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Nieuwe app betrekt meer leerlingen, ouders, leraren en directies bij doorlichtingen

VOI.CE geeft iedereen een stem in debat over onderwijskwaliteit
Wat is VOI.CE?
Leerlingen, ouders, leraren en directies kunnen via de gloednieuwe app VOI.CE hun stem laten horen
over de eigen school en over onderwijskwaliteit in het algemeen.
Zo stelt de onderwijsinspectie de gebruikers van de app op regelmatige tijdstippen vragen over actuele
onderwijsthema’s. Daarnaast kunnen naar aanleiding van een doorlichting alle leerlingen, ouders,
leraren en directieleden via de app hun mening geven over hoe ze het onderwijs ervaren of
vormgeven. Alle gebruikers krijgen bovendien de resultaten teruggekoppeld. Scholen kunnen deze
informatie gebruiken om aan hun kwaliteitsbeleid te werken.
Waarom VOI.CE?
VOI.CE is een laagdrempelig kanaal om in gesprek te gaan met íedereen die betrokken is bij een school,
internaat, centrum of academie. De onderwijsinspectie wil zo veel meer mensen betrekken bij
doorlichtingen en bij het debat over onderwijskwaliteit. Mede door toedoen van de coronacrisis wordt
er meer dan ooit ingezet op digitale communicatie.
De allereerste bevraging op de app peilt naar verwachtingen: wat verwachten leerlingen, ouders,
leraren en directies van de app en over welke onderwerpen willen ze met de onderwijsinspectie in
gesprek gaan? Nadien krijgen ze vragen over actuele onderwijsthema’s of naar aanleiding van een
doorlichting.
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Het debat over onderwijskwaliteit beroert iedereen. Deze
app helpt om de vinger aan de pols te houden. Het kan ook een fantastische informatiebron zijn bij een
doorlichting, want niemand kent een school zo goed als de leerlingen, ouders, leraren en directieleden
van de schoolgemeenschap zelf. De onderwijsinspectie is al lang niet meer de billentikker: de dienst is
vooral een sterke hefboom voor meer onderwijskwaliteit.”
Inspecteur-generaal Lieven Viaene: “Met de coronapandemie van de afgelopen schooljaren groeide
voor de onderwijsinspectie de nood om op een vlotte, digitale manier in contact te komen met de
doelgroepen die we altijd betrekken bij onze onderzoeken: de leerlingen, de ouders, de leraren en de
directies. Op die manier kwam onze app ‘VOI.CE’ tot stand. Om informatie te verzamelen, om
informatie terug te geven en zo met alle betrokkenen te werken aan onderwijskwaliteit. Nu meer dan
ooit.”

PRAKTISCHE INFO
Websites
- Alle informatie over de onderwijsinspectie en over VOI.CE vind je op www.onderwijsinspectie.be
Contactgegevens inspecteur-generaal Lieven Viaene
- lieven.viaene@onderwijsinspectie.be of 0499 39 61 61

Waar vind je VOI.CE en hoe te gebruiken?

1. Installeer de app vanuit de app-winkel van het besturingssysteem op jouw telefoon. Tik VOI.CE in
de zoekbalk.
2. Start na de installatie de app.
3. Geef aan wie je bent: je bent ouder, je volgt les of je bent onderwijsprofessional.
4. Kies jouw school, centrum, academie of CLB.
5. Op het startscherm zie je of er vragen voor je zijn.
6. Zijn er vragen voor jou? Beantwoord ze en … gedaan!
7. Als een bevraging enige tijd loopt, ontvang je op een later tijdstip een nieuwsbericht. In dat
bericht kan je dan zien wat anderen hebben geantwoord.

