
 

Eerst en vooral opmerken dat het hanteren van de onderwijsvormen (KSO, TSO, ASO, BSO) officieel 

enkel van toepassing is vanaf de tweede graad secundair onderwijs (vanaf derde middelbaar). 

De eerste graad wordt ingericht als een algemene opleiding met mogelijke accenten maar wordt 

cijfermatig beschreven als GSO (Gemeenschappelijk sec onderwijs). 

  



1. Evolutie van het aantal inschrijvingen in het Kunstonderwijs de laatste 3 jaren? 

Opmerking: omdat enkel de laatste drie jaren een vertekend beeld zou geven (zie eerste grafiek 

hieronder: enkel stijgende cijfers) heb ik de scope uitgebreid tot 5 jaar. 

Evolutie in Gent: aantal ingeschreven leerlingen in het KSO 

 

Evolutie in Vlaanderen als benchmark 

 

 

Als we deze twee grafieken in tabelvorm naast elkaar zetten kunnen we makkelijker vergelijken 

 Gent Vlaanderen 

2013/2014 879 
procentueel 
jaarlijks 

procentueel tov 
eerste jaar 6256 

procentueel 
jaarlijks 

procentueel tov 
eerste jaar 

2014/2015 805 92% 92% 6145 98% 98% 

2015/2016 774 96% 88% 6006 98% 96% 

2016/2017 801 103% 91% 6124 102% 98% 

2017/2018 869 108% 99% 6254 102% 100% 

 



In de eerste kolom zien we de zuivere aantallen, de kolom ‘procentueel jaarlijks’ toont de evolutie 

tov het voorgaande jaar en de kolom ‘procentueel tov eerste jaar’ toont de evolutie van de jaren tov 

schooljaar 2013/2014. 

We zien dat Gent dezelfde evolutie meemaakt als Vlaanderen, maar dan meer geaccentueerd. In de 

eerste jaren is er een sterke terugval (procentueel in Gent dieper dan in de rest van Vlaanderen) 

maar tegen schooljaar 2017/2018 zijn beide hersteld (terug 99% respectievelijk 100%). 

Situatie Gent verder onder de loep genomen 

Cijfers KSO tov cijfers secundair onderwijs tweede en derde graad in Gent 

tweede en derde graad     

     
Som van Aantal     
Schooljaar alle ond vormen KSO 

2013-2014 15690  879  
2014-2015 15757 100% 805 92% 

2015-2016 15876 101% 774 96% 

2016-2017 15832 100% 801 103% 

2017-2018 15808 100% 869 108% 

 

In bovenstaande evolutie zien we dat het KSO tov de rest van het secundair onderwijs initieel een 

terugval had terwijl de rest er zelfs licht op vooruit ging. In de laatste drie jaar heeft het KSO de 

opgelopen ‘achterstand’ terug goedgemaakt en bevindt zich terug op het niveau van vijf jaar geleden 

door een relatief sterke toename van het aantal leerlingen. De rest van het secundair blijft ongeveer 

op niveau maar toont de laatste twee jaren een licht dalende trent. 

Omdat we weten dat de instroom in het secundair de laatste jaren toeneemt is het ook zinvol te 

kijken naar de evolutie van de eerste graad 

Aantal lln in sec ond in Gent, eerste graad    

Schooljaar Totaal 
Jaarlijks 
% 

% tov 
initieel jaar 

2013-2014 6.780   
2014-2015 6.717 99,07% 99,07% 

2015-2016 6.731 100,21% 99,28% 

2016-2017 7.016 104,23% 103,48% 

2017-2018 7.272 103,65% 107,26% 

 

Deze cijfers bevestigen de extra instroom die de komende jaren (1) nog zal toenemen (op basis van 

bevolkingsprognoses en capaciteitsmonitor Vlaanderen) en (2) zich ook procentueel zal doorzetten in 

het KSO. 

  



 

2. Cijfers KSO van de tweede graad (derde / vierde middelbaar) tov andere onderwijsvormen 

in Gent 

Graad 2e graad    

     
Som van Aantal Onderwijsvorm   
Schooljaar ASO KSO TSO Eindtotaal 

2013-2014 3.979 337 1.611 5.927 

2014-2015 4.099 278 1.532 5.909 

2015-2016 4.206 316 1.505 6.027 

2016-2017 4.145 348 1.475 5.968 

2017-2018 4.099 362 1.477 5.938 

 

Graad 2e graad    

     
Som van Aantal Onderwijsvorm   
Schooljaar ASO KSO TSO Eindtotaal 

2013-2014 100% 100% 100% 100% 

2014-2015 103% 82% 95% 100% 

2015-2016 106% 94% 93% 102% 

2016-2017 104% 103% 92% 101% 

2017-2018 103% 107% 92% 100% 

 

Ook in de tweede graad in Gent zien we dat het KSO een terugval heeft in de eerste jaren, dit terwijl 

het ASO in stijgende lijn gaat en het TSO eveneens daalt zij het in mindere mate. 

In de laatste drie jaar heeft het KSO zich meer dan hersteld van deze daling en heeft momenteel zelfs 

107% van het aantal leerlingen van 2013, dit terwijl het ASO na de eerste stijging een licht dalende 

trend vertoont en het TSO nu pas de daling een halt heeft toegeroepen. 

Conclusie: 

- De evolutie is niet enkel in Gent maar zien we in gans Vlaanderen 

- De extra instroom in de eerste graad wordt bevestigd en kunnen we veronderstellen dat zich 

dit in de komende jaren ook in het KSO zal verderzetten 

- Het KSO heeft tussen 2013 en 2015 een terugval gekend (net als het TSO maar in 

tegenstelling tot het ASO) maar heeft zich daar de laatste jaren goed van hersteld en zit in 

sterk stijgende lijn. 

 

 

 

 



3. De derde vraag (voldoende aandacht en ondersteuning) is subjectief: enkel als er bvb een 
tevredenheidsbevraging geweest is zouden we die cijfers kunnen hanteren. Andere 
antwoorden liggen buiten mijn bevoegdheid. 

4. Resterende vragen zijn heel interessant en gaan over de (verdere) schoolloopbaan van 
jongeren in of uit het KSO … omwille van privacyredenen (herkenbaarheid van individuen bij 
detailbewerkingen) verbiedt de Vlaamse overheid ons het volgen van kinderen/jongeren in 
hun schoolloopbaan. De jaarlijkse cijfers bieden ons telkens een momentopname, maar 
geven ons geen beeld in afkomst (uit welke richting komen ze) of doorstroming van 
leerlingen …  

 


