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Betreft 
VOI.CE-app: thematische bevraging Digitaal onderwijs 

 

 

Beste ouder 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan onze thematische bevraging over het digitaal onderwijs in 

Vlaamse basisscholen en secundaire scholen. Op basis van een korte vragenlijst willen we de huidige stand 

van zaken en de aanwezige ondersteuningsnoden identificeren.  

 

Met behulp van de VOI.CE-app kunt u van 30 mei tot en met 17 juni 2022 uw mening geven over een aantal 

stellingen in verband met de manier waarop uw kind computers, tablets en/of chromebooks gebruikt op 

school en hoe de school u daarover informeert. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten 

en gebeurt volledig vrijwillig en anoniem. 

 

Eerder stelden we u vragen over onze VOI.CE-app en hoe u deze app wenst te gebruiken. Op deze webpagina 

kunt u het resultaat van die bevraging bekijken.  

 

 

Laat u ook uw stem horen?  

 

Heel erg bedankt en vriendelijke groet vanwege de onderwijsinspectie! 

 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voice/resultaten


 

Vlaamse Onderwijsinspectie 

Bijlage: Waar vind je de app en hoe gebruik je die? 

  

  

  

  
  

1. Zet met één van bovenstaande QR-codes de app op jouw slimme telefoon. Je kan ook de app 

installeren vanuit de app-winkel van het besturingssysteem op jouw telefoon. In beide winkels 

tik je dan VOI.CE in de zoekbalk.  

2. Start na de installatie de VOI.CE-app. 

3. Geef aan wie je bent: je bent ouder, je volgt les of je bent onderwijsprofessional.  

(enkel onderwijsprofessionals kiezen vervolgens de rol die best past bij hun hoofdopdracht) 

4. Kies jouw school: dit kan zowel via de naam van de school als via adresgegevens. 

5. Op het startscherm zie je of er vragen voor je zijn. 

6. Zijn er vragen voor jou? Beantwoord ze en … gedaan! 

  

Hulp nodig bij de installatie?  
Neem dan een kijkje op https://onderwijsinspectie.be/nl/voice/hoe-gebruik-je-voice.  

  

Gebruiksvoorwaarden  
We vragen aan de gebruiker nooit een naam, een (e-mail)adres, een telefoonnummer of enig ander 

gegeven waarmee we iemand zouden kunnen identificeren. We willen een veilig en transparant platform 

creëren waar we ieders stem kunnen laten klinken en waarderen. Je kan de gebruiksvoorwaarden en het 

privacybeleid doornemen op https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voice/voorwaarden-en-privacybeleid.  

 

 

https://onderwijsinspectie.be/nl/voice/hoe-gebruik-je-voice
https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voice/voorwaarden-en-privacybeleid
https://apps.apple.com/be/app/voi-ce/id1556200910
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.onderwijsinspectie.voice
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