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Inleiding

Onderwijs en opleiding als hefboom voor tewerkstelling : in dat kader is er toenemende aandacht voor het
fenomeen van de ongekwalificeerde uitstroom zowel op nationaal als op internationaal niveau. De Europese
richtsnoeren van het werkgelegenheidsbeleid ’97 benoemde expliciet deze problematiek en omvatte de
opdracht voor elke lidstaat om het aantal voortijdige schoolverlaters binnen de vijf jaar met de helft te vermin-
deren. Het thema werd in ’98 op de onderzoeksagenda in Vlaanderen geplaatst en kreeg als titel “Ontwikke-
ling van een instrument om de ongekwalificeerde uitstroom op te volgen”. Het HIVA heeft hieraan volgende
inhoud gegeven: de uitwerking van een conceptueel kader i.v.m. ongekwalificeerde uitstroom, het voorstellen
en uitvoeren van berekeningswijzen van de omvang van het fenomeen, de analyse van voorspellende varia-
belen op persoons- en schoolniveau en het uitwerken van actiestrategieën voor de aanpak van de ongekwali-
ficeerde uitstroom.

1. Naar een definitie van ongekwalificeerde uitstroom

Onder ongekwalificeerde uitstroom worden dikwijls verschillende realiteiten weergegeven: men heeft het over
drop-out, voortijdig schoolverlaters, geen diploma hebben aan 18 jaar enz. In het onderzoek werd een begrip-
penkader ontwikkeld voortbouwend op drie dimensies: leerplicht, diplomabezit en bestemming (meer uitleg in
uitgebreide tekst p. 1-7).

Met een visiegroep van het Departement Onderwijs werd ervoor geopteerd om in de werkdefinitie voor Vlaan-
deren een koppeling te maken van dimensie 1 (leerplicht tot 18 jaar) met elementen van dimensie 2 (bezit van
een diploma en/of getuigschriften).

Er werd gekozen voor de term ‘ongekwalificeerde uitstroom of ongekwalificeerde onderwijsverlaters’. Hier-
onder verstaat men dan:
− jongeren die het onderwijs verlaten (‘onderwijsverlaters’ en niet ‘schoolverlaters’) en
− die niet in het bezit zijn van diploma/getuigschrift/attest vertaald in drie trappen (‘ongekwalificeerd’ en niet

‘ongediplomeerd’), weergegeven in onderstaand schema.

Tot de ongekwalificeerde uitstroom/onderwijsverlaters behoren alle leerlingen vanaf achttien jaar die niet in het bezit
zijn van:

Trap 1
Diploma en/of studiegetuigschrift in het tweede jaar van de derde graad

Trap 2
Getuigschrift derde jaar tweede graad BSO
Kwalificatiegetuigschrift derde graad DBSO
Attest vijfde jaar BUSO-OV3
Getuigschrift Middenstandsopleiding

Trap 3
Getuigschrift tweede graad TSO/BSO

2. Omvang van de ongekwalificeerde uitstroom

2.1 Raming op basis van bestaande databanken

De vraag van het beleid was in eerste instantie om de omvang van de ongekwalificeerde uitstroom uit het
Vlaams secundair onderwijs cijfermatig na te gaan met behulp van diverse bestaande administratieve data-
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banken. Er werden verschillende schattingsmethoden ontwikkeld om - aansluitend bij het hierboven ontwik-
keld begrippenkader - de omvang van het fenomeen zo goed mogelijk in kaart te krijgen.

Uit de resultaten van de verschillende uitgewerkte berekeningswijzen kunnen volgende besluiten op een rij
worden geplaatst.

Vooreerst moet opgemerkt worden dat anno 1998 13 000 leerlingen (1 op 6 uitstromers) het secundair
onderwijs verlieten zonder een diploma hoger secundair onderwijs behaald te hebben, waaronder
2 500 leerlingen (3,5%) zelfs geen getuigschrift van de tweede graad op zak hebben. De data tonen tezelfder-
tijd aan dat er in dat zelfde jaar geen leerlingen het onderwijs verlieten vóór achttienjarige leeftijd.

Een tweede bevinding betreft de effectiviteit van de leerplichtverlenging. De implementatieperiode
(1984-1987) wordt enerzijds gekenmerkt door een terugval van het aantal uitstromers vóór achttien jarige
leeftijd, maar anderzijds stijgt in die periode het aantal onderwijsverlaters zonder diploma secundair onderwijs.
Op het eerste zicht lijkt de implementatie van de verlengde schoolplicht een niet rendabele investering te zijn.
Op langere termijn echter (1988-1993), na de volledige implementatie van de verlengde leerplicht, is een
significante daling in het percentage onderwijsverlaters zonder diploma een feit. Die kan volgens sommigen
aan de leerplichtverlenging toegeschreven worden; anderen vermoeden dat de trend ook spontaan gedaald
zou zijn zonder overheidsingreep.

Ten derde is het interessant te weten dat er een grote beweging bestaat tussen onderwijsvormen onder-
ling. Voor de recente schooljaren blijkt dat jaarlijks 1 op 8 leerlingen van het KSO, 1 op 12 leerlingen van het
BSO, 1 op 13 leerlingen van het TSO en 1 op 18 leerlingen van het ASO zijn onderwijsvorm voortijdig verlaat.
In deze cijfers is de rangorde van de onderwijsvormen enigszins verrassend: men verwacht immers een
grotere voortijdige uitstroom uit het ASO en het TSO omwille van het watervaleffect. De bevindingen zijn
echter de resultante van twee gekende fenomenen: het watervaleffect enerzijds, en de grotere ongekwalifi-
ceerde uitstroom uit het (TSO en BSO) anderzijds. Noteer overigens dat het probleem van voortijdige uit-
stroom het meest schrijnend blijkt in het KSO.

2.2 Registratie a.d.h.v. longitudinale gegevens uit de LOSO-gegevensbank

Gegeven de eerder geciteerde beperkingen die verbonden zijn aan het gebruik van bestaande administra-
tieve databanken, werd het uitgewerkte begrippenkader ook geoperationaliseerd aan de hand van longitudi-
nale schoolloopbaangegevens die werden verzameld in het kader van het LOSO-project. LOSO (longitudinaal
onderzoek secundair onderwijs) is een onderzoeksproject in het Secundair Onderwijs in Vlaanderen dat werd
gestart in 1989 op initiatief van de Minister van Onderwijs. Sinds september 1990 wordt een generatie leer-
lingen (n=6 411) gevolgd tijdens hun loopbaan doorheen het secundair onderwijs. De bedoeling van het
project is studieloopbanen van leerlingen uit het secundair onderwijs te beschrijven en verklaren om alzo de
impact van verschillende beleidsmaatregelen te evalueren. De LOSO-gegevens laten toe de verschillende
definities onder veel minder restricties te operationaliseren.

In opvolging van de voorgestelde definitie voor Vlaanderen konden we berekenen dat 80,1% van een
instroomcohorte in het secundair onderwijs kon worden beschouwd als gekwalificeerd volgens trap 1 van de
definitie, d.i. in het bezit van een diploma en/of studiegetuigschrift van het zesde leerjaar van het secundair
onderwijs. Koppelen we aan het behalen van dit diploma of studiegetuigschrift echter ook een leeftijdsgrens
van maximum 18 jaar, dan daalt dit percentage tot slechts een povere 52% van een instroomcohorte.

Voegen we aan trap 1 echter ook de jongeren toe die ten hoogste een getuigschrift of attest behaalden van
de opleidingen gespecificeerd in trap 2 van de definitie, d.i. een getuigschrift van het derde jaar in de tweede
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graad van het BSO, een kwalificatiegetuigschrift van de derde graad van het DBSO, een attest van het vijfde
jaar BUSO-OV3 of een getuigschrift van een Middenstandsopleiding, dan stijgt het percentage gekwalifi-
ceerde uitstromers nog licht tot 82,9%.

Worden tenslotte ook nog de jongeren toegevoegd die ten hoogste een getuigschrift van de tweede graad
TSO/BSO wisten te behalen, dan loopt het percentage gekwalificeerde uitstromers nog verder uit tot 90,8%
van een instroomcohorte.

Bij deze cijfers dient opgemerkt dat zij mogelijk nog een lichte onderschatting zijn van de gekwalificeerde uit-
stromers aangezien van 7% van de bestudeerde instroomcohorte de eerste postsecundaire positie (voor-
alsnog) onbekend is. Vooral met betrekking tot trap 2 moet worden opgemerkt dat van 33% van de jongeren
die in één of meerdere van deze opleidingen waren gestart, het eindresultaat onbekend was!

In dit hoofdstuk berekenden we nog dat 70% van de bestudeerde instroomcohorte erin slaagden een
gehomologeerd afsluitend diploma van het secundair onderwijs te behalen; 2% bereikte nog wel de betref-
fende leerjaren waarin dit diploma wordt uitgereikt maar niet het diploma; 26% bereikte zelfs nooit de betref-
fende leerjaren. Van de bestudeerde instroomcohorte slaagde 90% erin een getuigschrift van de tweede
graad van het secundair onderwijs te behalen (2% bereikte nog wel het vierde leerjaar maar zonder een
afsluitend getuigschrift, 6% bereikte niet eens dit vierde leerjaar).

3. Karakteristieken van de ongekwalificeerde uitstroom

Het in kaart brengen van voorspellende variabelen om het onderwijs ongekwalificeerd te verlaten, is belangrijk
in het kader van een preventief beleid. Voor deze analyses kon opnieuw een beroep worden gedaan op de
LOSO-gegevensbank waar naast schoolloopbaangegevens ook sociaal milieu- en schoolkenmerken zijn
opgenomen

In eerste instantie werd gekeken naar de voorspellingskracht van sociale achtergrondkenmerken. Afhankelijk
van het opleidingsniveau van de ouders, de tewerkstellingssituatie van de vader en de voertaal thuis variëren
de voorspelde kansen om het onderwijs gekwalificeerd te verlaten – d.i. met een diploma of getuigschrift uit
trap 1 of trap 2 op zak - tussen 54% en 96%.

Tabel 1 Procentuele kans om het onderwijs gekwalificeerd (volgens trap1 of trap2) te verlaten (kansen berekend
a.d.h.v. logistische regressiecoëfficiënten)

Diploma ouders Va nt werk/gep. Geen
Nederlands

Va werk/gep. Geen
Nederlands

Va nt werk/gep.
Nederlands

Va werk/gep.
Nederlands

1 54 64 69 77
2 57 67 75 82
3 61 71 81 86
4 65 74 85 90
5 68 77 89 92
6 72 79 91 94
7 75 82 93 96

De voorspellingskansen kunnen nog verbeterd worden indien naast deze sociale achtergrondkarakteristieken
ook rekening wordt gehouden met de kenmerken van de startpositie van de jongeren in het secundair onder-
wijs; met name met hun instroomleeftijd in het secundair onderwijs, het vakkenpakket dat werd gevolgd tij-
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dens het eerste leerjaar en de aanbodstructuur van de school waarin men terecht komt. Vooral de instroom-
leeftijd en het vakkenpakket waarvoor werd gekozen bij de start blijken een sterk voorspellende waarde te
hebben m.b.t. de kans op gekwalificeerde uitstroom. Opmerkelijk is dat, na controle voor het gekozen vakken-
pakket, de kansen om gekwalificeerd uit te stromen in TSOBSO-scholen beter liggen dan in multilaterale,
ASO- en middenscholen. Indien we de uitstroomkansen trachten te voorspellen vanuit zowel sociale achter-
grondkenmerken als deze startkenmerken, dan lopen de kansen op gekwalificeerde uitstroom nog verder uit
elkaar (van 9% tot 95%). Alhoewel de voorspellingskracht van sociale achtergrondkenmerken op de uit-
stroomkansen afneemt wanneer ook rekening wordt gehouden met de startpositie van de jongeren in het
secundair onderwijs, blijven toch belangrijke verschillen bestaan naar sociale achtergrond van de ouders.

Tabel 2 Procentuele kans om het onderwijs gekwalificeerd (volgens trap1 of trap2) te verlaten voor enkele geselec-
teerde typesituaties

Typesituaties Instroomleeftijd SO
12 jaar 13 jaar >= 14 jaar

A. Opl. ouders: LO; vader: niet werkend; voertaal: gn Ned
1A_gn_to ASO-school 71 57 42

Aut. Middenschool 71 56 41
Multilaterale school 74 61 45
TSOBSO-school 78 65 50

1B_gn_fr ASO-school - - -
Aut. Middenschool 26 15 9
Multilaterale school 29 18 10
TSOBSO-school 33 21 12

B. Opl. ouders: LO; vader: niet werkend; voertaal: Ned
1A_gn_to ASO-school 76 63 48

Aut. Middenschool 76 63 47
Multilaterale school 79 67 52
TSOBSO-school 82 71 56

1B_gn_fr ASO-school 56 40 27
Aut. Middenschool 31 19 11
Multilaterale school 35 22 13
TSOBSO-school 39 25 15

C. Opl. ouders: HOBU/Univ; vader: werkend; voertaal: Ned
1A_gn_to ASO-school 93 88 80

Aut. Middenschool 93 88 80
Multilaterale school 94 90 82
TSOBSO-school 95 91 85

1B_gn_fr ASO-school - - -
Aut. Middenschool 66 51 36
Multilaterale school 70 55 40
TSOBSO-school 74 60 44

Echter niet alleen startkenmerken maar ook veranderingen tijdens de schoolloopbaan zijn belangrijke voor-
spellers van de kans om het onderwijs te verlaten met een diploma of getuigschrift op zak. Dit geldt reeds
voor veranderingen in de vroege schoolloopbaan van de jongeren. Zittenblijven en veranderen van school of
vakkenpakket tijdens de eerste twee schooljaren in het secundair onderwijs hebben alle drie een sterke
voorspellende waarde met betrekking tot de kans op gekwalificeerde uitstroom. Vooral zittenblijven tijdens het
eerste leerjaar is een belangrijke voorspeller. Veranderen van school en/of vakkenpakket verlagen vooral de
kansen bij niet-zittenblijvers. Ook na controle voor vroege veranderingen in de secundaire schoolloopbaan
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blijven startleeftijd, vakkenpakket in het eerste leerjaar en sociale achtergrondkenmerken hun voorspellings-
kracht grotendeels behouden.

De kansen om het onderwijs gekwalificeerd te verlaten worden echter het best voorspeld wanneer niet enkel
wordt rekening gehouden met vroege wijzigingen in de schoolloopbaan maar met het aantal wijzigingen over
het geheel van de secundaire schoolloopbaan.

Tabel 3 Procentuele kans om het onderwijs gekwalificeerd te verlaten (volgens trap1 of trap2) voor enkele type-
situaties (kansen berekend a.d.h.v. logistische regressiecoëfficiënten)

Typesituatie 1* Typesituatie 2**
schver > 1 schver<= 1 Schver>1 schver<=1

0 keer zittenblijven
0 keer verand. v. ov 98 97 90 47
1 keer verand. v. ov 94 91 74 22
>= 2 keer verand. v. ov 72 61 29 4

1 keer zittenblijven
0 keer verand. v. ov 96 88 79 16
1 keer verand. v. ov 92 79 66 9
>= 2 keer verand. v. ov 81 57 41 3

2 keer zittenblijven
0 keer verand. v. ov 84 72 46 6
1 keer verand. v. ov 85 74 48 7
>= 2 keer verand. v. ov 81 68 41 5

* opleidingsniveau ouders=HO; vader werkend; voertaal Nederlands; startleeftijd: 12 jaar; startschool: ASO; vakken-
pakket: 1A_gn_to

** opleidingsniveau ouders=LO, vader niet werkend; voertaal Nederlands, startleeftijd 12 jaar; startschool: ASO;
vakkenpakket: 1A_to

Aantal keren zittenblijven is opnieuw een belangrijke voorspeller, in dalende orde gevolgd door aantal keren
veranderen van onderwijsvorm en school. Het aantal keren veranderen van onderwijsvorm heeft vooral een
negatieve invloed op de gekwalificeerde uitstroomkansen van jongeren die hoogstens één keer zijn blijven
zitten. Bij jongeren die meerdere keren zijn blijven zitten, doen veranderingen van onderwijsvorm er nog wei-
nig toe. Startleeftijd en gevolgd vakkenpakket tijdens het eerste leerjaar blijven hun voorspellingskracht
behouden; van de sociale achtergrondkenmerken blijkt enkel het effect van opleidingsniveau nog (een
belangrijke) significante invloed uit te oefenen.

4. Actiestrategieën voor de aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom

De Vlaamse regering erkent het probleem en stelt zich voortgaand op de besluiten van de Top van Lissabon
tot doel om tegen 2010 het aantal 18-24-jarigen, die enkel de tweede graad van het secundair onderwijs heeft
gevolgd en geen verdere opleiding volgt, te halveren. Tegen 2004 wil zij de ongekwalificeerde uitstroom met
een vijfde verminderd zien. Als middelen worden genoemd: het uitbouwen van een modulair stelsel in het
BSO, een soepeler stagesysteem, het bepalen van een startkwalificatie, een betere afstemming tussen
onderwijs en beroep door de eindtermen en een voorwaardenscheppend beleid voor het levenslang leren.
Een meer uitgewerkt plan voor de ongekwalificeerde uitstroom bestaat er vooralsnog niet in Vlaanderen.
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De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat er meer aandacht moet gaan naar een breed actieplan voor de
ongekwalificeerde uitstroom met zowel een preventief aspect, uit te werken binnen het initieel onderwijs als
een curatief aspect, uit te werken binnen de volwasseneneducatie. Hierbij gaan we uit van het feit dat de
ongekwalificeerde uitstroom een probleem is zowel van intern als van extern rendement van het onderwijs.
Het wordt door het beleid vooral als een arbeidsmarktprobleem gedefinieerd: iemand zonder kwalificaties
heeft op (middellange) termijn minder kans op de arbeidsmarkt. Evengoed is het volgens ons een probleem
dat de leerplicht nog altijd geen leerrecht betekent voor een groep jongeren die het nodige rendement hieruit
niet haalt.

Hieronder volgen de actiepunten: meer uitleg vindt u in de uitgebreide tekst.

4.1 Voorafgaande actiepunten

Actiepunt 1: Naar een politiek aanvaarde definitie van ongekwalificeerde uitstroom/startkwalificatie

Actiepunt 2: Naar een registratie-instrument voor de schoolloopbanen m.i.v. de registratie van de
ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen

4.2 Actiepunten binnen het initieel onderwijs

Actiepunten in het initieel onderwijs hebben vooral een preventief karakter en zijn erop gericht om jongeren
binnen de leerplichtige leeftijd alsnog een minimumkwalificatie te laten behalen Om dit te bevorderen zien we
actiepunten op drie vlakken: (1) maatregelen voor een betere doorstroming en begeleiding doorheen het
onderwijs, (2) nieuwe benaderingen van leeromgevingen en certificering en (3) aandacht voor de thematiek in
het gelijkekansenbeleid.

4.2.1 Maatregelen voor een betere doorstroming en begeleiding doorheen het onderwijs

Actiepunt 3: Structurele ingrepen m.b.t. de mogelijkheden voor doorstroming LO/SO

Actiepunt 4: Uitbouw van maatwerk en trajectplannen in schoolloopbaanbegeleiding

4.2.2 Nieuwe benaderingen van leeromgevingen en certificering

Actiepunt 5: Nieuwe leeromgevingen binnen de hoofdstroom van onderwijs

Actiepunt 6: Erkenning van elders verworven competenties in het initieel onderwijs

Actiepunt 7: Naar een eenduidige en toekomstgerichte certificering en diplomering in het secundair
onderwijs
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4.2.3 Aandacht voor de thematiek in het gelijke kansenbeleid

Analyses op de LOSO-gegevens tonen nogmaals op pijnlijke wijze aan dat leerlingen met een zwakke sociale
achtergrond meer kans lopen om het onderwijs ongekwalificeerd te verlaten. Deze sociale achter-
grondkarakteristieken blijven belangrijke voorspellende variabelen voor deficits in het onderwijs.

Actiepunt 8: Meer aandacht voor thematiek ongekwalificeerde uitstroom in het gelijke kansenbeleid binnen
het onderwijs

Zonder daarom de visietekst gelijke kansenbeleid van het kabinet Onderwijs hier in extenso te bespreken
willen wij nogmaals de belangrijke voorspellende waarde van de socio-economische variabelen - opleidings-
en tewerkstellingssituatie van de ouders en de etnische herkomst - voor de kansengelijkheid in het onderwijs
benadrukken. Een doelgroepenbeleid vertrekkend vanuit deze variabelen is zeker op zijn plaats, niet alleen in
het basisonderwijs maar ook in het secundair onderwijs. In die zin zou de nota gelijke kansenbeleid op het
vlak van het secundair onderwijs mogen doorgetrokken worden naar de problematiek van ongekwalificeerde
uitstroom.

4.3 Actiepunten binnen de volwasseneneducatie

De volgende actiepunten hebben eerder een curatief karakter in die zin dat zij vertrekken van het feit dat voor
sommige jongeren een startkwalificatie momenteel te hoog gegrepen is in de periode van 12 jaar leerplicht en
dit (nog) niet als politieke doelstelling wordt nagestreefd.

Actiepunt 9: Benoemen van een eindverantwoordelijke voor de registratie, opvang en begeleiding van
ongekwalificeerde jongeren

Actiepunt 10: Gericht, zichtbaar en aangepast aanbod voor ongekwalificeerde schoolverlaters vanuit het
volwassenenonderwijs

Actiepunt 11: Erkenning van elders verworven competenties in de volwasseneneducatie

Actiepunt 12: Financiële prikkels voor het behalen van een diploma/startkwalificatie

Actiepunt 13: Engagement van werkgevers voor gekwalificeerd personeel

Tot slot: Internationaal wordt de problematiek van ongekwalificeerde uitstroom erkend en engageren de
verschillende lidstaten zich om het aantal ongekwalificeerde onderwijsverlaters fors terug te dringen. De
Vlaamse regering doet dit ook maar een uitgewerkt plan ontbreekt vooralsnog. Ofwel beperkt de regering zich
tot technische operaties zoals het herijken van diploma’s en certificaten ofwel heeft het beleid ook oog voor de
dieperliggende oorzaken van dit fenomeen, zoals dit onderzoek heeft aangetoond. Wij hopen dat de regering
het voortouw neemt m.b.t. het laatste scenario, ook bij het nakend Europees voorzitterschap.
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