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Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair 

onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats 
 

Inleiding 

Vroegtijdig schoolverlaten staat in Vlaanderen, net als in veel andere landen en regio’s, hoog op de 

beleidsagenda. In deze rapporten publiceert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming over 

de eigen berekeningen van vroegtijdig schoolverlaten op basis van administratieve data. 

Voor de constructie van de indicator vroegtijdig schoolverlaten werd de methode die ontwikkeld 

werd door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL)1 als basis genomen. Kort samengevat 

betreft het tellingen en percentageberekeningen van de vroegtijdige schoolverlaters, ook wel eens 

‘ongekwalificeerde uitstroom’ genoemd. Dat zijn jongeren die niet meer leerplichtig zijn en die het 

Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder voldoende kwalificatie. Door de integratie van deze 

indicator in de databanken van het ministerie, zijn we in staat de evolutie van het vroegtijdig school-

verlaten in het Vlaams secundair onderwijs op een exhaustieve en betrouwbare wijze te monitoren 

en gedetailleerde cijfers voor verschillende groepen en regio’s te rapporteren. Dit ligt in lijn met de 

aanbevelingen van de Europese Commissie die stellen dat een geïntegreerde en alomvattende be-

leidsstrategie ondersteund moet worden door maatregelen op het vlak van monitoring en analyse. 

Behalve de hier gerapporteerde cijfers, die gebaseerd zijn op administratieve en dus op data die alle 

leerlingen uit het Vlaams onderwijs omvat, zijn er ook andere cijferbronnen in omloop met betrek-

king tot vroegtijdig schoolverlaten. De bekendste daarvan is de ‘early school leavers’ indicator uit de 

Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). De EAK indicator blijft een zinvolle bron omdat ze vergelij-

kingen tussen Europese landen en in minder mate ook regio’s mogelijk maakt. Voor een betrouwbare 

monitoring van de Vlaamse situatie is deze bron echter minder geschikt. Het betreft immers cijfers 

uit een steekproef met een relatief grote statistische foutenmarge, zodat de gegevens over jaarlijkse 

evoluties in Vlaanderen (stijging of daling) zelden statistisch significant en dus niet betrouwbaar zijn. 

Het is bovendien een ‘logge’ indicator die veranderingen slechts traag en diffuus capteert, wat even-

eens te maken heeft met de steekproefmethode. De EAK is een bevolkingsstatistiek die betrekking 

heeft op de inwoners van een land of regio (bijvoorbeeld Vlaams Gewest), maar die niet noodzakelijk 

onderwijs genoten hebben in het betreffende land of regio. Onze indicator daarentegen is een on-

derwijsstatistiek op basis van de administratieve data van alle leerlingen uit het Vlaams secundair 

onderwijs en is dus in het bijzonder relevant voor de monitoring van het Vlaamse onderwijssysteem. 

  

                                                           
1
 Naar aanleiding van de integratie van deze indicator in de databanken van het ministerie werd de indicator verfijnd en werden enkele 

punctuele aanpassingen gemaakt. De twee belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de indicator van SSL betreft ten eerste een ver-
hoogde leeftijdsondergrens, waarbij enkel het gewettigde vroegtijdig schoolverlaten (met name enkel de vroegtijdige schoolverlaters die 
voldaan hebben aan de leerplicht op basis van leeftijd) wordt meegenomen en leerplichtige schoolverlaters buiten beschouwing worden 
gelaten. Uit analyse bleek bovendien dat naar schatting slechts 20% van de leerplichtige schoolverlaters niet bleek te voldoen aan de 
leerplichtcontrole. Het grote merendeel betreft dus leerlingen die migreren of die naar een ander dan het Vlaamse onderwijssysteem 
overstappen. Ten tweede werd het kwalificatiecriterium van de Syntra Leertijd uitgebreid om het beter af te stemmen met het kwalifica-
tiecriterium van het deeltijds beroeps secundair onderwijs. Deze wijzigingen zijn verantwoordelijk voor een daling van het cijfer VSV met 
ongeveer één procentpunt. In het schooljaar 2009-2010 bedroeg de schatting van SSL van het percentage VSV 13,9%, terwijl onze nieuwe 
schatting voor datzelfde jaar 12,9% bedraagt.  
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Definitie en operationalisering van de indicator vroegtijdig schoolver-

later (VSV) 

Wie is een vroegtijdige schoolverlater (VSV)? 
 

Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het Vlaams secundair onderwijs verlaten heeft 

zonder voldoende kwalificatie. Als kwalificatiecriterium geldt:  

- een diploma secundair onderwijs; 

- een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair on-

derwijs (bso); 

- een eindgetuigschrift behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso);2 

- een certificaat behaald in de leertijd (Syntra); 

- een getuigschrift behaald in de opleidingsvormen 3 (OV3) en 4 (OV4) van het buitengewoon 

secundair onderwijs  (buso);3 

- een certificaat behaald in het modulair stelsel van het bso, het dbso en buso OV3. 

 

Een leerling die voor de eerste keer de schoolloopbaan onderbreekt zonder één van bovenstaande 

kwalificaties te behalen, wordt beschouwd als een vroegtijdige schoolverlater. Een leerling is dus 

vroegtijdig schoolverlater in het jaar X als hij of zij: 

- ingeschreven was in het secundair onderwijs in het jaar X; 

- niet meer ingeschreven is in het jaar X+1;  

- geen enkele van bovenvermelde kwalificaties heeft behaald; 

- niet meer leerplichtig is (zie lager).4 

Een leerling die in een bepaald schooljaar voor de eerste keer één van bovenstaande kwalificaties 

behaalt, wordt in dat schooljaar gerekend tot de gekwalificeerden. Elke leerling wordt slechts één 

keer opgenomen in de indicator als vroegtijdige schoolverlater of gekwalificeerde, dubbeltellingen 

worden bijgevolg vermeden. 

  

                                                           
2 Dit gaat over het certificaat dat werd ingevoerd met het stelsel van leren en werken. Dit is gelijkgesteld met het kwalificatiegetuigschrift 
dat werd uitgereikt tot en met het schooljaar 2007-2008. Daarnaast kan een leerling dbso nog een aantal andere studiebewijzen behalen 
die gelijkwaardig zijn met de studiebekrachtiging die wordt uitgereikt in het voltijds secundair onderwijs, zoals een studiegetuigschrift 2de 
leerjaar van de 3de graad en een diploma secundair onderwijs. Om dit studiebewijs te kunnen behalen moet de leerling ten minste één 
certificaat hebben behaald.  
3 Wat betreft buso OV3 gaat het over het getuigschrift van de opleiding dat wordt uitgereikt na de kwalificatiefase (5de leerjaar) of de 
(facultatieve) integratiefase (6de leerjaar alternerende beroepsopleiding of ABO). Wat betreft buso OV4 gelden dezelfde kwalificaties als in 
het voltijds gewoon secundair onderwijs (diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso). 
Vermits er in OV1 en OV2 geen kwalificaties worden uitgereikt, worden al deze leerlingen beschouwd als vroegtijdige schoolverlaters. 
Binnen de structuur en organisatie van deze opleidingsvormen is er geen duidelijke kwalificatiegerichte profilering. Er wordt binnen deze 
opleidingsvormen, individueel handelingsgericht, gewerkt naar ontwikkelingsdoelen (inspanningsverplichting) en niet naar eindtermen 
(resultaatsverbintenis). 
4 Volledigheidshalve geven we mee dat we hierbij gebruikmaken van de februaritelling. Een leerling die zich vóór 1 februari uitschrijft, telt 
mee als vroegtijdige schoolverlater van het vorige schooljaar. 
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Onder het secundair onderwijs verstaan we: 

- de 1ste, 2de en 3de graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs, met inbegrip van de   

opleidingen secundair-na-secundair  (Se-n-Se) binnen het tso en het kso en de 3de leerjaren 

van de 3de graad bso; 

- de 4de graad van het bso;5 

- het stelsel leren en werken (dbso en leertijd Syntra); 

- het buitengewoon secundair onderwijs. 

De telling van het vroegtijdig schoolverlaten vindt plaats nadat de leerlingen de leeftijd van de leer-

plicht overschreden hebben.6 Als leeftijdscriterium voor vroegtijdige schoolverlaters werd voor de 

leeftijden tussen 18 en 25 jaar gekozen. Vanwaar die leeftijdsgrenzen? 

- 25 jaar is de maximum leeftijd waarop men zich nog in het secundair onderwijs kan inschrij-

ven. Bovendien zijn zeer weinig vroegtijdige schoolverlaters ouder dan 25 jaar.  

- Voor de telling van de gekwalificeerden geldt de ondergrens van 18 jaar niet, aangezien zij 

niet meer leerplichtig zijn op het moment dat zij een kwalificatie behalen (en dit kan jonger 

zijn dan 18 jaar voor leerlingen met een voorsprong).  

 

Een leerplichtige leerling die zijn schoolloopbaan in het Vlaams onderwijs onderbreekt zonder één 

van bovenstaande kwalificaties te behalen valt onder de leerplichtcontrole en wordt niet als een 

vroegtijdige schoolverlater beschouwd.7  

Verder geldt dat: 

- Leerlingen die een eerste kwalificatie behalen buiten het secundair onderwijs zoals onder 

andere in het volwassenenonderwijs, de examencommissie en het hoger onderwijs8 niet op-

genomen worden in de indicator bij de groep van gekwalificeerden. In het geval zij voordien 

het Vlaams secundair onderwijs verlaten hebben zonder kwalificatie, worden zij opgenomen 

in de indicator bij de vroegtijdige schoolverlaters. 

- Leerlingen uit de onthaalklas voor anderstaligen (OKAN) niet opgenomen worden in de indi-

cator als dit de enige inschrijving in het secundair onderwijs betreft.  

  

                                                           
5
 Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt de 4de graad van het bso niet meer ingericht.  Vanaf het schooljaar 2009-2010 worden leerlingen 

behorende tot de opleiding verpleegkunde niet meer opgenomen in de indicator (zie  voetnoot 8). 
6 De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een leerling 6 jaar wordt en eindigt a) op het ogenblik wanneer een leer-
ling het diploma secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso of een kwalificatiegetuigschrift van 
OV 3 van het buso behaalt (ook al is dat bijvoorbeeld op 16 jaar), b) op de 18de verjaardag voor een leerling die 18 jaar wordt vóór of op 30 
juni of c) op 30 juni voor een leerling die 18 jaar wordt na 30 juni.  
7 In veel gevallen zetten zij hun schoolloopbaan voort in een ander onderwijssysteem. Voor de gegevens over de leerplichtcontrole verwij-
zen we naar de jaarlijkse rapporten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten “Leerplicht. Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?”  
8 De opleiding verpleegkunde behoorde tot 1/9/2009 tot de 4de graad van het beroepssecundair onderwijs maar is sindsdien overgegaan 
naar het hoger beroepsonderwijs hbo5. Vanaf het schooljaar 2009-2010 worden leerlingen die daar al dan niet een eerste kwalificatie 
behalen niet meer opgenomen in de indicator.  
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Hoe worden de percentages vroegtijdige schoolverlaters berekend? 

Het percentage vroegtijdig schoolverlaten komt voort uit de verhouding tussen enerzijds vroegtijdige 

schoolverlaters (teller) en anderzijds de som van vroegtijdige schoolverlaters en gekwalificeerden 

(noemer).  

Of: 

Percentage VSV schooljaar X=(
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑆𝑉 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑋

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑆𝑉 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑋+𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑘𝑤𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑋
) ∗ 100 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. In het schooljaar 2012-2013 verlieten 8.097 leerlingen die niet 

meer leerplichtig waren en die niet gekwalificeerd waren, het Vlaams secundair onderwijs. Tijdens 

datzelfde schooljaar behaalden 61.247 leerlingen voor het eerst het kwalificatiecriterium. In totaal 

bedraagt het percentage vroegtijdige schoolverlaters voor 2012-2013 dus 11,7 % (8.097 / (8.097 + 

61.247)). 

De indicator wordt berekend aan de hand van de inschrijvingen die geregistreerd worden in de ad-

ministratieve databank van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming op basis van de februari-

telling.9 Als we geen inschrijving meer vinden in de februaritelling bij een leerling die niet meer leer-

plichtig is en die nog niet gekwalificeerd is, gaan we ervan uit dat het een vroegtijdige schoolverlater 

betreft. De vroegtijdige schoolverlaters van 2012-2013 waren nog ingeschreven in februari 2013, 

maar niet meer in februari 2014.  

Het is echter mogelijk dat we geen inschrijving vinden van een leerling maar dat deze zich ingeschre-

ven heeft in onderwijs dat niet gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap (bvb. 

verhuis naar het buitenland, onderwijs van de Franse gemeenschap) of overleden is. In dat geval kan 

de leerling ten onrechte als vroegtijdige schoolverlater in de indicator opgenomen worden. 

 

Wat is “VSV-aandeel”? 

Behalve bovenvermeld percentage, dat de vroegtijdige schoolverlaters afzet tegenover de totale 

populatie van vroegtijdige schoolverlaters én gekwalificeerden, wordt in veel tabellen ook het VSV-

aandeel vermeld. Het VSV-aandeel is een percentage waarbij het aantal vroegtijdige schoolverlaters 

van een categorie wordt afgezet ten opzichte van het totaal aantal vroegtijdige schoolverlaters. Het 

VSV-aandeel staat dus in verhouding tot de grootte van die specifieke categorie.  

  

                                                           
9
 Voor de Syntra Leertijd komen de gegevens van Syntra Vlaanderen en uit de leer- en ervaringsbewijzen data-

bank (LED). 
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Hoe bereken ik de aantallen gekwalificeerden en de totale populatie? 

In de tabellen geven we – per schooljaar en per categorie – het aantal VSV en het percentage VSV. In 

veel gevallen rapporteren we ook het VSV-aandeel.  

Om ruimte te besparen worden de aantallen gekwalificeerden niet gerapporteerd. Dit cijfer kan op 

basis van de gerapporteerde gegevens eenvoudig berekend worden met de volgende formule: 

Aantal gekwalificeerden =
(100 − % VSV) ∗ aantal VSV

% VSV
 

De totale populatie (aantal VSV + aantal gekwalificeerden) wordt in de meeste tabellen evenmin 

gerapporteerd, maar kan berekend worden met de volgende formule: 

 

Aantal VSV + aantal gekwalificeerden (totale populatie) =
aantal VSV ∗ 100

% VSV
 

Door het feit dat de gerapporteerde informatie over het percentage VSV afgerond is tot één cijfer na 

de komma, kan de berekening enigszins afwijken van de exacte aantallen. 
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Overzichtstabellen 

In de overzichtstabellen worden de resultaten gepresenteerd voor Vlaanderen, per provincie en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en per individuele gemeente (ingedeeld naar centrum-

stad/niet-centrumstad). 

Voor wat betreft de rapportering volgens de woonplaats van de leerling, worden enkel leerlingen die 

school lopen in het Vlaamse onderwijs in beschouwing genomen. Leerlingen die in het Vlaams ge-

west of BHG wonen, maar die school lopen in een ander onderwijssysteem of die privéonderwijs 

volgen, vallen dus buiten de scope. 

De leerlingenaantallen zijn steeds geteld in de fusiegemeente waar de leerling woont, zoals door de 

school wordt meegedeeld aan het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. In de gemeentetabellen 

worden enkel de gemeenten getoond in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De overzichtstabellen bevatten ook de leerlingen die in het Waals Gewest of in het buitenland wo-

nen. 

Wat is de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI)? 
 

In de overzichtstabellen wordt de OKI gerapporteerd van de populatie van vroegtijdige schoolverla-

ters én gekwalificeerden binnen het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepsse-

cundair onderwijs. 

Voor het bepalen van de OKI worden de vier leerlingenkenmerken gebruikt, die gehanteerd worden  

in het financieringsdecreet betreffende de werkingsbudgetten (decreet van 4 juli 2008) met als doel 

gelijkere onderwijskansen te creëren. Deze leerlingenkenmerken zijn de volgende: 

- De taal die de leerling spreekt in het gezin; 

- Het opleidingsniveau van de moeder; 

- De buurt waar de leerling woont; 

- Het ontvangen van een schooltoelage. 

 

Gezinstaal (aantikken): die indicator verwijst naar de taal die in het gezin van de leerling gesproken 

wordt. De leerling tikt aan wanneer de leerling met de meerderheid van de gezinsleden een andere 

taal dan het Nederlands spreekt. De indicator is gebaseerd op de informatie over de taal die de leer-

ling spreekt met drie gezinsleden: de moeder, de vader en de broers en zussen (broers en zussen 

worden als één gezinslid beschouwd). De leerling ‘tikt aan’ wanneer hij met niemand, of in een gezin 

met drie gezinsleden met maximaal één gezinslid Nederlands spreekt. Als de gezinstaal niet gekend 

is, tikt de leerling niet aan. 

Opleidingsniveau van de moeder (aantikken): een leerling tikt aan op dit kenmerk indien de moeder 

maximaal lager secundair onderwijs afgewerkt heeft. Indien het opleidingsniveau niet gekend is, tikt 

de leerling niet aan. 

Buurt met hoge mate van schoolse vertraging (aantikken): op basis van zijn of haar woonplaats kan 

er aan elke leerling een “percentage 15-jarigen in de buurt waar de leerling woont met minstens 2 
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jaar schoolse vertraging” gelinkt worden.10 Onder een ‘buurt’ verstaan we in het Vlaams Gewest een 

statistische sector, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt een buurt samen met een fusiege-

meente. Na rangschikking van alle leerlingen uit het basis- en het secundair onderwijs op basis van 

dit kenmerk, worden enkel die leerlingen in het hoogste kwartiel beschouwd als leerlingen die in een 

buurt met hoge mate van schoolse vertraging wonen. Dit betekent dat 25% van alle leerlingen zal 

aantikken op dit kenmerk. De bepaling van welke buurten in het hoogste kwartiel vallen, gebeurt 

apart voor basis- en secundair onderwijs.  

Schooltoelage (aantikken):  de leerling scoort op deze indicator als hij/zij een schooltoelage gekregen 

heeft.  

De onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) van de leerling wordt berekend als het aantal kenmerken 

waarvoor de leerling aantikt en is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4. Door gemiddeldes te nemen van 

die getallen voor groepen van leerlingen, kan dit cijfer berekend worden op eender welk geaggre-

geerd niveau (bijvoorbeeld regio’s). 

Voor welke leerlingen is de informatie naar leerlingenkenmerken beschikbaar? De leerlingenkenmer-

ken worden enkel gerapporteerd voor het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds be-

roepssecundair onderwijs. Deze gegevens zijn niet voorhanden voor de meeste leerlingen in het bui-

tengewoon onderwijs en voor alle leerlingen in de Syntra Leertijd.  

Gemeentetabellen: 

In de gemeentetabellen worden de aantallen en percentages vroegtijdige schoolverlaters volgens 

een hele reeks variabelen gepresenteerd:  

- Evolutie 

- Naar uitstroompositie 

- Naar uitstroompositie en studiegebied 

- Naar leerlingenkenmerken 

- Naar opleidingsniveau moeder 

- Naar gezinstaal 

- Naar leeftijd 

- Naar geslacht 

- Naar schoolse vordering 

- Naar nationaliteit 

- Naar type loopbaan in het voltijds gewoon onderwijs 

 

Naast de percentages vroegtijdige schoolverlaters in de gemeente en het algemeen percentage VSV 

in het Vlaams onderwijs wordt ook het percentage van de gepresenteerde categorieën voor het 

Vlaams onderwijs weergegeven. Een voorbeeld maakt dit duidelijker: als in een bepaalde gemeente 

enkel aso en tso gepresenteerd wordt, zal het percentage VSV in het Vlaams onderwijs (weergegeven 

als ‘Totaal’ of ‘Subtototaal’ in de tabel) het gemiddelde percentage VSV voor het aso en tso bedra-

gen.  

                                                           
10 Voor leerlingen die niet in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad wonen wordt het percentage schoolse 
vertraging gelijk gesteld aan 0. Voor kinderen van de zgn. trekkende of thuisloze bevolking wordt het percentage gelijk gesteld aan 100. 
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Uitstroompositie 
 

Onder uitstroompositie begrijpen we de onderwijsvorm en/of onderwijspositie waaruit de vroegtijdi-

ge schoolverlater het secundair onderwijs verlaat of waarin de gekwalificeerde zijn eerste kwalificatie 

behaalt. We onderscheiden de volgende uitstroomposities: 

- Voltijds gewoon secundair onderwijs: binnen dit niveau worden de onderwijsvormen aso, 

tso, kso en bso onderscheiden. Ook modulaire opleidingen binnen het bso zijn inbegrepen. 

- Stelsel leren en werken: hieronder valt de leertijd van Syntra en het deeltijds beroepssecun-

dair onderwijs (dbso). Ook modulaire opleidingen binnen het dbso zijn inbegrepen. 

- Buitengewoon secundair onderwijs: hier wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen op-

leidingsvormen 1, 2, 3 en 4. Ook modulaire opleidingen binnen OV3 zijn inbegrepen. Vermits 

er in de opleidingsvormen 1 en 2 geen kwalificaties worden uitgereikt, worden al deze leer-

lingen beschouwd als vroegtijdige schoolverlaters.  

- Voortgezet secundair onderwijs: dit omvat opleidingen secundair-na-secundair (Se-n-Se) bin-

nen het tso en kso, de 3de leerjaren van de 3de graad bso en de 4de graad van het bso. 

 

Een aantal leerlingen kunnen mits bepaalde toelatingsvoorwaarden toegang krijgen tot het voortge-

zet secundair onderwijs zonder een diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 2de leerjaar 

van de 3de graad bso behaald te hebben. In het voortgezet onderwijs behalen zij daar al dan niet een 

eerste kwalificatie. We beperken ons echter tot de groep van leerlingen die uit het secundair onder-

wijs rechtstreeks doorstromen naar het voortgezet secundair onderwijs en laten nieuwe ‘instromers’ 

in het voortgezet onderwijs buiten beschouwing.  

Voor de eerste graad secundair onderwijs is er geen aparte rapportering, aangezien uit voorberei-

dende analyse blijkt dat het aantal niet-leerplichtige leerlingen die vanuit die positie vroegtijdig het 

onderwijs verlaten minimaal is. Deze vroegtijdig schoolverlaters worden wel meegerekend in de an-

dere tabellen van dit rapport. 

Alle percentages VSV voor de uitstroompositie ‘Syntra’ dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd 

te worden aangezien deze gebaseerd zijn op onvolledige gegevens wat betreft de studiebewijzen. 

In de tabel naar uitstroompositie en studiegebied worden een aantal schooljaren samen gepresen-

teerd. Het betreft het resultaat van de schooljaren die in de tabel uitstroompositie apart worden 

weergegeven. 

Leerlingenkenmerken 

Zie beschrijving  “Wat is de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI)?” 

 

Opleidingsniveau moeder 

Deze indicator geeft meer informatie over het hoogst behaalde diploma of opleidingsniveau van de 

moeder op basis van volgende categorieën: 

- Geen lager onderwijs;  
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- Lager onderwijs; 
- Lager secundair onderwijs;  
- Hoger secundair onderwijs; 
- Hoger onderwijs; 
- Onbekend. Voor deze leerlingen ontbreekt de informatie over het opleidingsniveau van de 

moeder, ondanks het feit dat ze deze informatie werd opgevraagd;11 
- Niet beschikbaar. Dit gegeven is niet voorhanden voor de meeste leerlingen in het buitenge-

woon onderwijs en voor alle leerlingen in de Syntra Leertijd. 
 

Gezinstaal 

Gezinstaal (met meerdere categorieën): deze indicator verwijst naar de taal die in het gezin van de 

leerling gesproken wordt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen onderstaande categorieën: 

- Uitsluitend Nederlands met allen. Deze leerlingen spreken Nederlands met alle gezinsleden. 
- Nederlands met minstens 1. Deze leerlingen spreken niet met alle, maar wel met minstens 

één gezinslid Nederlands. 
- Nederlands met niemand. Deze leerlingen spreken een andere taal dan Nederlands met alle 

gezinsleden. 
- Onbekend. Voor deze leerlingen ontbreekt de informatie over de gezinstaal, ondanks het feit 

dat ze deze informatie werd opgevraagd.12 
- Niet beschikbaar. Dit gegeven is niet voorhanden voor de meeste leerlingen in het buitenge-

woon onderwijs en voor alle leerlingen in de Syntra Leertijd. 

Leeftijd 
 

De ondergrensleeftijd voor de vroegtijdige schoolverlaters bedraagt 17-18 jaar, met uitzondering van 

de leerlingen die in de maand januari (dus voor de februaritelling) verjaren. Bij hen is de ondergrens 

met één jaar vervroegd.  

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. De 17-18 jarigen van het schooljaar 2012-2013 werden 17 jaar in 

het kalenderjaar 2012 en 18 jaar in het kalenderjaar 2013. Ze zijn dus allen geboren in 1995. Leer-

lingen die echter gedurende de maand januari van het kalenderjaar 2014 de leeftijd van 18 jaar be-

reiken (geboren in 1996) zijn niet meer leerplichtig op het moment van de februaritelling en die spe-

cifieke groep van leerlingen wordt dus ook in de indicator van het kalenderjaar 2013 meegenomen. 

(Deze leerlingen hebben een leeftijd van 16-17 jaar gedurende het schooljaar 2012-2013).  

Schoolse vordering 
 

De schoolse vordering wordt berekend op basis van een vergelijking tussen het leerjaar waarin de 

leerling is ingeschreven en het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortejaar en bij nor-

male studievordering ingeschreven zou moeten zijn. 

De schoolse achterstand is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van 

het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen. Schoolse achterstand is niet 
                                                           
11

 Deze leerlingen tikken niet aan op de variabele ‘opleidingsniveau van de moeder’. 
12

 Deze leerlingen tikken niet aan op de variabele ‘gezinstaal’. 
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noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door een verlate instap 

in het lager en/of secundair onderwijs. Schoolse achterstand geeft een beeld over hoeveel achter-

stand een leerling in zijn totale schoolloopbaan heeft opgelopen. 

Door atypische studieovergangen kan een leerling in het verleden schoolse vertraging opgelopen 

hebben die niet blijkt uit deze tabel (bv. overgang van 5de leerjaar naar 1B op basis van het leeftijds-

criterium).  

Het deeltijds onderwijs (Syntra en dbso), het modulair onderwijs, het 3de leerjaar van de 3de graad 

bso, Se-n-Se, de 4de graad bso en de buso-opleidingen die niet onder het jaarklassensysteem vallen, 

vallen buiten de scope (categorie ‘niet van toepassing’). 

Nationaliteit 

In deze tabel wordt over het aantal VSV en het aantal gekwalificeerden gerapporteerd volgens de 

volgende categorieën: 

- Belg; 
- Niet Belg, wel EU; 
- Niet Belg, niet EU. 

Onder de EU worden in deze definitie de volgende nationaliteiten begrepen: Oostenrijkse, Poolse, 

Britse, Spaanse, Franse, Litouwse, Finse, Letse, Zweedse, Bulgaarse, Sloveense, Kroatische, Estlandse, 

Deense, Hongaarse, Nederlandse, Roemeense, Portugese, Duitse, Slovaakse, Tsjechische, Luxem-

burgse, Griekse, Maltese, Italiaanse, Ierse en Cypriotische nationaliteit. 

Loopbaantypologie 

De loopbaantypologie reconstrueert de schoolloopbaan van de leerlingen in het voltijds gewoon 

secundair onderwijs. De typologie geeft aan in welke onderwijsvorm de leerling zich bevond op 4 

scharniermomenten: bij de start van het 1ste leerjaar van de 1ste graad (A of B-stroom), op het einde 

van het 2de leerjaar van de 1ste graad (A-stroom of B-stroom), in het 2de leerjaar van de 2de graad 

(aso, bso, tso of kso) en op het einde van de loopbaan in secundair onderwijs (laatste inschrijving). In 

totaal werden, gebaseerd op het LOSO-onderzoek13, 8 veel voorkomende types onderscheiden. De 

leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs en uit het Stelsel leren en werken, alsook de 

leerlingen uit het voltijds gewoon secundair onderwijs die niet één van deze veel voorkomende tra-

jecten gevolgd hebben worden in een negende restcategorie (‘andere’) ondergebracht.  

1) 1A-2A-4ASO-EASO 
2) 1A-2A-4ASO-ETSO 
3) 1A-2A-4BSO-EBSO 
4) 1A-2A-4KSO-EKSO 
5) 1A-2A-4TSO-EBSO 
6) 1A-2A-4TSO-ETSO 
7) 1A-2B-4BSO-EBSO 
8) 1B-2B-4BSO-EBSO 
9) Andere 

                                                           
13

 Van Damme, J., Meyer, J., De Troy, A. & Mertens, W. (2001). LOSO-boek 2: Succesvol middelbaar onderwijs? 
Een antwoord van het LOSO-project. Leuven: Acco. 


