwerpen, 24% in Oost-Vlaan-
deren, 17% in West-Vlaanderen, 
15% in Vlaams-Brabant, 12% in 
Limburg, en 2% in Brussel. In de ver-
deling per provincie wordt steeds de 
locatie van de school van de Bed-
netter weergegeven (niet de woon-
plaats van de leerling).

Verdeling Bednet-trajecten secundair onderwijs per onderwijstype

22%

30%

23%

8%

4%

0,2%

10%

3%

A    B
stroom

ASO TSO BSO KSO BuSO OKAN

secundair onderwijslager onderwijskleuteronderwijs

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Limburg

Vl. Brabant

Brussel

68% 28%

71%

27%70%

27%

69%

25%

69%

26%

Verdeling Bednet-trajecten per provincie en per onderwijsniveau

Verdeling Bednet-trajecten secundair onderwijs per onderwijsnet

Gesubsidieerd O�cieel Onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

12%

20% 68%
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5.3 Uitkomsten van Bednet

Bednet vroeg via de gebruikersbevraging aan Bednetters, hun ouders, leerkrachten en andere betrokke-
nen wat het Bednet-gebruik betekend heeft voor de Bednetter. ‘Sociaal contact’ was het meest gegeven 
antwoord, gevolgd door ‘Lessen kunnen volgen’, ‘Slaagkansen’ en ‘Betrokkenheid bij de klas’.

sociaal contact
lessen kunnen volgen

leerstof bijhouden
leerachterstand beperken

erbij horen

diploma halen

klasgenootjes zien en horen

uit sociaal isolement gehaald worden
geen verloren jaar

niet vervreemden

motivatie behouden

houvast in moeilijke tijden

steun / ondersteuningwelbevinden (plezier, hoop, positief gevoel)

rust mentale boost
opkikker

uitleg over de leerstof

schoolse ritme behouden

contact klas

terugkeer voorbereiden/vergemakkelijken

bezigheid/afleiding

even niet met het medische bezig zijn

minder stress

contact tijdens speeltijd
zijn zoals andere leerlingen

jaar niet overdoen

samen fruitje eten voor het scherm

betrokkenheid klas / school slaagkansen

Bednet vroeg aan gebruikers om in een lijst van mogelijke uitkomsten aan te duiden welke uitkomsten 
van toepassing waren op de Bednetter. Over de onderwijsniveaus heen waren ‘Gevoel hebben bij de 
klas te horen’, ‘Leerstof bijhouden’, ‘Contact onderhouden met klasgenoten’, ‘Contact onderhouden met 
leerkrachten’ en ‘Op de hoogte zijn van wat er in de klas gebeurt’ de 5 uitkomsten die het meest frequent 
aangeduid werden.

Algemeen waren gebruikers tevreden over de bereikte uitkomsten met een gemiddelde tevredenheids-
score van 8/10.

Top 5 via Bednet bereikte resultaten, per onderwijsniveau
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met klasgenoten

contact onderhouden
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wat er in de klas gebeurt

gevoel hebben gesteund 
te worden door klasgenoten

Top 5 Kleuteronderwijs
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Gezin School

gevoel hebben 
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contact onderhouden
met klasgenoten

contact onderhouden
met leerkracht(en)
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wat er in de klas gebeurt
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bijhouden

Top 5 Lager onderwijs
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leerstof
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slagen in dit
(leer)jaar

behouden van 
gewoonte

om les te volgen

gevoel hebben 
bij de klas 
te horen

contact onderhouden
met leerkracht(en)

Top 5 Secundair onderwijs

Combinatie Bednet & school
Bednet-gebruik kan op verschillende 
manieren gecombineerd worden met 
naar school gaan. Zo’n 32% van de 
Bednetters combineerde de volledige 
periode van het traject Bednet en naar 
school gaan, 29% gebruikte enkel 
Bednet, 22% gebruikte eerst enkel 
Bednet om daarna Bednet en naar 
school gaan te combineren.

Gevolgde vakken via Bednet 
Gemiddeld volgden Bednetters in het 
lager onderwijs een 3-tal en in het se-
cundair onderwijs een 4-tal vakken via 
Bednet. Nederlands, Wiskunde en We-
reldoriëntatie (WO) waren de 3 vakken 
die Bednetters in het lager onderwijs 
het meest volgen via Bednet. In het 
secundair onderwijs waren dat Wis-
kunde, Nederlands en Frans.

totaal

secundair onderwijs

lager onderwijs

kleuteronderwijs

niet gebruiktBednet & naar school, 
daarna 

enkel Bednet

eerst enkel Bednet, 
daarna 

naar school

eerst enkel Bednet, 
daarna 

Bednet & school

enkel BednetBednet & naar school

11%

31%

33%
32%

39%

24%

31%

29%

22%

24%

21%
22%

28%

18%

10%

13%

2%

4%
3%

1%
2%

1%

Combinatie Bednet en naar school gaan per onderwijsniveau

Techniek
Bio / natuurwetenschappen

Aardrijkskunde
Geschiedenis

Godsdienst / zedenleer / Islam
Muzische / PO

Frans
WO

Wiskunde / rekenen
Nederlands / taal

Andere taal
Muzische / PO

WO
MAVO / PAV / (G)ASV

Techniek
Menswetenschappen

Latijn
Richtingspecifieke vakken (STW, O�ce,...)

Economie
Chemie / Fysica
Aardrijkskunde

Godsdienst / zedenleer / Islam ...
Bio / natuurwetenschappen

Geschiedenis
Engels

Frans
Nederlands / taal

Wiskunde / rekenen

0,3%
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0,3%
0,7%
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8%
8%
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Via Bednet gevolgde
vakken in secundair en lager onderwijs 
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Ontwikkeling nieuwe software

       Ontwikkeling nieuwe mobiele unit

Handleiding met ‘tips & tricks’ voor leerkrachten

Helpwebsite: nieuwe video’s over installatie & gebruik van Bednet

Tevredenheidsbevraging bij Bednetters, ouders & leerkrachten 

Automatisering & efficiëntieverhoging om meer Bednetters te 

kunnen ondersteunen

Uitbouw kennis over de Bednet-doelgroep

BEDNET IN 2018

Bednet organiseert Synchroon Internetonderwijs (SIO) voor leerlingen die door ziekte, moederschapsrust 
of ongeval tijdelijk, langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan. Sinds 1 september 2015 is SIO 
een recht voor elk ziek kind in Vlaanderen en de Nederlandstalige scholen in Brussel. Bednet is door de 
Vlaamse overheid aangesteld als organisator van SIO in Vlaanderen.
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• mee met de les en al de rest •

Gevoel hebben bij de klas te horen

Leerstof bijhouden
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Sociaal contact
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Els Janssens
Directeur Bednet vzw
GSM: 0473 77 69 82

E-mail : els.janssens@bednet.be


