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In 2021 stond het onderwijs opnieuw wereldwijd in het teken van Covid-19.

Een jaar waarin de scholen het heel moeilijk gehad hebben. Een jaar ook dat

extra zwaar was voor langdurig zieke kinderen en hun omgeving. Veel

kinderen en jongeren hadden extra bescherming nodig tegen het virus. 

Met het synchroon internetonderwijs van Bednet konden 1.429 leerlingen

thuis zonder problemen de lessen mee volgen en toch volwaardig deel

uitmaken van het klasgebeuren. Een stijgend aantal Bednetters met

psychische problemen vond een belangrijke ondersteuning in SIO. 

Het onderwijs is voortdurend in beweging geweest tijdens deze

crisisperiode. Ook Bednet heeft niet stilgezeten. Achter de schermen is er

hard gewerkt aan een transformatie om een nog performantere

dienstverlening te kunnen uitbouwen. In september lanceerden we een

volledig vernieuwde en kwaliteitsvolle klasset met een uitneembare

chromebook, die lichter en compacter is en op alle mogelijke manieren in de

les kan ingezet worden. Kinderen die thuis een eigen laptop hebben, konden

vanaf dan zelf aan de slag met onze vernieuwde software. Voor alle andere

kinderen blijft Bednet thuis ICT-materiaal leveren. 

We hebben in 2021 ook ingezet op een grotere zelfredzaamheid van de

Bednetters en hun leerkrachten, door een andere organisatie van de

helpdesk en het online ter beschikking stellen van eenvoudige richtlijnen. Dit

alles heeft ervoor gezorgd dat Bednet alweer een aanzienlijke groei

gerealiseerd heeft in het aantal ernstig zieke kinderen en jongeren, die via

SIO met hun klas verbonden werden. Een spannend jaar was het dus met

grote uitdagingen, maar ook een jaar dat veel zuurstof gegeven heeft aan

het geëngageerde Bednet-team en aan alle kinderen, jongeren, leerkrachten

en directies die van SIO gebruik hebben gemaakt.

Kathy Lindekens • Voorzitter Bednet vzw



OVER BEDNET

Bednet organiseert sinds 2007 synchroon internetonderwijs (SIO) voor
leerlingen die door ziekte langdurig of regelmatig afwezig zijn op school. 

In 2015 werd SIO een recht voor zieke leerlingen in het basis- en secundair
onderwijs. Bednet is door de Vlaamse overheid aangesteld als organisator
van SIO in Vlaanderen.

WIE WE ZIJN

Bednet begeleidt leerlingen, scholen en gezinnen bij het organiseren en
gebruiken van SIO. We zorgen voor al het nodige ICT-materiaal en ook voor
info en advies doorheen het Bednet-traject.

De Bednet-klasset en -software zijn specifiek ontwikkeld om een klasgroep
die op  school aanwezig is tegelijk les te laten volgen met één of twee
leerlingen op afstand.  In de klas en thuis creëren we het gevoel dat de
afwezige leerling écht mee aanwezig is.

WAT WE DOEN

Bednet wil het recht op onderwijs realiseren voor kinderen en jongeren die
door ziekte, ongeval of moederschapsrust langdurig of regelmatig niet naar
school kunnen gaan. 

Via Bednet behouden ze een gevoel van deelname aan het 'normale'
schoolleven. Ze zetten hun leerproces verder, ze houden contact met
leeftijdsgenoten en ze blijven bij de klasgroep horen.

MISSIE
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4 meest voorkomende ziektebeelden
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1.429 BEDNETTERS 
IN 888 SCHOLEN
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1.429 LEERLINGEN VIA BEDNET MEE IN DE KLAS

Elk jaar stijgt het aantal leerlingen dat gebruik

maakt van Bednet.

In 2021 volgden 1.429 leerlingen les via Bednet.

Dat is 22% meer dan in 2020.

Hoeveel en hoe vaak Bednetters les volgen

evolueert mee met wat haalbaar is in combinatie

met hun ziekte, behandeling en herstel. In 2021

volgden alle Bednetters samen in totaal meer dan

55.000 lesuren via Bednet.

BEDNET IN 888 SCHOLEN
Sinds de start van Bednet maakte intussen al 1op 3

scholen gebruik van Bednet.

In 2021 organiseerden we Bednet in 888 scholen. Dat

is 11% meer dan in 2020.  Zo'n 35% van de Bednetters

volgde les in het basisonderwijs en 65% in het

secundair onderwijs. 

Bednet is aanwezig in alle provincies, onderwijsnetten,  

onderwijstypes en in alle mogelijke studierichtingen. 

LANGDURIG OF REGELMATIG AFWEZIG DOOR ZIEKTE
Leerlingen die zich aanmelden bij Bednet, kunnen

door hun ziekte, behandeling of herstel niet meer

(elke dag) naar school. Bednet is mogelijk bij heel

veel verschillende ziektebeelden.

Naast de vier meest voorkomende ziektebeelden,

kwamen nog heel wat andere aandoeningen voor:

ziekten van het spijsverteringsstelsel,

ademhalingsstelsel, zenuwstelsel, hart- en

vaatstelstel, ...

Ook acht jonge mama's maakten tijdens hun

moederschapsrust gebruik van Bednet.

secundair onderwijs

lager onderwijs

kleuteronderwijs

65%

33%

2%

1.429
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"Ik denk dat als Elena  (1O jaar) terug naar
school zal komen, dit of volgend schooljaar,
we het gevoel zullen hebben alsof ze hier
niet weg geweest is. Ze is in de klas via de
camera, maar ze hoort erbij.

Ik besefte pas onlangs hoe belangrijk het
sociale is. Misschien nog meer dan het les
volgen op zich. 

Elena vroeg me om half 4 om de Bednet-
computer nog niet af te zetten, tot iedereen
uit de klas was. Ze zei dat ze dat graag ziet,
dat iedereen naar buiten gaat. Ik vond het
tegelijkertijd grappig en ook mooi." 

Anne
leerkracht 

Elisabeth
leerlingbegeleider 

HOE BEDNET HET VERSCHIL MAAKT

"Bednet is belangrijk voor het sociaal
contact.  In de les zitten, medeleerlingen
zien, een babbeltje  doen,...  Bednetters
ervaren een klasgevoel en horen erbij. Het
is ook mooi om te zien hoe de klasgenoten
mee verantwoordelijkheid nemen in de
Bednet-taken. 

Bednet brengt ook structuur in de dag. De
leerling weet: 'Ik moet opstaan want de
leerkracht verwacht mij straks in de les.' 

Ten slotte vergroot Bednet de kans dat
leerlingen hun jaar halen. Dat is heel
belangrijk merk ik, ook voor ouders. Ze
willen dat de onderwijsloopbaan van hun
kind niet in het gedrang komt omdat het
ziek is."

"Lars (9 jaar) is geboren met astma. Hoewel
hij doorheen het jaar wel af en toe ziek was,
kon hij wel naar school. Maar corona gooide
alles om. Door besmettingsgevaar moest hij
thuis blijven.

Bednet betekent heel veel voor Lars: contact
met zijn vriendjes, school, juffen… Door
Bednet hoort hij er nog steeds bij. Hij kan zo
alles zien, horen, leren… Maar ook eens zot
doen en spelletjes spelen met zijn vriendjes.

Voor mij betekent Bednet een enorme
ontlasting. Het heeft de situatie draaglijker
gemaakt voor iedereen. Mocht Bednet er
niet zijn zou ik volledig instaan voor de
opleiding van Lars. Ik ben toch liever
parttime 'juf mama'."

Els 
ouder 

Finne
Bednetter 

"Een paar maanden geleden geraakte ik in
een zware depressie. Ik kan dit schooljaar
niet meer naar school gaan omwille van
mijn psychische problemen. 

Ik ben blij dat ik de hoofdvakken toch mee
kan blijven volgen via Bednet. Voor
verschillende vakken word ik ook
bijgewerkt door vrijwilligers van School en
Ziekzijn. 

Ik vind in beeld komen tijdens de Bednet-
lessen super belangrijk. Met de camera aan
zit je ook echt in de klas, net zoals de
anderen. Voor de leerkrachten is het
gemakkelijker om te zien of ik bezig ben. 

School is prioriteit voor mij en ik wil er alles
aan doen om mijn jaar te halen. Want ik ga
voor mijn grote droom: ik wil rechten gaan
studeren om jeugdrechter te worden."
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Op eigen tempo les volgen

Minder stress, drukte en prikkels

Positieve schoolervaringen

Schoolstructuur aanhouden

Zich beter voelen

Meerwaarde Bednet

Onderzoek bij ouders: Wat kan Bednet betekenen als je zoon of dochter niet naar
school kan door psychische problemen?

Ouders benoemen zeker de meerwaarde van Bednet om het schooltraject verder te zetten tijdens de afwezigheid.
Toch ervaart de meerderheid van de leerlingen moeilijkheden tijdens het Bednetten, die leiden tot onzekerheid,
stress en frustratie.  

Ook de terugkeer naar school lukt voor een heel aantal Bednetters niet. Hoewel ze uitkijken naar weer 'normaal'
zijn en hun vrienden terugzien, zijn ze ook bang om niet meer bij de groep te horen, op onbegrip te stoten, te hoge
schoolse druk te ervaren of om te hervallen.

Tijdens de sluiting van de scholen (COVID-19 pandemie) volgde bijna 60% van de Bednetters het gewone
lesaanbod van de klas mee en bij 50% verminderden ook de psychische klachten. 

Technische of praktische moeilijkheden

Onbegrip leerkrachten/klas

Te hoge schoolse druk

Angst om in beeld te koemn

Mentaal te slecht voelen

Knelpunten Bednet

ELK JAAR MEER BEDNETTERS MET PSYCHISCHE 
PROBLEMEN

Het aantal leerlingen dat omwille van psychische
problemen uitvalt op school en zich aanmeldt bij
Bednet stijgt jaar na jaar. 

In het secundair onderwijs is het sinds een vijftal jaren
zelfs de meest voorkomende pathologiegroep. 

In november 2021 stond de maandelijkse nieuwsbrief  
volledig in het teken van Bednet voor leerlingen met
psychische problemen. 

De nieuwsbrief bundelde inzichten uit praktijk en
onderzoek over de doelgroep, het gebruik, de
uitkomsten en de uitdagingen van Bednet voor
leerlingen met psychische problemen. 
Bednetter Finne getuigde over haar depressie en
onderwijstraject, om mee het taboe te doorbreken.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Annabel Thys en Dorien Ferson, studenten master pedagogische
wetenschappen, onder leiding van prof. dr. Ilse Noens, KU Leuven - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek.

Lees meer op www.bednet.be/nieuws 

Opvallende stijging in secundair onderwijs

De problemen waar deze Bednetters mee kampen, zijn
heel verschillend. 

Soms is er sprake een van een diagnose (eetstoornis,
depressie, angststoornis, …), soms zijn er allerlei
psychische klachten of gedragsmoeilijkheden zonder
een duidelijk ‘etiket’, soms is de psychische
problematiek een onderdeel van een ruimere mix van
problemen. 

Afwezig op school door psychische problemen

Via Bednet: voeling met het 'normale'

schoolleven

Via Bednet kunnen deze kinderen en jongeren op een
veilige manier blijven ervaren of stap voor stap
opnieuw voeling opbouwen met het gewone
schoolleven. 

Bednet is meer dan het beperken van leerachterstand.
Het zorgt dat leerlingen niet geïsoleerd raken van hun
leeftijdsgenoten en geeft ook het positieve signaal dat
je blijft geloven in hen én in een terugkeer naar school,
hoe moeilijk dat soms ook lijkt.

Doelgroep onder de aandacht brengen



VOLLEDIG VERNIEUWD 
ICT-MATERIAAL
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Bednet lanceerde in september 2021 volledig vernieuwd ICT-materiaal: een nieuwe set om in de klas op te stellen én nieuwe
software om de zieke leerling en de klas online met elkaar te verbinden.

Het Bednet-computermateriaal is specifiek ontwikkeld voor de situatie waarin een ganse klas fysiek aanwezig is, maar één of
twee leerlingen vanop afstand deelnemen.

Met 1 druk op de  
knop snel en
veilig verbinden

Hoge kwaliteit
van beeld en
geluid

Eenvoudig in
gebruik, ook voor
jonge kinderen

Hoge kwaliteit Snel en kwaliteitsvol online verbinden

Gebruiksgemak Vlot te integreren in de klaspraktijk

Lesgeven zoals
anders

Interactie tussen
Bednetter en klas

Bednetter zichtbaar
mee aanwezig 
in de klas

Gevoel ècht mee in de klas te zijnBetrokkenheid

Alle klasgeluiden
en gesprekken
horen

Rondkijken in de
klas, inzoomen op
het bord

Samenwerken,
vragen stellen,
meedoen,...

Plug & play Snel en eenvoudig op te stellen

Basisframe omvat 
 alle onderdelen

Eenvoudig opstellen
en opbergen

Verpaatsbare set.
In de klas, de school
en zelfs erbuiten

Bednet-klasset

De klasset bestaat uit een basisframe dat alle onderdelen bevat: een uitneembare chromebook, een
beweegbare camera, uitneembaar toetsenbord en een verplaatsbare microfoon.  De set weegt in
totaal 7 kg.

Bednet-software

De software verbindt de zieke leerling en de klas via een veilige 1-op-1 verbinding. Ze kunnen elkaar
zien en horen, chatten, … De extra functies versterken het samenwerken tussen leerkracht en zieke
leerling: de leerkracht kan bijvoorbeeld haar (bord)scherm delen of samenwerken op een whiteboard.

BYOD

Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen Bednet hierop gebruiken. We voorzien een
Bednet-laptop voor kinderen en jongeren die geen eigen toestel hebben. 



De ICT-partners van Bednet

Samen met deze partners bouwt Bednet aan gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol computermateriaal:

The Rent Company 
Is de leverancier van chromebooks, beweegbare camera's en omgevingsmicrofoons.  Ze staan ook in voor de
ophaling en vervanging van defecte klassets.

Vectera 
Is de partner voor de live-streaming. Hun bestaande software kreeg de Bednet look and feel en ook enkele extra
functionaliteiten (o.a. hand opsteken, bediening beweegbare camera).

Achilles Design
Stond in voor het ontwerp en het design van de nieuwe klasset. 
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POSITIEVE REACTIES OP HET NIEUWE MATERIAAL

Bednetter Febe,  16 jaar
"De nieuwe microfoon is de max"

"Ik heb een chronische ziekte en volg al zes jaar les
via Bednet, in combinatie met naar school gaan.

Les volgen met het nieuwe materiaal is super
simpel. De klas en ik moeten gewoon Bednet
aanzetten, de klas zet de microfoon aan en klaar.

De nieuwe microfoon vind ik de max. Ik hoor alles:
van het geschuifel van de stoelen, tot het
geroezemoes en de grapjes in de klas. Vooral de
leerkracht Nederlands is heel grappig. Ik wil zijn
grappen voor geen geld missen."

ICT-coördinator Arne
"Echt plug & play"

"Een merkbare verbetering met de vorige set.
Echt plug & play. Zonder poorten die moeten
worden open gezet op de firewall en dergelijke."

Leerkracht Ilse
"Zo zuiver beeld en geluid"

Review ICT-experten

Drie experten op vlak van ICT in onderwijs (Davy
Van Hemelen, Koen Vandenhoudt en Jan
Decraemer) brachten in augustus 2021 een
bezoek aan Bednet, om het nieuwe
computermateriaal te reviewen.

Positieve punten vonden zij onder andere het
werken met chromebooks, de keuze voor een
zeer simpel systeem dat weinig beheer vraagt in
de scholen, en het compacte en lichte design. 

Lees de review op www.bednet.be/nieuws 

"Vandaag eerste les gegeven met Bednet voor dit
schooljaar. Het verliep heel vlot: gemakkelijk te
bedienen en zo zuiver beeld en geluid!"

Bednetter Finne,  15 jaar
"Whiteboard is super handig"

"Leerkrachten schrijven super veel op het bord.
Via Bednet kan ik heel goed inzoomen. De camera
die kan bewegen is ook top. Ook het whiteboard
is super handig als je kleine dingen moet
opschrijven.

Ik heb een heel lawaaierige klas. De leerkracht zet
de omgevingsmicrofoon vooraan in de klas. Zo
hoor ik de leerkracht beter, maar blijf ik ook de
klas horen."



ONDERSTEUNING VAN
SCHOLEN EN GEZINNEN
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Bednet begeleidt leerlingen, scholen en gezinnen bij het organiseren en gebruiken van SIO.
We voorzien het ICT-materiaal, en zorgen ook voor info, advies en ondersteuning doorheen het Bednet-traject.

Bednet blijft het begeleidingsaanbod voor zieke leerlingen, hun gezin en hun school, steeds verder ontwikkelen.

Belangrijkste doelen zijn dat gebruikers zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunnen met SIO en dat ze zich ondersteund
voelen bij de technische, de pedagogische en de socio-emotionele vragen die komen kijken bij het gebruik van SIO.

Bednet-computermateriaal

Bednet-consulenten

Bednet-helpdesk

www.bednet.be/gebruikers

Elk Bednet-traject krijgt een consulent toegewezen die de contactpersoon is voor alle

betrokkenen. Ze kunnen bij hun consulent terecht voor info, advies en voor alle

mogelijke vragen rond Bednet.

Tijdens de schooluren kunnen Bednet-gebruikers met ICT-vragen of –problemen

terecht bij de helpdesk. Via live chat bieden de helpdesk-medewerkers hulp bij

installatie en gebruik van het ICT-materiaal.

Bednet levert al het nodige ICT-materiaal, en staat in voor herstel of vervanging bij

eventuele defecten. 

In samenwerking met partners Proximus en Telenet voorziet Bednet indien nodig een

gesponsorde, kwaliteitsvolle internetverbinding bij school en/of gezin.

8/10

Bednet-gebruikers vinden online alle nodige info over het voorbereiden en gebruiken

van Bednet. Ze kunnen zo het Bednet-traject op eigen tempo voorbereiden,  info en tips

raadplegen, of zich laten inspireren door andere leerkrachten of Bednetters.

Gemiddeld geven gebruikers een tevredenheidsscore van 8 op 10 wanneer ze

terugblikken op hun totale Bednet-traject.



Bednet wil een zo groot mogelijk publiek informeren over het bestaan en de mogelijkheden van SIO voor zieke leerlingen. 
Onze partners in de onderwijs-, medische en welzijnssector informeren we gericht over de werking van Bednet.

Bednet werkt nauw samen met andere initiatieven voor onderwijs aan zieke leerlingen (PoZiLiV, Klasziekaal, School & Ziek
zijn, ziekenhuisscholen, revalidatiecentra, ....), om samen het recht op onderwijs voor zoveel mogelijk zieke leerlingen te
realiseren en de bekendheid van Bednet te vergroten. 

bezoekers 
website

abonnees 
nieuwsbrief

volgers

11.800

11.10165.000

3.200 838

volgers volgers

470.224
impressies
YouTube

"Dankjewel voor het 
in de kijker zetten van

schooluitval omwille van
psychische problemen. Ik

heb zeer veel gehad 
aan de artikels."

 
Reactie van een ouder op de 

thema-nieuwsbrief over Bednet 

bij psychische problemen

 

BEKENDMAKING BEDNET
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DE COMMUNICATIEKANALEN VAN BEDNET

Via onze website, socialemediakanalen en

maandelijkse nieuwsbrieven maken we de

mogelijkheden van Bednet voor zieke leerlingen

bekend.

Het aantal bezoekers en volgers stijgt elk jaar voor elk

van onze communicatiekanalen. In 2021 steeg het

aantal abonnees op de nieuwsbrief (+25%) en het

aantal volgers op Instagram (+15%) het sterkst.

In 2019 en 2020 was Bednet de sociale partner van

de Rode Duivels. De YouTube-video's die zij

lanceerden over hun samenwerking met Bednet,

bleven ook in 2021 -dankzij het EK-  druk bekeken. Dit

leidde tot een hoog aantal impressies in 2021.

In onze communicatie brengen we getuigenissen van

Bednet-gebruikers, delen onze expertise rond specifieke

thema's en proberen drempels voor het aanvragen van

Bednet zoveel mogelijk weg te nemen.

In 2021 belichtten we o.a. de meerwaarde en

uitdagingen bij het in de klas in beeld komen via Bednet,  

de betekenis van Bednet bij leerlingen met psychische

problemen, en de kracht van Bednet om het sociale

aspect van het schoolleven te kunnen verderzetten

tijdens ziekte. 

Ook het ICT-luik van Bednet kwam uitvoerig aan bod, om

het vernieuwde ICT-materiaal te promoten en de unieke

meerwaarde van Bednet te belichten ten opzichte van

de vele andere mogelijkheden van online

afstandsonderwijs.

SPECIFIEKE THEMA'S IN DE KIJKER

953

volgers
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DE 6DE EDITIE VAN DE "NATIONALE PYJAMADAG" 

De Nationale Pyjamadag is dè campagne van Bednet om alle

zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken, en

Bednet nog meer bekend te maken.

1.100 klassen in het basis- en secundair onderwijs kwamen 

op 12 maart in pyjama naar school. 

De campagne stond in het teken van 'dromen', want ook zieke

leerlingen hebben dromen. Via Bednet kunnen ze die van thuis

uit waarmaken.

Mediapartners MNM en Ketnet zetten opnieuw mee hun schouders onder de campagne. 

MNM zette verschillende Bednetters in de kijker via online video's en bracht Pyjamadag onder de aandacht in

zijn programma's.

Karrewiet werd gepresenteerd in pyjama en bracht een nieuws-item over Pyjamadag.

De persaandacht was groot, met o.a. video-reportages op de nationale zenders één en VTM, en op alle regionale

zenders. 

PYJAMADAG 2021

PYJAMADAG IN DE MEDIA



79
%

SPONSORING EN GIFTEN 

FINANCIERING VAN DE
WERKING
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Sponsoring en giften blijven noodzakelijk om de

Bednet-dienstverlening te financieren.

Jaarlijks zijn er tal van bedrijven, scholen en

particulieren die grote en kleine acties opzetten om

geld in te zamelen voor Bednet. Ook het aantal

mensen dat interesse toont om Bednet op te nemen

in hun testament, neemt jaarlijks toe.

Bednet kan al enkele jaren rekenen op de steun van

enkele grotere partners, en dat bleef ook zo in

2021. Alle giften boven 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID

In 202O lanceerde de Vlaamse Overheid een oproep voor 'centrale

organisator SIO'. Bednet vzw werd weerhouden en tekende een

driejarige raamovereenkomst tot 2023. Bednet werkt in de realisatie

van deze opdracht nauw samen met het Departement Onderwijs &

Vorming. 

In 2021, het eerste jaar van de raamovereenkomst, ontving Bednet een

subsidie van € 2.300.000. Dat is goed voor 79% van de financiering

van de werking van Bednet.

€ 635.000

36%
nalatenschappen

13%
particulieren

46%
bedrijven

5%
scholen en  verenigingen

21%
eigen inkomsten

79%
subsidies

UITGAVEN BEDNET

Bednet begeleidt leerlingen, scholen en gezinnen bij

het organiseren en gebruiken van SIO.

We voorzien het ICT-materiaal, en zorgen ook voor

info, advies en ondersteuning doorheen het Bednet-

traject. 

Onze grootste uitgavenposten zijn personeel en ICT-

materiaal. Maar ook de logistiek (transport en

magazijn) om het materiaal tot bij de gebruikers te

krijgen is een belangrijke uitgavenpost. 
8%
overige

56%
personeel

28%
ICT-materiaal

7%
logistiek



Het Bestuur van Bednet bepaalt de algemene strategie van de organisatie, en volgt de resultaten en het

financieel beleid op. De verschillende bestuursleden nemen een actieve rol op in de verdere ontwikkeling van

de organisatie, vanuit hun diverse expertises.

In 2021 verwelkomde Bednet Simon Vandenhende, Raadgever onderwijs in het kabinet van minister Weyts, als

vertegenwoordiger van de regering in het Bestuur. Simon zal gedurende de driejarige kaderovereenkomst

deelnemen aan de bestuursvergaderingen. 

In de Algemene Vergadering zetelen vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders en partnerorganisaties,

zoals bijv. de koepels van ouderverenigingen, de ziekenhuisscholen, TOAH, vrijwilligersorganisaties die

onderwijs aanbieden. In 2021 werd de ledenlijst geactualiseerd.

Bestuur en Algemene vergadering
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HET BEDNET-TEAM IN 2021
2021 - EEN JAAR VAN VERNIEUWING EN VERANDERING

Team Bednet zette in 2021 volop in op vernieuwing en verandering: volledig vernieuwd ICT-materiaal, een

verbeterd ondersteuningsaanbod voor gebruikers en ook heel wat veranderingen in de interne organisatie.

Bovendien begeleidde het team meer Bednet-trajecten dan ooit. 

Het team ging er voor 200% voor, ook en ondanks de coronacrisis. De vele positieve reacties van

Bednetters, scholen en ouders bevestigden dat de keuze voor verandering en vernieuwing de juiste was. 

In 2022 zullen we dus met evenveel gedrevenheid en enthousiasme verder bouwen aan dit nieuwe Bednet. 
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Bondgenotenlaan 134 bus 4
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www.bednet.be


