
Resultaten ledenbevraging VOI.CE-app 

 

Vaststellingen: 

Deze bevraging werd naar 1251 mailadressen verstuurd. 

2134 (39,11%) openden de mail, waarvan 407 (19,07%) heeft geantwoord. 

In totaal kregen we een antwoord van 7,46%. 

 

1) Hoe sta jij tegenover de lancering van deze nieuwe app? 

 

 

2) Geloof jij in dit digitaal communicatiekanaal om in dialoog te gaan over onze 

onderwijskwaliteit? 

 

 

 

  



3) Stuur jij de communicatie i.v.m. deze app door - zoals gevraagd door de Onderwijsinspectie - 

naar ouders, personeel en leerlingen? 

 

4) Vind jij dat de lancering van deze app getuigt van het nodige respect voor de mensen die zich 

dagelijks inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs (directeurs, beleidsmedewerkers, 

leerkrachten)? 

 

5) Deze app werkt met geanonimiseerde berichten. Maak jij je zorgen om de kwaliteit en 

objectiviteit van de berichten? 

 

 



6) In welke type school ben jij directeur? 

a. Basisonderwijs (75,68%) 

b. Secundair ondrwijs (19,41%) 

c. Deeltijds kunstonderwijs (2,95%) 

d. CLB (< 1%) 

e. Internaat (< 1%) 

f. Scholengemeenschap (< 1%) 

g. Codi (< 1%) 

 

7) Ben jij lid van VLVO? Zoniet, dan kan je terecht op onze website www.vlvo.be om je lid te 

maken. 

 

8) Er zijn veel reacties binnengekomen met als rode draad: 

• Geen overleg of voorafgaande communicatie met directies; 

• Ongelukkige communicatie: de lancering van de app via de pers moeten vernemen; 

• Onvoldoende info: Wat is het doel van de app? Wat wil men hiermee bereiken? 

• Vrees voor klachtenbank/kliklijn; 

• Deze app zal niet bijdragen tot een betere onderwijskwaliteit; 

• De lancering van deze app getuigt van weinig respect voor en vertrouwen in 

onderwijspersoneel; 

• Zeer ongelukkige timing, want onderwijspersoneel plooit zich momenteel dubbel om 

onderwijs te blijven voorzien en amper tijd voor kerntaken… dus helemaal geen tijd 

voor dit initiatief; 

• Als het over kwaliteit gaat, is een app niet de oplossing… een real-timegesprek wel; 

• Alles hangt af van de manier waarop zal omgegaan worden met de verwerking van de 

gegevens/reacties; 

• Fijn dat onderwijsinspectie initiatief neemt… maar of het een goed initiatief is, zal nog 

moeten blijken; 

• Mooie kans tot participatie aan het onderwijs, indien inspectie weldoordachte 

vraagstellingen opmaakt en nadien correcte analyses maakt; 

• Alle input van ouders is relevant, zolang de school ermee aan de slag kan gaan en 

dialoog kan gaan; 

• Idee voor bevraging over kwaliteit in het onderwijs is belangrijk, maar via app is veel twijfel. 


