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Inleiding

Dit onderzoek focust op de mogelijkheden van
Bednet vzw, een initiatief gesteund door het
Departement Onderwijs en Vorming en ge-
richt op het bieden van een oplossing voor
schoolproblemen van langdurig en chronisch
zieke kinderen. Bednet tracht hierbij aandacht
te hebben voor zowel de didactische als de so-
ciale kant van het schoolse gebeuren. Om de
noden en vereisten van een dergelijk program-
ma voor zieke kinderen in kaart te brengen
werd een explorerend onderzoek uitgevoerd.
Hiertoe werden 59 leerlingen en veertien leer-
krachten uit verschillende lagen van het secun-
dair onderwijs bevraagd (respectievelijk met
behulp van een enquête en semigestructureer-
de interviews). Resultaten werden gekaderd
in de ecologische theorie van Bronfenbrenner
(Bronfenbrenner & Morris, 1998) en zijn over
het algemeen vrij coherent te noemen over de
verschillende respondenten heen. De resulta-
ten wijzen uit dat Bednet zowel mogelijkheden
biedt als een aantal beperkingen heeft. Op ba-
sis van deze resultaten wordt een aantal sug-
gesties ter optimalisatie aangeboden. Verder
onderzoek dient de verschillende componen-
ten van de ecologische theorie in dit en soort-
gelijke initiatieven te kaderen.

Wat is Bednet?

Bednet vzw werd in 2003 op initiatief van Ka-
thy Lindekens opgericht en gesteund door het
Departement Onderwijs en Vorming. Bednet
vzw beoogt het beperken van de leerachter-
stand van langdurig en chronisch zieke kinde-
ren uit het leerplichtonderwijs. Er is een waaier
van definities voor de begrippen ‘chronische’
en ‘langdurige ziekten’ (Fireman & Settel,
1994; Thielen, 2003). Binnen de context van
Bednet wordt met chronische ziekte een ziekte
bedoeld die nooit geheel genezen kan worden,
bij langdurig zieke kinderen kan de ziekte wor-
den overwonnen (zie ook: www.bednet.be).
Bednet richt zich dan ook op 6- tot 18-jarigen
die ingeschreven zijn in een school in Vlaande-
ren en die (1) door een ernstige ziekte of onge-
val chronisch of cyclisch afwezig moeten blij-
ven op school of (2) in een hospitaal of revali-
datiecentrum verblijven. Bednet heeft daarbij
een dubbel doel. Enerzijds wil het de leerach-
terstand bij langdurig zieke kinderen beper-
ken, en anderzijds wil het ervoor zorgen dat
kinderen in contact blijven met hun klasgeno-
ten. Bednet geeft dan ook speciale aandacht
aan kinderen die in medische afzondering zit-
ten of die herhaaldelijk opgenomen moeten
worden in het ziekenhuis. Vanuit een ICT-ge-
richte invalshoek biedt Bednet voor deze kin-
deren een krachtige leeromgeving aan die in- 169
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gepast kan worden in het gewone onderwijs-
aanbod, en dit met aandacht voor zowel het di-
dactische als het sociale aspect. Uitwisseling
van informatie en communicatie staan met an-
dere woorden centraal. ICT ondersteunt dat
proces zowel door te voorzien in synchro-
ne (bijvoorbeeld: chat, videoconferencing) als
asynchrone (bijvoorbeeld: opladen van digitaal
materiaal) middelen.
In deze bijdrage wordt gerapporteerd over een
explorerend onderzoek om de noden en be-
hoeften in kaart te brengen van potentiële
Bednetgebruikers. Vooraleer in te gaan op
Bednet en het onderzoek wordt eerst ingegaan
op het ‘zieke kind’. Vervolgens wordt het ge-
heel theoretisch gekaderd en wordt het onder-
zoek besproken. Ten slotte blikt de discussie
terug op het onderzoek.

Ziek zijn
Dat zieke kinderen anders zijn dan gezonde,
kan niet worden weerlegd. Zowel op school als
in de thuissituatie worden zowel langdurig als
chronisch zieke kinderen met vele problemen
geconfronteerd die hun gezonde leeftijdsgeno-
ten niet of nauwelijks ondervinden. Zo hebben
jonge chronisch zieke kinderen een grotere
kans op het later ontwikkelen van leerstoor-
nissen (Shiu, 2001), maar ook op gedragspro-
blemen en emotionele problemen (Lavigne &
Faier-Routman, 1992). Bovendien kijken zij al
gauw tegen een leerachterstand aan. Hoe ou-
der deze kinderen, hoe talrijker en hoe com-
plexer hun copingstrategieën echter worden.
Toch geldt voor alle chronisch zieke kinderen
dat zij minder vlug geneigd zijn om naar school
terug te keren (Shiu, 2001). Tussen ziekten on-
derling zijn ook verschillende problematieken
te ontwaren: fysieke stoornissen geven bijvoor-
beeld meer risico op psychologische aanpas-
singsproblemen dan andere, maar zelfs binnen
deze categorie zijn nog verschillen mogelijk
(Lavigne & Faier-Routman, 1992). Andrews
(1991) signaleert dan weer dat ziekten met
psychologisch discomfort verbonden zijn met
mindere schoolprestaties. De problematiek is
met andere woorden vrij complex te noemen.
Ziekten kunnen immers variëren in ernst,
duur, oorzaak, verschijningsvorm, progressivi-
teit, prognose, functionele beperking, zicht-
baarheid, pijn, behandelingsvorm en leefregels
(Thielen, 2003).
Ondanks deze verschillende problematieken
heeft ieder kind toch ontegensprekelijk recht
op een aantal basisrechten, zo ook op onder-

wijs (Shiu, 2001; Verenigde Naties, 1989, artikel
28). Dat recht op (thuis)onderwijs kan echter
veel van de hierboven geschetste fundamen-
tele problematieken (psychologische aanpas-
singsproblemen en discomfort, ontwikkelen
van gedragsproblemen, enzovoort) niet onge-
daan maken. Initiatieven zoals Bednet trach-
ten ondanks het ‘ziek zijn’ aan ieder langdurig
of chronisch ziek kind onderwijs aan te bieden,
zonder de sociale context uit het oog te verlie-
zen.1

Bednet, gesitueerd in een summiere
ecologische theorie
Om een duidelijk beeld te geven van waar
Bednet zich situeert of zou kunnen situeren
binnen de leefwereld van het zieke kind, wordt
gerefereerd aan de ecologische theorie van
Bronfenbrenner.
Dankzij het onderzoek van Bronfenbrenner
(bijvoorbeeld: Bronfenbrenner & Morris, 1998)
is het duidelijk geworden dat de ontwikkeling
van eender welk kind gevat zit binnen een hele
reeks van contextuele invloeden.
Het buitenste niveau in Bronfenbrenners model,
het macrosysteem, is niet zozeer een specifieke
context, maar behelst eerder culturele waarden,
wetten, gewoonten, enzovoort. Wij kunnen hier
onder meer verwijzen naar het aangehaalde uni-
versele recht op onderwijs, maar ook bijvoor-
beeld de hang van de Vlaamse minister van
Onderwijs Vandenbroucke naar meer inclusief
onderwijs (Vandenbroucke, 2004). Nog een stap
verder verwijderd van het zieke kind, maar zeker
niet onbelangrijk, is de ruimere (onderwijs)con-
text in zijn geheel (exosysteem). We denken
hierbij onder meer aan de structuur van het
Vlaamse onderwijs in scholengemeenschappen,
de ideologische scheiding tussen katholiek en
vrij onderwijs, het onlangs verdwenen onder-
scheid tussen financieren en subsidiëren, enzo-
voort (zie onder meer Kelchtermans, Labbe &
De Fraine, 2006). Zowel het exo- als het macro-
systeem wordt in deze studie niet expliciet be-
licht. Microsystemen kunnen worden gezien als
activiteiten, interactiepatronen, enzovoort in de
onmiddellijke omgeving van een persoon. Wij
kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan de ou-
ders en de rol die zij kunnen spelen bij het be-
zorgen van correcte informatie. Een ander voor
deze problematiek relevant microsysteem is de
school (meer bepaald de leerkracht en de klas-
genoten), bijvoorbeeld hoe en in welke mate
klasgenoten de zieke leerling aanvaarden, of de
hoeveelheid en kwaliteit van opleiding die de
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leerkrachten in kwestie hebben genoten om met
langdurig zieke kinderen om te gaan. Mesosyste-
men behelzen dan weer interacties tussen micro-
systemen (bijvoorbeeld: de schoolse resultaten
van een kind hangen niet enkel af van zijn voor-
uitgang op school, maar ook van de ouderbe-
trokkenheid) (Berk, 2003).

Bednet plaatsen we binnen dit kader op gelijke
hoogte met familie of school, of als een deel
van de school. Wij kiezen ervoor om het als een
op zichzelf staand microsysteem te beschou-
wen, omdat Bednet kan interageren met alle
andere microsystemen, net zoals ziekenhuis-
scholen of thuisonderwijs.
In de inleiding werd al aangehaald dat Bednet
zich richt op zowel het sociale als het didacti-
sche vlak en dat met synchrone en asynchrone
middelen. Dat geeft vier zogenaamde ‘velden’
van Bednet. Een eerste veld is onderwijssyn-
chroon. Dat houdt in dat het klasgebeuren via
een webcam door de zieke leerling kan worden
gevolgd. Een tweede veld, onderwijsasyn-
chroon, houdt in dat langdurig zieke leerlingen
bijvoorbeeld digitale documenten kunnen op-
vragen (al dan niet geïntegreerd in een op

school aanwezig elektronisch leerplatform).
Een derde veld is sociaalsynchroon. Dat omvat
bestaande initiatieven zoals MSN, Skype, en-
zovoort. Sociaalasynchroon, het laatste veld,
wordt eveneens ingevuld door bestaande initi-
atieven (bijvoorbeeld: e-mail).
Bednet laat zich bovendien inspireren door an-
dere initiatieven. Al in 1985 beschreven Le-
venson en Signer een toepassing die op dezelf-
de achterliggende principes was gestoeld:

“As computer assisted instruction becomes
more commonly used in schools, a hospital-
ized or homebound child with access to a
computer might participate in the same les-
son as his/her friends at school. (...) In addi-
tion to the instructional benefits, home-
bound students have the opportunity to so-
cialize with peers.” (Levenson & Signer,
1985, p. 78)

Ook in Nederland lopen erg gelijkaardige pro-
jecten, zoals Stichting Digibeter, Stichting Ster-
rekind, Stichting Robin, @webschool (Stich-
ting Digibeter, 2006; Thielen, 2003). Over het
algemeen echter blijkt degelijk empirisch on-
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derzoek rond dergelijke initiatieven vrij zeld-
zaam te zijn.
Om zicht te krijgen op de noden en behoeften
van toekomstige gebruikers van Bednet werd
een explorerend onderzoek uitgevoerd, waar-
bij de focus enerzijds viel op het verspreiden
van informatie en het communiceren, en an-
derzijds het synchrone en asynchrone aspect
bij die verspreiding en communicatie.

Methode

Deelnemers
Voor dit onderzoek werden vier klassen met
een chronisch zieke leerling ‘X’ uit vier ver-
schillende scholen onder de loep genomen.
Deze klassen verschilden qua onderwijstype
(zowel ASO, TSO als BSO), leeftijd (1ste, 2de
en 3de graad) en diagnose van de langdurig
zieke leerling (zie tabel 1). In totaal werden 59
leerlingen en 14 leerkrachten bevraagd.

Procedure en instrumenten
Er werd gebruikgemaakt van zowel kwalita-
tieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden
(Johnson & Onwuegbuzie, 2004). In een eerste,
kwalitatief luik werden leerkrachten bevraagd
door middel van een halfopen interview. Per
school werd de klastitularis van de chronisch
zieke leerling geïnterviewd, alsook de persoon
die instaat voor het begeleiden van het thuis-
onderwijs en één of twee leerkrachten die geen
ervaring hebben met thuisonderwijs, maar de
leerling in kwestie kennen. De interviews richt-
ten zich op het communicatie- en informatieas-
pect van Bednet alsook op suggesties ter op-
timalisering. In een tweede, kwantitatief luik
kregen de klasgenoten van de langdurig zieke
leerling een enquête voorgeschoteld die in on-
geveer vijftien minuten kon worden afgerond.
In deze enquête werd gepeild naar hun mening
over Bednet. Tijdens deze afname was telkens
iemand van de onderzoekers aanwezig om
eventuele vragen en/of opmerkingen te beant-
woorden.
De gegevens uit de enquête werden verwerkt
met het statistische programma Statistica (ver-
sie 6.0). Hier werden beschrijvende statistie-
ken op uitgevoerd (gemiddelde en standaard-
deviatie).
De gegevens van het kwalitatieve deel werden
verwerkt met behulp van het softwarepakket
voor kwalitatieve data-analyse QSR NUD*
IST (versie N6).

Resultaten

Belang van Bednet: contact en/of onderwijs?
Zeven van de veertien geïnterviewde leer-
krachten vinden dat Bednet op sociaal vlak
een meerwaarde kan bieden aan de langdurig
zieke leerling. Hij/zij zou zich op die manier
sterk betrokken voelen bij het klasgebeuren en
zo op de hoogte blijven van het reilen en zeilen
in de klas. Dat maakt ook de integratie in de
klasgroep een stuk gemakkelijker, wat op zijn
beurt het stigma zou kunnen verminderen dat
vele zieke leerlingen opgekleefd krijgen
(Alderfer, Wiebe & Hartmann, 2001; Shiu,
2001; Thies, 1999), alsook de schoolfobische
symptomen bij het denken aan de terugkeer
naar school (Norris & Closs, 1999).
Leerkracht A3 gaf duidelijk te kennen dat het
sociale aspect cruciaal is. Ondanks de vele po-
sitieve zaken die aan het sociale vlak werden
gelinkt, beschouwen zes leerkrachten (leer-
krachten B2, C1, C3, D1, D2 en D3) de invul-
ling van het sociale vlak niet als dé belangrijk-
ste troef van Bednet omdat er al veel dergelij-
ke initiatieven bestaan (bijvoorbeeld: chatpro-
gramma’s, cf. infra).
Leerkrachten A1, A2 en A3 onthaalden daar-
entegen het concept van ‘virtuele speelplaats’
(sociaal synchroon) positief; op deze manier
kan er in een veilige omgeving contact gehou-
den worden met de langdurig zieke leerling.
Deze leerkrachten zijn ervan overtuigd dat de
leerlingen gebruik zullen maken van de virtue-
le speelplaats in plaats van te chatten, ook al
omdat het niet gebonden is aan tijd en plaats.
De leerkrachten uit school C zien dat veld al
ingevuld door bestaande initiatieven (bijvoor-
beeld: MSN), waardoor Bednet hier geen
meerwaarde aan kan bieden.
Diezelfde mening komt ook naar voren wat het
asynchrone sociale aspect betreft. Het elektro-
nische verkeer (e-mail e.d.) is al sterk ingebur-
gerd, waardoor Bednet hierover geen specifie-
ke meerwaarde kan bieden.
Volgens de geïnterviewde leerkrachten biedt
Bednet voor de langdurig zieke leerlingen tal
van voordelen op didactisch vlak. Over de vier
scholen heen is het meest genoteerde argument
dat Bednet heel toegankelijk de leerstof aan-
brengt zonder dat dit beperkt wordt tot vier uur
per week. Met deze manier komt men tegemoet
aan wat het Vlaamse Patiëntenplatform formu-
leert als nadeel en suggestie met betrekking tot
het aantal lestijden (Vlaams Patiëntenplatform,
2006).
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Toch zijn er tussen enkele leerkrachten uit de
verschillende scholen duidelijke verschillen
vast te stellen. Zo vindt leerkracht A4 het net
een voordeel dat hij/zij zijn/haar normale ma-
nier van lesgeven kan toepassen wanneer een
leerling thuis volgt via een webcam, terwijl een
leerkracht uit school C zich net geremd gaat
voelen; hij/zij zou steeds in het oog van de
camera moeten staan en hekelt dan ook de
plaatsgebondenheid die hiermee samenhangt.
Leerkrachten zien ook voor zichzelf een didac-
tische meerwaarde, omdat Bednet het mogelijk
maakt om rechtstreeks in contact te komen
met de leerling. Hierdoor ziet de leerkracht
wanneer er een probleem opduikt (bijvoor-
beeld: vinger opsteken) en kunnen er tezelf-
dertijd opdrachten e.d. efficiënt worden mee-
gegeven, in plaats van dat achteraf via e-mail te
moeten communiceren. Hier blijkt dus dat de
leerkrachten duidelijk oog zouden moeten
hebben voor de (eventuele) vragen en opmer-
kingen van de zieke leerling.
Leerkrachten haalden aan dat door deze ma-
nier van werken de zieke leerling nagenoeg de-
zelfde situatie ervaart als de medeleerlingen,
zowel op sociaal als op didactisch vlak. Een al-
gemene opmerking hierbij was dat het wellicht
voor slachtoffers van bijvoorbeeld een ver-
keersongeval ‘gemakkelijker’ zou zijn om, eens
ze voldoende hersteld zijn, via een webcam les-
sen te volgen. Voor leerlingen die lijden aan
een ernstige ziekte, is dat waarschijnlijk minder
vanzelfsprekend. Hiermee treedt men de lite-
ratuurbevinding bij dat tussen ziekten onder-
ling verschillende graden van problematieken
te ontwaren zijn (Lavigne & Faier-Routman,
1992).
Leerkracht A1 denkt dat onderwijs op de
‘Bednetmanier’ aangenamer om volgen is dan
thuisonderwijs, omdat leerlingen dan ook de
leerkracht écht kunnen horen en zien. Ook de
mogelijkheid om onmiddellijk vragen te stel-
len werd als zeer positief omschreven. Leer-
kracht B1 ziet het dan weer als een praktisch
voordeel in de werking van Bednet dat de leer-
kracht niet langer naar het huis van de langdu-
rig zieke leerling moet gaan. Net het tegen-
overgestelde merken we op bij leerkrachten
C2 en C3 en bij leerkracht A1, die het juist
noodzakelijk achten dat er naast de webcam
ook nog thuisbegeleiding wordt georganiseerd
(cf. infra).
De klasgenoten denken dat de zieke leerling
zich vooral beter zal voelen door Bednet2 (M =
0,95; SD = 0,78). Volgens hen zal de zieke leer-

ling ook wel een beetje beter leren (M = 0,61;
SD = 0,72) en zullen de leerlingen zichzelf be-
ter voelen (M = 0,45; SD = 0,84).
Over de verschillende scholen heen viel het op
dat er een grote variëteit was waaraan klasge-
noten belang hechtten in Bednet. De meeste
medeleerlingen vonden dat Bednet niet alleen
hoeft voor het onderwijsaspect, maar veeleer
in een combinatie met het kunnen onderhou-
den van sociaal contact.

Verwachte effecten en weerstand tegenover
een virtuele leeromgeving
Aan de medeleerlingen werd gevraagd hoe zij
het verwachte effect van Bednet inschatten.
Dat varieerde van school tot school. Het ver-
wachte effect was het grootst in School A (M =
1.39; SD = .47). In scholen C en D is het ver-
wachte effect van een virtuele leeromgeving
identiek (M = 0.58), maar de spreiding ervan
verschilt (school C: SD = .53; school D: SD =
.33). Het gemiddelde was het laagst in school B
(M = .28; SD = .37).
Op de vraag of de medeleerlingen zich anders
zouden gedragen door de aanwezigheid van
een webcam, antwoordden alle veertien leer-
krachten dat ze zich in het begin wellicht an-
ders zouden gaan gedragen. Daarom pleitten
ze voor een duidelijke uitleg aan de leerlingen
waarom er een webcam zou worden geplaatst.
Na verloop van tijd zien ze deze moeilijkheden
sterk verminderen. Eén leerkracht uit school C
denkt dat de leerlingen zich constant anders
gaan gedragen, mede omdat wat de langdurig
zieke leerling te zien krijgt, slechts een afspie-
geling is van de werkelijkheid (leerkracht C1).
Alle leerkrachten uit school A geven aan dat
de leerlingen bereid zullen zijn om extra moei-
te te doen om te werken met Bednet. Twee
leerkrachten uit school B delen deze mening;
er zullen steeds enkele medeleerlingen nablij-
ven tijdens de speeltijd of tussen de middag.
Twee andere leerkrachten uit school B zijn er-
van overtuigd dat het merendeel van de mede-
leerlingen juist niet bereid zal zijn om extra
moeite te doen voor de langdurig zieke leer-
ling, omdat ze volgens hen wel andere ‘zaken’
te doen hebben in hun vrije tijd.
De leerkrachten uit school A vermoeden dat
de leerlingen rijp genoeg zijn om op een dege-
lijke manier om te gaan met de aanwezigheid
van een webcam, maar soms spraken leer-
krachten zichzelf hierin tegen.
Het contact dat wordt gelegd via Bednet,
wordt weliswaar op waarde geschat, maar het
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is niet hetzelfde als ‘echt’ contact. Ten slotte
vermeldt leerkracht A3 dat wellicht niet iedere
ouder wil dat zijn/haar kind wordt gefilmd. Al-
le leerkrachten uit school D daarentegen den-
ken niet dat de ouders van de klasgenoten
moeilijkheden zouden hebben als hun kind ge-
filmd zou worden. Het feit dat de webcam lou-
ter registreert en niets opneemt, speelt hierbij
een doorslaggevende rol.
Leerkracht B4 ziet een probleem opduiken met
de leerkrachtstijl. Leerkrachten die gewoon zijn
om voortdurend in de klas rond te lopen, zullen
met de huidige werking van Bednet deze ge-
woonte moeten afleren. Ook is alvast één leer-
kracht ervan overtuigd dat Bednet gemakkelij-
ker te verwezenlijken is in een ASO-richting dan
in een BSO-richting, omdat leerlingen in ASO-
richtingen aandachtiger de lessen volgen en min-
der onderling met elkaar communiceren. Ook
ziet hij/zij een probleem in de opstelling van de
webcam tijdens praktijklessen; daar zou telkens
te veel kostbare tijd aan verloren gaan (cf. school
C).
Daarnaast zien wij nog twee gelijkenissen met
de resultaten van school A: het contact dat via
de webcam wordt gelegd, wordt als ‘onper-
soonlijk’ omschreven en sommige ouders zul-
len er wellicht niet open voor staan omdat ze in
een armoedige situatie leven.
Een typisch fenomeen eigen aan het secundair
onderwijs is het feit dat er regelmatig gewisseld
wordt van lokaal (wetenschappen, esthetica,
aardrijkskunde...); dat ondermijnt volgens
leerkracht C2 de praktische haalbaarheid van
Bednet.
Eén leerkracht zou de aanwezigheid van een
webcam helemaal niet appreciëren, en hij/zij
voegt daar onmiddellijk aan toe dat veel leer-
lingen dat ook niet tof zouden vinden (cf. in-
fra).
Volgens een andere leerkracht binnen deze
school ben je als zieke leerling via de webcam
meer toeschouwer dan deelnemer, waardoor je
geremd wordt om vragen te stellen. Wanneer
de zieke leerling wel actief deelneemt, wordt
dat als een moeilijkheid aangezien om les te
geven aan de rest van de klas. Volgens leer-
kracht C1 is het in onderwijsmethoden waarin
de leerkracht als begeleider in een leerproces
optreedt, moeilijker om via een webcam te
werken.
Eén leerkracht uit school C vermoedt even-
eens dat Bednet meer succes zal hebben in het
ASO (cf. leerkracht B1), omdat verwacht
wordt dat deze leerlingen voortstuderen. De

plaatsgebondenheid die samenhangt met het
gebruik van een webcam, wordt net zoals in
school B als een potentieel nadeel aangezien.

Bij de leerlingen was er in de volledige steek-
proef maar een kleine weerstand (8%) te mer-
ken tegen een webcam in de klas (geoperatio-
naliseerd door de ja/neen-vraag ‘Zou je er iets
op tegen hebben dat er in jouw klas een web-
cam komt?’). In twee van de vier scholen had
zelfs geen enkele klasgenoot bezwaren, op-
nieuw zijn dat dezelfde twee scholen A en C.
Op de vraag ‘Zou je er iets op tegen hebben
dat er in jouw klas een webcam komt? Waarom
wel/niet?’ antwoordden de meeste leerlingen
negatief (n = 52). De redenen hiervoor waren
velerlei, maar het meest gehoorde argument
was dat de zieke leerling dan geen (of minder)
les hoeft te missen. Een ander argument was er
één dat de respondenten in kwestie zelf aanbe-
langt: het is iets leuks, het is eens iets nieuws.
Zes leerlingen antwoordden dat ze er niets op
tegen zouden hebben omdat het ten voordele
van een zieke leerling is, maar dat ze dat in
geen enkel ander geval zouden willen doen.
Negen leerlingen zouden dat speciaal voor de
zieke leerling doen. Zeven leerlingen ant-
woordden dat het belangrijkste voordeel van
een webcam zou zijn dat de zieke leerling dan
de klas ‘in het echt’ kan zien, en niet enkel con-
tact kan hebben via de elektronische leerplat-
formen bijvoorbeeld.
Toch antwoordden enkele leerlingen dat ze hier
wél iets op tegen zouden hebben (n = 4). Deze
redenen waren achtereenvolgens: inbreuk op de
privacy, geen specifieke reden (‘het is gewoon
dom’), geen goede oplossing voor het probleem
en vrees voor minder discipline in de klas (‘Ik
vind dat een klas geen dierentuin is’).
Op de vraag ‘Wat zou er volgens jou in een
programma als Bednet, om langdurig afwezige
kinderen te begeleiden, moeten zitten?’ ant-
woordden de meeste leerlingen dat het con-
cept ‘Bednet’ goed is zoals het nu is (n = 48).
Toch deden enkele leerlingen een aantal sug-
gesties ter verbetering. Ten eerste wezen ze op
de mogelijkheid tot digitaal opslaan van de
cursussen. Daarnaast haalden sommigen het
contact (chatmogelijkheid) aan, terwijl andere
leerlingen echter suggereerden de chatfunctie
af te schaffen omdat deze overbodig is (‘er is
toch al MSN’). Het afschaffen van de virtuele
speelplaats werd enkel door jongeren uit
school C (leerlingen uit het 5de middelbaar)
gesuggereerd.
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Ook in de interviews kwam deze thematiek
aan bod. Naast het onderwijs op een synchrone
manier aan te bieden, zou Bednet ook een
virtuele leeromgeving creëren. Zoals vermeld,
wordt dat niet als een absolute noodzaak aan-
gezien; alle onderzochte scholen werken – al
dan niet in beperkte mate – met Smartschool.
Dezelfde mening komt naar voren zowel voor
het sociaal synchrone als voor het sociaal asyn-
chrone luik dat Bednet beoogt. Er bestaan vol-
gens de leerkrachten al voldoende functionali-
teiten (MSN, e-mail), waardoor dat ook niet als
een ware noodzaak wordt omschreven.

Suggesties ter optimalisering van Bednet
De leerkrachten maakten een aantal sugges-
ties ter optimalisering van Bednet. Een eerste
groep suggesties van de leerkrachten heeft be-
trekking op de praktische werking en uitvoe-
ring van Bednet. Zo luidt een eerste suggestie
dat het ideaal zou zijn als een degelijke compu-
tervoorziening en internetverbinding gegaran-
deerd zouden kunnen worden. Ook wordt door
leerkracht B1 de suggestie gegeven om gebruik
te maken van een mobiele webcam zodat de
webcam van lokaal naar lokaal kan worden
meegenomen. Leerkracht A3 zou het uiterst
interessant vinden om via de webcam ook op te
nemen, zodat de langdurig zieke leerling kan
kijken wanneer hij/zij zich het beste voelt (cf.
suggesties leerlingen). Bednet zou door een
andere leerkracht vooral nuttig gevonden wor-
den om te gebruiken voor leerstof die losstaat
van de vorige leerstof, omdat de langdurig zie-
ke leerling door zijn ziekte toch niet elke les
kan volgen.
Verder haalt leerkracht A2 aan dat het verwar-
rend zal zijn om Bednet te integreren in een
school wanneer er al een elektronisch leerplat-
form in de school aanwezig is. Deze leerkracht
suggereert dat Bednet dan ook hoogstwaar-
schijnlijk makkelijker te verwezenlijken is in
een school waar nog geen elektronisch leer-
platform aanwezig is.
Een tweede groep suggesties heeft betrekking
op welke vakken nu al dan niet via de webcam
gevolgd zouden kunnen worden. Leerkrachten
A1, A2, A3, A4, B2, C2, D1 en D2 geven aan
dat de langdurig zieke leerling niet alle vakken
via de webcam zal kunnen volgen omwille van
de problematiek van zijn/haar ziekte. Om dat
op te lossen stellen leerkrachten A1, A3 en D1
voor om vooral voorrang te geven aan de
hoofdvakken, waarop de volgende jaren ver-
der wordt gebouwd. Leerkrachten C2 en D2

zijn er eerder van overtuigd dat men naast die
hoofdvakken die men aanbiedt, ook vakken
zou moeten geven die de leerling zelf voorop-
stelt.
Een derde groep suggesties heeft het over de
eventuele koppeling van Bednet met thuison-
derwijs. Alle leerkrachten van scholen A, B en
C zijn ervan overtuigd dat Bednet het best ge-
koppeld wordt aan thuisonderwijs. Leerkrach-
ten B3 en C1 echter suggereren dat zij enkel
zouden gebruikmaken van thuisonderwijs. De
reden die beiden hiervoor aanhalen, is de in-
breuk op hun privacy door het gebruik van een
webcam. De overige leerkrachten geven talrij-
ke suggesties voor de koppeling van Bednet
aan het thuisonderwijs. Leerkrachten C2 en C3
suggereren dat thuisonderwijs als een verdere
didactische component van Bednet gezien zou
kunnen worden, die verder ingaat op een aan-
tal vakken. Leerkrachten B1, B2 en B4 sugge-
reren dat het behoud van het thuisonderwijs
nagestreefd zou moeten worden uit de gedach-
te dat iedere ziekte op een andere manier be-
naderd zal moeten worden en dat thuisonder-
wijs zich het best tot elke problematiek leent.

Discussie en ervaringen van
Bednet

De resultaten geven aan dat zowel leerlingen
als leerkrachten potentieel zien in Bednet,
waarbij de leerkrachten vooral veel belang
hechten aan het didactische aspect, eerder dan
het sociale. Enige weerstand werd waargeno-
men bij de leerkrachten ten aanzien van de
aanwezigheid van een webcam in de klas. Dat
was minder het geval voor de leerlingen.
Als we terugkijken naar het referentiekader van
Bronfenbrenner, wordt het duidelijk dat we
doorheen ons onderzoek een poging onderno-
men hebben om de mesosystemen in kaart te
brengen tussen de microsystemen Bednet, zieke
leerling en school (leerkrachten en klasgenoten).
De focus in dit onderzoek ligt op de onderwijs-
omgeving, waardoor het microsysteem ouders
(gezin) eerder buiten beschouwing werd gelaten.
Maar leerkrachten refereerden aan dat micro-
systeem wanneer ze het hadden over het gebruik
van een webcam.
Ondertussen heeft Bednet een aantal piloot-
projecten lopen (25 leerlingen participeren in
het eerste semester van het schooljaar 2007-
2008 en het aantal leerlingen zal toenemen in
de loop van het schooljaar) en men heeft ge-
tracht met de resultaten van dit onderzoek re-
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kening te houden. De weerstanden die men
kon opmerken uit de resultaten, lost men op
door wanneer er een aanvraag binnenkomt, al-
le leerkrachten van een school te informeren,
het betrokken gezin te bezoeken en vervolgens
met alle betrokken partners de mogelijke
meerwaarde te bespreken van Bednet voor het
zieke kind. Door deze gesprekken kunnen
weerstanden tijdig worden opgemerkt en weg-
gewerkt. Wanneer de meerwaarde vastgesteld
is en de school (directie en leerkrachten) en
het gezin akkoord gaan, wordt effectief over-
gegaan tot het in orde brengen van alle tech-
nische voorzieningen (internetverbinding, lap-
top, webcam, enzovoort). Het betrokken kind
en zijn thuisschool, met alle betrokken actoren
(bijvoorbeeld: ziekenhuisschool), worden ge-
durende het hele schooljaar begeleid en er
wordt geregeld nagegaan of er zich (techni-
sche, pedagogische, sociale) problemen voor-
doen.
Door de communicatie met leerkrachten, ou-
ders en andere betrokkenen kan ook de zorg
over de privacy van de leerlingen worden be-
sproken. Hierbij is het belangrijk niet alleen de
ouders van het zieke kind te betrekken, maar
ook de ouders van de andere leerlingen uit de
klas te informeren. Uit het onderzoek kwam
ook naar voren dat het communiceren via web-
cam voor de ouders (volgens de leerkrachten)
gemakkelijker zou liggen als de les niet opge-
nomen zou worden. Bednet heeft er dan ook,
wegens privacyredenen en risico op misbruik
van de beelden, voor gekozen om geen enkel
les- of communicatiemoment dat via webcam
gebeurt, op te nemen.
Een tweede punt heeft betrekking op het al dan
niet opnemen van het sociale luik in Bednet.
Sommige leerkrachten vinden de focus op soci-
aal en didactisch vlak heel positief, anderen vin-
den dat de focus zou moeten liggen op het didac-
tische vlak tout court, omdat volgens hen het
sociale vlak al ingevuld is met bestaande initia-
tieven. Een gelijkaardige bemerking werd ook
gemaakt naar het asynchrone didactische vlak,
hiervoor bestaan al initiatieven op sommige
scholen, zoals elektronische leeromgevingen.
Een integratie met bestaande initiatieven lijkt
hier aangewezen. Om hieraan tegemoet te ko-
men tracht Bednet zoveel mogelijk aan te sluiten
bij wat er al op school aanwezig is en wordt er
ook samengewerkt met tijdelijk onderwijs aan
huis, vrijwilligers thuisonderwijs en de zieken-
huisscholen, om zodoende complementair te zijn
aan bestaande initiatieven.

In navolging van de geïnterviewde leerkrach-
ten willen we hier eveneens enkele suggesties
voorleggen voor volgend onderzoek. Zo is in
ons onderzoek geen specifieke aandacht be-
steed aan (mogelijke) verschillen tussen de
verscheidene problematieken. In navolging
van wat Lavigne en Faier-Routman (1992)
hierover al hebben opgemerkt, lijkt het ons in-
ziens mogelijk dat de problematiek een in-
vloed kan hebben op de manier waarop met
een initiatief als Bednet wordt omgegaan. Ook
de schooldirecteur en schoolkenmerken (zoals
schooltype, schoolcultuur, onderwijsnetten, ...)
kunnen hierbij van invloed zijn. Onze beperkte
steekproef liet ons niet toe om hierover ge-
gronde resultaten te rapporteren. Een grotere
steekproef zou in een volgend onderzoek ook
de validiteit en betrouwbaarheid van het on-
derzoek kunnen verhogen. Wij suggereren ver-
der om eveneens het langdurig zieke kind zelf
te betrekken in het onderzoek.
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Noten

1. Het moet worden opgemerkt dat er ook nog
andere initiatieven bestaan, zoals de zieken-
huisscholen en thuisonderwijs. Deze initia-
tieven zijn niet overlappend, maar vullen el-
kaar aan. Bednet vzw werkt dan ook samen
met ziekenhuisscholen en thuisonderwijs-
initiatieven.
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2. De schaal: ja, veel beter (2), ja, een beetje
(1), neutraal (0), neen, niet echt (-1), neen,
helemaal niet (-2).
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