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8 Analyse enquête ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals 

8.1 Inhoudelijke analyse 
1. Algemeen over ADIBib: 
Over ADIBib en LeesVoor! zeggen klanten het volgende: 

- Bestellen is makkelijk (3,9 op 5) 
- De website is duidelijk (3,9 op 5) 
- Ze bevelen ADIBib aan (8,9 op 10) 

 
De Net Promotor Score van Eureka ADIBib en Leesvoor is +60%  
(% Mensen die score 9 of 10 geven – % mensen die 0 tot 6 score geven).  

 
 
Onze organisatie scoort hiermee heel hoog want > 50%. Het gemiddelde voor alle 
organisaties is +10%.  
Elk van de doelgroepen geeft duidelijke effecten aan. Het belangrijkste is dat elke doelgroep 
de meerwaarde van de tools herkent en deze actief inzet. 
De nood aan vorming in gebruik en beleid is er voor alle doelgroepen. 
Zowel leerkrachten als ouders geven aan dat er nood is aan een nieuw of aangepast 
deelplatform om digitaal taken en toetsen op een leerling-vriendelijke manier te verdelen. 

2. Samenvatting complimenten 
Leerlingen Ouders Buitengewoon 

Onderwijs 
Gewoon Onderwijs 

• Ervaren een 
grote schoolse 
leerwinst uit het 
werken met het 
AdiBib-aanbod 

• Algemene 
complimenten 

• Sterke groei van 
hun kinderen op 
gebied van 
cognitieve 
prestaties 

• Sterke groei op 
gebied van 
welzijn, 
welbevinden, … 
van hun kind 

• Erg tevreden van 
de service en het 
aanbod  

• Veel algemene 
complimenten 

• Leerlingen 
groeien 
emotioneel, op 
vlak van 
welbevinden, …  

• Grote 
tevredenheid 
over de service  

• Procentueel heel 
wat 
complimenten 
over de winst bij 
het personeel 
zelf 

• Het verschil maken 
voor leerlingen met 
schrijf – en 
leesproblemen 
zowel emotioneel 
als cognitief (mee 
kunnen op niveau) 

• Tevreden over de 
service en het 
aanbod  

• In verhouding 
minder aangegeven 
dat het voor de 
leerkracht ook een 
opbrengst heeft… 
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3. Kwantitatieve resultaten respondenten 

 

Voornamelijk ouders hebben onze enquête 
ingevuld. 
Totaal 635: 
Ouders: 340 
Buitengewoon: 37 
Gewoon: 185 
Leerlingen: 73 

 

Zorgbegeleiders en zorgcoördinatoren zijn 
binnen de schoolse doelgroep diegenen 
die we het vlotst bereiken. 
 
Zij staan in voor het beleid, de opstart en 
de implementatie. 

Verdeling respondenten leerlingen (73) 
48 leerlingen  2e/3e graad SO 8 BSO,  

21 TSO/KSO,  
20 ASO 

66% 

12 leerlingen 1e graad SO  16% 
12 leerlingen lager onderwijs  16% 
1 persoon hoger onderwijs HBO5 1% 
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4. Kwantitatieve resultaten toestellen en software 
Verdeling toestellen gekocht door ouders - school 

Ouders 308 Zelf gekocht 
34 Eigendom van de school 

90% 
10% 

Buitengewoon onderwijs 7 vaste computers, gedeeld gebruik 
2 vaste computers, eigen gebruik 
19 laptops van de school 
8 laptops aangekocht door ouders 

19% 
6% 
53% 
22% 

 
 
 
 

Gewoon onderwijs 17 vaste computers, gedeeld gebruik 
12 vaste computers, eigen gebruik 
74 laptops van de school 
82 laptops aangekocht door ouders 

9% 
6% 
40% 
44% 

 Het meest gebruikte toestel 
is nog altijd een Windows-
computer. Opvallend is dat 
Chromebooks meer 
voorkomen dan tablets. 

 

Leerlingen hebben thuis een 
vergelijkbaar aanbod. Enkel 
zien we dat er vaker een Mac 
aanwezig is binnen het gezin. 

 

De meeste ouders geven aan 
dat de keuze van de 
voorleessoftware vertrekt 
vanuit welk softwarepakket al 
aanwezig is binnen de 
school. Dit geeft aan dat 
meer scholen al 
voorleessoftware gebruiken.  39%

22%

21%

14%

4%

Hoe besliste u over de 
gebruikte software?

de school gebruikt dit programma

ik hoorde via anderen veel goeds
over dit programma
ik kende het programma al

ik volgde een workshop of
webinar
ik moest van school
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5. Effect op leerlingen volgens opleiding 
 Leerlingen geven aan dat 

ongeacht de opleiding 
leerlingen gemiddeld 
aangeven betere punten te 
scoren. Vooral leerlingen van 
de tweede graad 
ASO/TSO/KSO geven de 
voordelen aan. 

 Ongeacht het opleidingsniveau 
van de leerling geven ouders 
aan dat hun kind betere 
resultaten behaalt.  

 

Leerlingen van de tweede en 
derde graad geven aan 
eenvoudiger te starten met 
taken. 
 
Er is een inspanning nodig om 
leerlingen uit het BSO 
vaardiger te maken in het 
computergebruik. Zij geven 
aan dat het vaak nog moeilijk 
is om te starten. 
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 Uit de enquête voor ouders 
blijkt dat ongeacht het 
opleidingsniveau de motivatie 
gemiddeld stijgt. 

 

Leerlingen uit de eerste graad 
secundair en tweede graad 
TSO/KSO geven het meest 
expliciet aan dat ze zich beter 
in hun vel voelen. 
Gemiddeld zien we wel dat 
voor alle doelgroepen de 
invloed positief is. 

 Ouders geven gemiddeld aan 
dat hun kind meer 
zelfvertrouwen heeft. Dit is een 
effect onafhankelijk van de 
opleiding en de leeftijd van de 
leerling. 

 

Ondersteuners over de 
voordelen: 
Onderwijsprofessionals gaven 
wel 267 keer aan voordelen te 
zien (meerdere opties pp.). 

98 onderwijsprofessionals 
hadden geen zicht op de 
eventuele voordelen van 
leerlingen. 

8 onderwijsprofessionals 
zagen geen voordelen. 
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6. Aanbevelingen en wensen over de verschillende groepen heen 
Alle partijen geven aan dat een specifiek aangepast deelplatform dat eenvoudig documenten 
deelt tussen leerlingen, leerkrachten en ouders erg nuttig zou zijn. 
Eureka experimenteert hiermee binnen de eigen school met heel positief effect bij jonge 
leerlingen en bij leerlingen met ernstige leesmoeilijkheden en/of structuurproblemen. 

7. Samenvatting enquête leerlingen 
Leerlingen geven aan dat ze: 
• Minder moe worden van leeswerk en/of schrijfwerk (3,9 op 5) 
• Meer hun talent gebruiken en minder struikelen over lezen of schrijven (3,7 op 5) 
• Beter begrijpen en minder moeite hebben met lezen. (3,7 op op 5) 
• Alles beter terugvinden op hun computer. (3,7 op 5) 
• Sneller werken (3,6 op 5) 
• Betere punten halen (3,5 op 5) 
• Zich beter in hun vel voelen. (3,4 op 5) 
• Met meer gemak werken aan taken (3,3 op 5) 

 
Vaak zijn ze uniek in de klas (64%) aangezien er per klas maar weinig leerlingen gebruik 
kunnen maken van deze tools. Hier is nog sensibilisering nodig, aangezien in elke klas 
gemiddeld gezien meerdere kinderen de ADIBoeken kunnen gebruiken. 
24% geeft aan dat meerdere leerlingen de ADIBoeken in de klas inzetten. 
12% gebruikt de ADIBoeken enkel thuis.  
Zijn de tools moeilijk in gebruik? 
63% neen 
30% vraagt oefening en training  
7% vindt het gebruik moeilijk. 
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8. Samenvatting enquête ouders 
Dit is volgens ouders de impact van ADIBoeken en LeesVoor!: 
• Mogelijkheden kind komen beter naar buiten (3,7 op 5) 
• Zelfstandiger werken (3,6 op 5) 
• Betere resultaten (3,6 op 5) 
• Meer zelfvertrouwen (3,5 op 5) 
• Meer waardering voor leerkracht (3,2 op 5) 
• Meer motivatie voor schooltaken (3,3 op 5) 

 
Ouders zijn blijvende gebruikers. Meer dan 58% gebruikt de tools nog na 3 jaar of langer. 
We zien dat de tevredenheid over de softwarepakketten zeer hoog is (meer dan 8 op 10).  
De keuze van de software vertrekt voornamelijk vanuit de school (39%), hoewel de ouders 
het laatste woord hebben volgens de spelregels van LeesVoor!. 4% geeft aan dat de keuze 
verplicht was vanuit de school. 
Ouders kiezen voor de pakketten op volgende manieren: 
Mond-aan-mond reclame   22% 
workshops zijn ook belangrijk  14.  
Van de leerlingen werkt 80% op Windows, zowel op school als thuis. 90% van de ouders 
betalen zelf de laptop. 
Faciliteert de computer de onderwijskeuze en het onderwijssucces? 
• Zonder ADIBoeken of LeesVoor! zouden hun kind(eren) niet de studies volgen die 

overeenstemmen met hun talent (4,2 op 5). 
• Ouders zijn positiever zijn gaan denken over ADIBoeken en LeesVoor! sinds hun kind 

het gebruikt (3,8 op 5). 
• Ouders vragen wel meer ondersteuning van leerkrachten voor hun kind (2,5 op 5). 

Hierbij geven ze aan dat het gebruik vaak nog beperkt is tijdens examens of taken en 
toetsen. 

• Ouders geven aan dat tijdens corona 85% van de leerlingen voordelen haalden uit het 
feit dat ze de computer al gebruiken. Zo hadden ze alle tools al in handen (73%) en 
waren ze sneller aangepast om digitaal te werken (71%) met meer zelfvertrouwen 
(60%). 

• Slechts 55% van de ouders geeft aan dat toetsen voorleesbaar zijn. 
Zijn schooldocumenten digitaal toegankelijk? Hoe gebeurde dit tijdens de lockdown? 
Ouders geven dan ook aan dat een kindvriendelijk deelplatform om taken en toetsen digitaal 
te delen essentieel is (3,9 op 5). 
35%  niet of niet voldoende  
55%  meestal wel. 
De uitdaging zit in het digitaal delen van bestanden. Hier zien we een grote diversiteit.  
39% van de scholen werkte tijdens COVID enkel op papier en vroeg aan de leerlingen om 
alles uit te printen. 25% kiest voor WeTransfer en mail. 
20 % delen via USB-stick  
35% gebruikt een cloudoplossing. 
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9. Samenvatting enquête scholen 
Dit zeggen leerkrachten over de kracht van ADIBoeken en LeesVoor!: 
• De schoolse succeskansen van de leerlingen verhogen. (4,3 op 5) 
• Ik motiveer collega's om gebruik te maken van ADIBoeken/LeesVoor. (4,1 op 5) 
• De mogelijkheden/talenten van de leerling duidelijker zichtbaar. (3,8 op 5) 
• Ik ben positiever gaan denken over ADIBoeken/LeesVoor (3,9 op 5) 
• Ik denk dat ADIBoeken en LeesVoor anderstalige leerlingen meer kansen biedt om 

actief Nederlands te leren. (3,6 op 5) 
• 28% zag het zelfvertrouwen bij de leerling toenemen 
• 26% zag leerlingen zelfstandiger werken 

 
Zijn schooldocumenten digitaal toegankelijk? Hoe gebeurde dit tijdens de lockdown? 
3,8 op 5 geeft aan dat deelplatform erg nuttig zou zijn. Leerkrachten denken dat hun school 
niet bereid is hiervoor te betalen. 
37%  werkt namelijk nog op papier.  
50%  van de lln moet printen in het secretariaat 
30%  kan niet vlot printen in de klas/school 
50%  van de leerkrachten een cloudsysteem,  
34%  USB-sticks en  
15%  mails  
7%  deelt niet 
9%  andere tools, niet duidelijk welke  
40%  toetsen zijn voorleesbaar 
47%  weet niet of de toets voorleesbaar is  
Vorming/sensibilisering over voorleessoftware? 
• voornamelijk vanuit ervaringen met deze doelgroep (61%). 
• externe opleidingen (70%) of uitleg via collega’s (22%). 
• zijn tevreden over de technische ondersteuning van de leveranciers (7,5/10) 
• vinden de info die ze nodig hebben (7,6/10). 

Wie kiest de software? 
42% De keuze van de software vertrekt voornamelijk vanuit een werkgroep  
22% geen beleid voor te hebben. 
74% wil zelf ADIBoeken en LeesVoor! aanvragen of regelen 
38% geven login-gegevens van lln aan ouders 
Is er actieve ondersteuning voor leerlingen binnen de school? 
62% krijgt actieve ondersteuning bij opstart. 
17% verwijzen naar externe logopedisten.  
22% geen idee te hebben hoe ze dit moeten aanpakken. 
24% voelt zich niet competent te voelen om leerlingen te leren werken met voorleessoftware 
 en ADIBoeken. 
Welke toestellen? 
22%  Chromebooks 
68 %   eigen laptop van leerling 
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10. Impact Corona 
 Slechts 0,7% van de ouders zag 

geen voordelen van werken met 
de computer 

Computer is al meer de norm: “Ik 
heb de indruk dat het gebruik van 
voorleessoftware en ADIBib al bij 
heel wat meer scholen ingang 
kreeg, zeker de voorbije 2 jaar 
door veel communicatie. Enkele 
jaren terug verscholen 
schoolteams zich achter hun 
pedagogisch project: 'het past niet 
in ons pedagogisch project'. Nu 
zitten we een fase verder: 'ok, het 
kan, maar verwacht niet dat wij het 
zullen trekken.' De volgende stap 
zou moeten zijn dat scholen het 
zelf voorstellen. Met andere 
woorden: blijven gaan ervoor.” 
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8.2 Adviezen voor softwareleveranciers 
Wat zou je verbeterd willen zien in de software? 

1. Gebruiksvriendelijker platform: vlottere werking, meer overzicht en 
makkelijker in gebruik: 

• Gebruiksvriendelijker maken voor kinderen en niet IT-ers, vooral in de uitleg 

2. Verbetering schrijffunctie en toegankelijk maken van documenten bv. 
OCR/inscannen 

• Woordvoorspelling/Spellingcontrole verbeteren voor vreemde talen 
• Typfunctie verbeteren 
• Betere OCR/tekstherkenning van documenten bij alle lettertypes 
• Een dicteerfunctie zodat niet alles zelf getypt moeten worden 

3. Een aangenamere stem en voorleesfunctie 

• Meer pauze tussen titels en tekst erna bij voorlezen 
• Meer flexibiliteit in voorleessnelheid (nog trager mogelijk maken ook) 
• stem verbeteren qua intonatie en langere pauzes (of korter na leestekens) 
• spraak en tekst beter afstemmen (opgelichte tekst gelijk met voorleesstem) 
• Vlaamse stem in Gsuite, ingelogd blijven in Gsuite 

4. Meer toegang op verschillende toestellen: 

•  Sprint & Alinea op tablet 
•  meer gebruiksmogelijkheden op Mac 
•  alles volledig werkbaar maken op Chromebooks 
•  toepassingen voor Apple verbeteren 

5. Meer uitleg/vorming: 

• Betere info vb over online schrijven in de boeken duidelijker maken, over ingevulde 
toetsen voor lkr oproepen. Duidelijk stappenplannen 

• Meer nascholingen voor ouders. 
  


