
Met synchroon internetonderwijs
garandeert Bednet

het recht op onderwijs
voor langdurig zieke kinderen

in Nederlandstalige scholen
in Vlaanderen en Brussel*

Onze diensten zijn gratis 
en in overleg met de school, de ouders, en met de zieke leerling.

“Zo kan ik de les volgen 
samen met mijn klasgenoten”

 Nadat een aanvraag bij Bednet is binnengekomen,
 wordt nagegaan of aan alle voorwaarden is voldaan om
 Bednet-ondersteuning te kunnen genieten.

Beantwoordt jouw kind aan onze ontvankelijkheidscriteria
 • Het  kind zit in het Nederlandstalig lager of secundair onderwijs
 • Het kind is langdurig of chronisch ziek
 • De school van het kind is erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Het kind is administratief in orde ( inschrijving, attest van
  wettelijke afwezigheid … )
 • Er wordt meer dan zes weken effectief gebruik voorzien

Dan komt jouw kind in aanmerking voor een aanvraag.

De aanvraag kan:
 • door eender wie (de ouders, de school, het CLB,
  het ziekenhuis of de arts)  
 • op eender welk moment 
 • via het aanvraagformulier op onze website www.bednet.be

 Na 5 werkdagen neemt een consulent in jouw regio telefonisch  
 contact met je op.

Wat zijn na de aanvraag de volgende stappen ?

  1. Een introductie bij je thuis en op school door een consulent
 2. Speedtest en netwerkafspraken
 3. Levering en installatie van het computermateriaal
 4. Opstart bij je thuis en op de school

Hoe aanvragen ?
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info@bednet.be
www.bednet.be

Bednet vzw
Bondgenotenlaan 134 bus 4

3000 Leuven
016/20 40 45
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Giften zijn welkom op IBAN: BE56 0015 9950 0088
BIC: GEBABEBB met vermelding “naam+gift Bednet”

(Fiscaal aftrekbaar vanaf € 40)

PANTONE 425 C

PANTONE 485 C
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Is jouw kind langdurig of chronisch ziek?

Volgt het les in het Nederlandstalig
lager of secundair onderwijs ?
Bednet biedt een oplossing

 Bednet streeft twee doelen na:
  ✔ Het ondersteunen van het leerproces 
   • lessenpakket op maat
   • kan in combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis,  
    ziekenhuisschool, vrijwilligers aan huis via School
    & Ziek zijn, …
  ✔ Het bevorderen van sociaal contact 
   • regelmatig contact met leeftijdsgenoten
   • het ziek zijn verschuift naar de achtergrond
   • klasgenoten nemen taken op zich

Wat betekent Bednet voor jouw kind?

  • Eenvoudig en laagdrempelig
  • Gratis voor gezin en school
  • Alle materiaal wordt gratis uitgeleend en geleverd
  • Proximus voorziet gratis de internetlijn indien de
     bestaande verbinding niet volstaat of afwezig is
  • De klassenraad blijft verantwoordelijk voor het leertraject  
       van de zieke leerling
  • Een consulent van Bednet ondersteunt het hele traject
  • Een technische helpdesk ondersteunt je tijdens het traject
  • Les volgen via Bednet kan zolang het nodig is voor jouw kind

Bednet biedt Synchroon Internetonderwijs
Jouw kind volgt van thuis uit,

live mee de lessen.
Op hetzelfde moment en samen
met zijn/haar eigen klasgenoten.

Lore is veertien en zal overgaan 
naar het vierde secundair in het 
Spectrum College in Beringen

In het ziekenhuis zelf kon ik naar de ziekenhuisschool en in
september kon ik dan ‘naar school’ dankzij Bednet. Thuis stond 
een computer met een camera en een scanner/printer en op 
school ook.

Ik heb mijn vriendinnetjes kunnen behouden want tijdens
de speeltijd kwamen ze dan naar achter in de klas met me 
praten. Ik hoorde er gewoon bij.

“ Het isolement wordt doorbroken 
en 4 op 5 Bednetters gaan dankzij Bednet

over naar de volgende klas ”

De juf kwam ook aan huis om bijles te geven voor die vakken die 
in de klas wat te snel gingen of om even te herhalen. 
Ik stuurde ‘s morgens een sms om te laten weten of Lore die dag 
kon meevolgen en de juf zorgde ervoor dat van de eerste dag het 
opstarten van de computer en het begroeten van Lore een vast 
ritueel werden.

Lore maakte echt deel uit van de klas en het was als ouder 
geruststellend dat er een deel van het leven van Lore ‘normaal’ 
bleef. Toen Lore terug naar school kon in de lente ging dat heel 
vlot.


