
Dankzij Bednet volgen leerlingen 
die tijdelijk niet naar school kunnen 

rechtstreeks en gratis les, 
samen met hun klasgenoten.

Giften zijn welkom op 
IBAN: BE56 0015 9950 0088

BIC: GEBABEBB met vermelding 
“naam+gift Bednet”

Fiscaal aftrekbaar vanaf €40

Fotografie: Jan Crab

Gratis en eenvoudig

• Bednet is gratis voor ouders en school: 
computer, internet & begeleiding.

• Het computersysteem is eenvoudig, 
ook voor kleuters en lagere schoolkinderen.

• Bednet ondersteunt je tijdens het hele traject.

Discreet

• De informatie die wij ontvangen, blijft 
vertrouwelijk en wordt discreet behandeld.

• De Bednet-lessen worden niet opgenomen;  
de leerling volgt thuis of vanuit het ziekenhuis 
live de les mee die gegeven wordt in zijn klas.

Waarom Bednet? 
info@bednet.be 
www.bednet.be 

Volg ons op      

Bednet vzw
Bondgenotenlaan 134 bus 4 

3000 Leuven 
016/20 40 45 

 

gratis

voor klas

en leerling 



“Dankzij Bednet heb ik geen jaar verloren en 
kan ik doorgaan naar het volgende schooljaar.”  

Jules, 16 jaar

“De eerste keer dat ik van thuis uit in de klas 
kwam via de computer, vergeet ik nooit. Ik 
mocht thuis nog geen bezoek ontvangen, 
maar zag toch al mijn vrienden op school.”    

Anne-Sophie, 9 jaar

“We hebben echt het gevoel dat we dankzij 
jullie organisatie een stukje “gedragen” 

worden en ons meer kunnen richten op de 
echte medische zorg voor onze dochter.”    

mama van Marie, 50 jaar

“Aisha kan, net als de anderen, de lessen 
volgen, taken maken en deelnemen aan 
groepswerken. Ze is er elke les écht bij.”     

leerkracht Joran, 46 jaar

Bednet zorgt ervoor dat leerlingen die tijdelijk niet 
naar school kunnen, toch mee in de klas zitten. Zo 
zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden 
zien.

Enkele enthousiaste 
reacties

Mee met de les,
en al de rest

Wie doet de aanvraag? 

• Om het even wie:  
de leerling zelf, een ouder, directeur, leerkracht, 
arts, ziekenhuis- of CLB-medewerker...

• Je hoeft niet vooraf te overleggen. We bespreken 
de aanvraag nadien met alle betrokkenen. 

 
De leerling komt in aanmerking als hij: 

• vaak of lange tijd afwezig is van school door
• ziekte: langdurig of chronisch ziek,  

             ook psychische ziektes
• ongeval
• operatie
• bevallingsverlof

• minimum 5 jaar is;

• ingeschreven is in het Nederlandstalig 
kleuter-, lager of secundair onderwijs;

• Bednet minstens een maand lang zal 
gebruiken tijdens het schooljaar (aansluitend 
of verdeeld over losse of halve lesdagen).  

   • Ontdek alle voorwaarden op bednet.be •

Hoe kan je Bednet aanvragen? 

• Online via bednet.be. 

• Een aanvraag doen betekent gewoon dat je 
interesse hebt om Bednet op te starten voor een 
leerling, zonder verdere verplichtingen. Aarzel 
dus zeker niet om een aanvraag in te dienen.

• Houd er rekening mee dat de voorbereiding 
enkele weken kan duren. Je doet de 
aanvraag dus best zo vroeg mogelijk.

Bednet aanvragen

Juf Catherine: 
“Topmoment dit schooljaar: het eerste 

contact tussen Janne en haar klasgenoten. 
Janne glimlachte de hele tijd: ze was weer 

een kind tussen de andere kinderen.”


