PERSBERICHT
JEUGDPLOEGEN CLUB BRUGGE SPELEN DIT SEIZOEN MET BEDNET OP DE BORST
Brugge, 30 augustus 2016 - Vanaf 1 september 2016 zullen de teams van de Club Brugge Academy
het logo van vzw Bednet op de borst dragen. “Bednet” is een organisatie die ervoor zorgt dat
kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn van school toch de lessen kunnen
volgen. Dit is een primeur voor een Belgische eersteklasse club. Het partnership met de vzw
Bednet kadert in de boodschap die de Academy wil meegeven aan de eigen jeugdspelers en is
afgesloten voor de rest van het seizoen. In aanwezigheid van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde
Crevits werd het eerste shirt deze ochtend officieel overhandigd.
Samenwerking uniek in Belgisch eersteklasse voetbal
Club Brugge heeft doorheen de jaren al een stevige communitywerking opgebouwd. De afgelopen
seizoenen prijkten initiatieven als ‘Kom op tegen Kanker’, ‘Go for Zero’ en de eigen Club Brugge
Foundation al op de shirts van het eerste elftal. Met Bednet wordt dit engagement ook
doorgetrokken naar de Academy. Met “Bednet” komt er een organisatie bij die zich inzet voor
jongeren die les dreigen te missen door ziekte, ongeval of zwangerschap. Door Synchroon
internetonderwijs (SIO) kunnen de leerlingen van thuis uit, samen met hun eigen klas, de les volgen.
Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen er gebruik van
maken, en dat in alle erkende gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en Brussel. Het materiaal en de
begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft.
Belangrijk signaal naar eigen jeugdspelers
Voorzitter Bart Verhaeghe is best wel fier op deze samenwerking en ziet hierin het sociaal
engagement van Club wederom kracht bijgezet. Het is tevens ook een belangrijk signaal naar de
eigen jeugdspelers: “Club Brugge wil door dit initiatief een opleiding geven aan de eigen jeugdspelers
die verder reikt dan de trainingen op het veld. Spelers en entourage kunnen zich zo bewust worden
van de mogelijkheden die ze hebben: een gezond lichaam, een omgeving die toelaat talent te laten
ontwikkelen in combinatie met het behalen van een diploma”, onderstreept hij.
Kathy Lindekens, voorzitter van Bednet, is enthousiast: “Dit partnerschap betekent veel voor Bednet.
Club Brugge Academy maakt jonge spelers bewust van hun bevoorrechte situatie. Hoe kan dit beter
dan zich in te zetten voor kinderen die om gezondheidsredenen niet naar school kunnen, laat staan
sporten? Bednetters moeten vaak hun dromen even opzij zetten terwijl Academy-spelers voluit voor
hun droom kunnen gaan. Door het Bednet-logo op hun shirt te dragen zorgen de spelers ervoor dat
Bednet bekend wordt, waardoor we meer zieke kinderen en jongeren kunnen helpen”, besluit
Lindekens. Zowel Bednet als Club Brugge Academy zetten zich in om kinderen en jongeren met
elkaar te verbinden, zijn geëngageerd, kindvriendelijk, innovatief en transparant. Club Brugge wil
supporters verbinden, net zoals Bednet kinderen verbindt met de klas. En ook op vlak van resultaten
doen beide organisaties het zeer goed met een slaagpercentage van 90%. “Dit moet een enorme
stimulans zijn voor al onze jeugdspelers en Bednetters”, voegt Pascal Maesschalk, hoofd van de Club
Brugge Academy, er nog aan toe.

Vraag naar synchroon internet onderwijs is groot
Dat Bednet relevanter is dan ooit, bewijst de extreem grote vraag naar dit soort van synchroon
internetonderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bevestigt: “De vraag naar synchroon
internetonderwijs is groot. Onderwijs kunnen volgen is voor voor langdurige zieke kinderen en
jongeren enorm belangrijk. Zo houden ze contact met hun leerkrachten, klasgenoten en hun
vertrouwde klasomgeving. Erbij horen betekent op dat moment veel voor hen. Nadien kunnen ze snel
aansluiten in de klas met zo weinig mogelijk leerachterstand, goed voorbereid. Bednet bewijst al
jaren haar waarde. Hun aanbod groeit en vanaf 1 september kunnen ook heel wat kleutertjes hiervan
gebruik maken. Ik hoop dat dit mooie project dankzij het sterke partnerschap met Club Brugge nog
meer naamsbekendheid zal krijgen en meer kinderen en ouders de weg zullen vinden naar Synchroon
Internetonderwijs.”

Over Bednet
Mee met de les, en al de rest
Bednet is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte,
ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Synchroon
internetonderwijs (SIO) heet dat in het onderwijsdecreet. Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair
onderwijs kunnen er gebruik van maken en dit in alle erkende gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en Brussel. Het
materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft.
Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat. 9 op 10 kinderen kan zo
na de afwezigheid op school overgaan naar het volgende jaar zonder een jaar te dubbelen. Anderzijds wil Bednet het
isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de
achtergrond en het kind kan even terug ‘in de klas’, bij zijn vrienden zijn.
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