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Samenvatting 

Dit rapport toont aan dat de indicator van “vroegtijdige schoolverlaters” gebaseerd op 

de “Enquête naar de arbeidskrachten” om diverse redenen niet geschikt is voor het 

opvolgen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het Vlaamse leerplichtonderwijs. De 

indicatoren op basis van administratieve gegevens ontwikkeld door het Steunpunt 

SSL vormen een geschikt alternatief. 
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Figuur 1. Ongekwalificeerd en niet in onderwijs/vorming 
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J = jongens; M = meisjes; J+M = jongens en meisjes samen. 
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Inleiding 

Het Steunpunt SSL berekent al enkele jaren indicatoren van de ongekwalificeerde 

uitstroom uit het Vlaams leerplichtonderwijs op basis van administratieve gegevens. 

Een recent rapport
1
 presenteert een nieuw samenhangend stel indicatoren en brengt 

verslag uit over de recente evolutie van de indicatorwaarden. Deze indicatorenset 

maakt het mogelijk de evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom te volgen vanuit 

verschillende invalshoeken. Het indicatorensysteem ontrafelt de ongekwalificeerde 

uitstroom in verschillende componenten, die mogelijk verschillend reageren op 

beleidsmaatregelen. Bij de berekening van indicatorwaarden is uitgebreid aandacht 

besteed aan de kwaliteitscontrole van de ingrediënten. De meest opvallende 

vaststelling in het rapport is dat de ongekwalificeerde uitstroom, volgens welke 

invalshoek ook bekeken, de voorbije jaren geleidelijk is toegenomen. 

Anderzijds produceert de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie (in een 

Europese context) jaarlijks updates van de indicator van “vroegtijdige school-

verlaters”, gebaseerd op informatie uit de “Enquête naar de arbeidskrachten” 

(“EAK”)
2
 
3
. In deze veelvuldig geciteerde tijdreeks ziet men een “dalende trend”

4
 in 

het verloop van de ongekwalificeerde uitstroom. Zo wordt in een basisdocument van 

‘Vlaanderen in Actie’ gesteld dat één van de adelbrieven die het onderwijs kan 

voorleggen is: “Het aantal ongekwalificeerde uitstromers vermindert.”
5
 

Deze contradictie was de aanleiding tot dit rapport. 

Verloop van de indicatoren 

De witte curven met het label ‘EAK 18-24’ in Figuur 1 tonen de EAK-indicator van 

‘vroegtijdige schoolverlaters’.
6
 De curven met het label ‘SSL 18-24’ en met het label 

                                                 
1
 Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2008). Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom. Een 

samenhangend indicatorensysteem gebaseerd op indicatoren per leeftijd. Leuven: Steunpunt SSL, 

rapport nr. OD1/2008.13. Zie http://www.steunpuntloopbanen.be. 
2
 Een tijdreeks van deze indicator voor het Vlaams Gewest is te vinden op de site 

http://www.statbel.fgov.be/figures/d33_nl.asp#1 van de Algemene Directie Statistiek van de FOD 

Economie (december 2008), in de tabel onder de titel “Vroegtijdige schoolverlaters – jaargemiddelden 

(1999–2005)”.  
3
 In het derde deel van de Vlaamse Lissabonrapportering 2008 is de tijdreeks van deze indicator 

eveneens weergegeven, voor het Vlaams Gewest, van 2000 tot 2007. Bron (24 januari 2009): 

http://www.vlaanderen-in-actie.be/nlapps/docs/default.asp?id=266, pdf file onder de hoofding “Deel 3: 

Vlaams Voortgangsrapport 2008”, p. 122. 
4
 Derde deel van de Vlaamse Lissabonrapportering 2008, p. 121. 
5
 Zie p. 29 in: Demeulemeester, A. (mei-december 2008). Vlaanderen in Actie. Positioneringspaper 

Talent. Vlaamse Overheid, Afdeling Communicatie. 
6
 Bronnen: zie voetnoten 2 en 3. 
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‘SSL 18-22’ zijn vergelijkbare indicatoren berekend door het Steunpunt SSL uit 

administratieve gegevens.
7
 

De “EAK-indicator” wordt gedefinieerd als: 

het percentage personen met een leeftijd van 18 tot 24 jaar dat geen diploma van hoger 

secundair onderwijs heeft behaald en geen enkele vorm van onderwijs of vorming meer 

volgt.
8
 

De SSL-indicator geeft de fractie van de totale bevolking in het aangegeven 

leeftijdsinterval die in het gegeven kalenderjaar of vroeger ongekwalificeerd is 

uitgestroomd; of anders gezegd: de fractie die geen kwalificatie in handen heeft en 

niet meer in het leerplichtonderwijs
9
 zit. De indicator voor 18–24-jarigen is berekend 

om de EAK-indicator zo dicht mogelijk te benaderen. De nauw verwante indicator 

voor 18–22-jarigen is toegevoegd om een langere tijdreeks te kunnen bekijken. 

Bespreking 

Een blik op de definitie van de EAK-indicator 

Uit de bovenstaande definitie van de EAK-indicator volgt dat we deze indicator 

kunnen schrijven als een verschil tussen twee componenten, namelijk: 

het percentage personen met een leeftijd van 18 tot 24 jaar dat geen diploma van hoger 

secundair onderwijs heeft behaald en geen leerplichtonderwijs meer volgt 

min 

het percentage personen met een leeftijd van 18 tot 24 jaar dat geen diploma van hoger 

secundair onderwijs heeft behaald en geen leerplichtonderwijs meer volgt maar wel nog 

een andere vorm van onderwijs of vorming volgt 

De eerste component heeft betrekking op het leerplichtonderwijs. Van deze 

component moeten we een eerder glad verloop verwachten. Neem bijvoorbeeld de 

18–24-jarigen in 2005 die ongekwalificeerd zijn—“geen diploma van hoger secundair 

onderwijs hebben behaald”—en geen leerplichtonderwijs meer volgen. Een belangrijk 

deel daarvan, namelijk de 18–23-jarigen, vinden we in 2006 onvermijdelijk terug als 

                                                 
7
 Bron: deze indicatoren zijn berekend door aggregatie van indicatoren van de ongekwalificeerde 

uitstroom per leeftijd, ontwikkeld en berekend in: Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2008). 

Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom. Een samenhangend indicatorensysteem gebaseerd op 

indicatoren per leeftijd. Leuven: Steunpunt SSL, rapport nr. OD1/2008.13. 
8
 Bron: zie voetnoot 2. 
9
 Het deel van het onderwijssysteem dat de kwalificaties aflevert, omschrijven we kort als het 

‘leerplichtonderwijs’ of ‘eerstekansonderwijs’: het bestaat uit het voltijds gewoon secundair onderwijs 

tot en met het zesde leerjaar, het deeltijds beroepsonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en 

de leercontracten van SYNTRA. 
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19–24-jarigen die geen kwalificatie hebben en niet meer in het leerplichtonderwijs 

zitten. Door de uitmiddeling over een leeftijdsinterval van, in dit geval, zeven jaren 

(18–24), mag men geen grote verandering tussen twee opeenvolgende kalenderjaren 

verwachten. 

De tweede component heeft betrekking op vormen van onderwijs of vorming gevolgd 

door ongekwalificeerden na het leerplichtonderwijs. Deze component zou beïnvloed 

kunnen worden door conjunctuurveranderingen, initiatieven op korte termijn, 

beschikbaar komende of oprakende budgetten. Hier mogen we dus meer volatiliteit 

verwachten. 

Twee conclusies: 

De EAK-indicator bestaat uit twee componenten van verschillende aard: de eerste 

heeft betrekking op het ‘eerstekansonderwijs’ (leerplichtonderwijs) en evolueert 

geleidelijk; de tweede gaat over ‘tweedekansonderwijs’ en verandert mogelijk 

abrupter. Een dergelijk amalgaam is doorgaans maar informatief indien de 

componenten ook apart kunnen bekeken worden. 

Voor een beoordeling van het leerplichtonderwijs is enkel de eerste, geleidelijk 

evoluerende component van de EAK-indicator relevant. 

Definitie en verloop van de SSL-indicator 

Indien we abstractie maken van de mogelijke verschillen tussen “geen kwalificatie” 

en “geen diploma van hoger secundair onderwijs” dan valt de genoemde SSL-

indicator voor 18–24-jarigen, gedefinieerd als 

het percentage personen met een leeftijd van 18 tot 24 jaar dat geen kwalificatie heeft 

behaald en geen leerplichtonderwijs meer volgt 

samen met de eerste component van de EAK-indicator.
10
 Dus: 

De SSL-indicator simuleert de component van de EAK-indicator die betrekking heeft 

op het leerplichtonderwijs. 

Na een blik op Figuur 1 stellen we bovendien vast: 

                                                 
10
 Dit is een benadering: “geen kwalificatie” en “geen diploma van hoger secundair onderwijs” vallen 

waarschijnlijk grotendeels maar niet exact samen. Een eerste duidelijke reden is dat de SSL-indicatoren 

op dit moment geen rekening houden met kwalificaties verworven via het buitengewoon secundair 

onderwijs (zie rapport OD1/2008.13). Een tweede reden is onzekerheid over de stabiliteit van de 

implementatie van “geen diploma van hoger secundair onderwijs” in de Enquête naar de 

arbeidskrachten (zie verder). 



EAK-indicator van vroegtijdige schoolverlaters … 

 6 

De SSL-indicator vertoont het volgens de definitie te verwachten geleidelijke verloop. 

Het verloop van de EAK-indicator (1) 

In vergelijking met de SSL-indicatoren verlopen de EAK-indicatoren erg grillig (zie 

Figuur 1). De bovenstaande ontrafeling van de EAK-indicator in twee componenten 

wijst naar een eerste mogelijke verklaring: het is denkbaar dat de tweede 

component—met betrekking tot vorming van ongekwalificeerden na het leerplicht-

onderwijs—inderdaad zeer wisselvallig verloopt van jaar tot jaar en bovendien 

globaal genomen sterk in omvang groeit. Dat zou de trend van de eerste component 

(zoals weergegeven door de SSL-indicator) dan verbergen. Merk op: 

Indien de ‘vormingscomponent’ het verloop van de EAK-indicator domineert, dan is 

de EAK-indicator ongeschikt als beoordelingscriterium voor de werking van het 

leerplichtonderwijs. 

Het verloop van de EAK-indicator (2) 

In de Bijlage worden verschillende indicatoren over het populatiesegment van de 20–

24-jarigen met elkaar vergeleken. Het gaat over een indicator gebaseerd op de EAK, 

een overeenkomstige SSL-indicator en een verwante SSL-indicator. De EAK-

indicator in kwestie heeft enkel betrekking op behaalde kwalificaties, niet op 

deelname aan onderwijs of vorming. Het beeld is analoog aan Figuur 1: glad 

verlopende SSL-curven—zoals verwacht volgens de definities van de indicatoren—

maar een zeer wisselvallige EAK-indicator. In dit geval kan die grilligheid dus niet 

toegeschreven worden aan (misschien niet onverwachte) schommelingen in de 

deelname aan een vormingsaanbod. 

Er is dus een alternatieve of minstens een bijkomende verklaring nodig voor het 

onregelmatige verloop van de EAK-indicator van vroegtijdige schoolverlaters (18–24-

jarigen) uit Figuur 1. 

Een toelichting bij de tijdreeks van de EAK-indicatoren getoond in Figuur 1 vermeldt: 

Wegens een wijziging van de variabelen over onderwijs en opleiding in 2004, zijn de 

resultaten niet volledig vergelijkbaar met de voorgaande jaren
11
 

De grote sprong in de EAK-grafieken tussen 2003 en 2004 zou dus een gevolg 

kunnen zijn van een verandering in de formulering van de enquête.
12
 

                                                 
11
 Bron: voetnoot 2. 
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Dit is niet de enige breuk in de tijdreeks. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in de 

instructies aan de enquêteurs tussen 1999 en 2000. Dat verschil impliceert—als de 

instructies correct toegepast werden—dat succesvol afgeronde leerovereenkomsten in 

1999 niet
13
 en in 2000 wel

14
 als een kwalificatie zijn geteld. Deze wijziging kan de 

daling in de indicator tussen 1999 en 2000 (mee) verklaren. 

De langste beschikbare continue tijdreeks van de EAK-indicator bestaat op dit 

moment dus hoogstens uit vier jaren (2000–2003 of 2004–2007). Conclusie: 

De EAK-indicator heeft zijn rol als Europese indicator—voor het volgen van het 

verloop van het aantal “vroegtijdige schoolverlaters”—tot nu toe nog maar beperkt 

kunnen invullen, door discontinuïteiten in de meting. 

Het verloop van de EAK-indicator (3) 

In het licht van het eenvoudig verloop—gladde curven met een stijgende trend—van 

de SSL-indicatoren zijn de grilligheid en het globaal verloop van de EAK-indicatoren 

onverwacht. Het verschil is groter dan wat het wisselend succes van 

vormingsinitiatieven of de discontinuiteiten in de meetmethoden kunnen verklaren. 

Ook in de tijdsintervallen waar we geen discontinuiteit in de structuur van de EAK-

indicator kunnen aanwijzen—tussen 2000 en 2003 en vanaf 2004—verloopt de EAK-

indicator eerder grillig.
15
 Een (te) grote meetfout, mogelijk (mede) als gevolg van een 

enquêteurseffect zou hier een element van verklaring kunnen zijn. Van de enquêteurs 

wordt gevraagd dat ze het volledige gamma van mogelijke opleidingsniveaus / 

studiebewijzen ter plaatse onderbrengen in een beperkt aantal categorieën, die 

bovendien eerder kunstmatig zijn. (De voor de EAK-indicator relevante categorieën 

hebben betrekking op ‘lager secundair onderwijs’ en ‘hoger secundair onderwijs’.) 

Conclusie: 

De vraag moet gesteld worden of het grillig verloop van de EAK-indicator niet deels 

te wijten is aan meetfouten. 

                                                                                                                                            
12
 Om die reden is de verbindingslijn tussen 2003 en 2004 getekend in grijs in de plaats van wit. 

13
 Onderrichtingen aan de enquêteurs “Arbeidskrachten”. Versie maart 1999. Fax van Steunpunt 

WAV, 11 december 2003. 
14
 NIS (december 1999). Doorlopende enquête naar de arbeidskrachten. Onderrichtingen voor de 

enquêteurs 2000. Brussel: Ministerie van Economische Zaken, Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
15
 Dat is ook zo in Figuur 2 in de Bijlage, met een EAK-indicator die enkel gaat over het bezit van een 

kwalificatie en niet over deelname aan onderwijs/vorming. 
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Het aspect van het verloop van de EAK-indicator dat het moeilijkst verklaarbaar lijkt 

is het contrast tussen het verloop van 2000 tot 2003 enerzijds en de evolutie na 2004 

anderzijds. Tussen 2000 en 2003 zien we met enige goede wil—in de mate dat de 

wisselvalligheid van de curve dat toelaat—een toename, die min of meer aansluit bij 

wat de SSL-indicator toont over het gehele beschikbare bereik. Na 2004 lijkt de EAK-

indicator een daling te vertonen, die de trend van de SSL-indicator tegenspreekt.
16
 

Conclusie: 

Sommige aspecten van het verloop van de EAK-indicator zijn op dit moment niet te 

verklaren en zijn in tegenspraak met de vaststellingen vanuit de administratieve 

gegevens. 

De ongekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs 

Uit de bespreking van het verloop van de indicatoren in Figuur 1 komt naar voor dat 

de EAK-indicator zowel in theorie (vanuit zijn definitie) als in de praktijk (volgens de 

meetresultaten) minder geschikt is als beoordelingscriterium voor het leerplicht-

onderwijs dan de getoonde SSL-indicator. Die SSL-indicator heeft bovendien een 

aantal bijkomende voordelen. 

De SSL-indicator maakt deel uit van een indicatorensysteem
17
 en zijn verloop kan van 

daar uit verklaard worden. Dit systeem omvat bovendien verwante indicatoren die 

wellicht gevoeliger zijn voor beleidsmaatregelen dan de sterk uitgemiddelde indicator 

voor een leeftijdsinterval. 

De SSL-indicator is gebaseerd op een database van administratieve gegevens en is 

daardoor aanpasbaar en bewerkbaar. Het effect van een verandering in het 

kwalificatiecriterium bijvoorbeeld, kan nauwkeurig ingeschat worden door een oude 

en nieuwe indicator tijdelijk parallel te berekenen (soms ook met terugwerkende 

kracht). Zo worden breuken in de tijdreeksen vermeden of opgevangen. 

                                                 
16
 Een bepaald type meetfout zou een (gedeeltelijke) verklaring kunnen vormen voor deze recente 

afname. Stel dat het frequent voorkomt dat een studiegetuigschrift van het zesde leerjaar 

beroepsonderwijs op de enquêteformulieren (ten onrechte) niet als een kwalificatie van ‘hoger 

secundair onderwijs’ wordt aangeduid en een diploma van secundair onderwijs verworven via een 

zevende leerjaar beroepsonderwijs wel. Dan zou een toename van deelname aan en succes in het 

zevende leerjaar kunnen zorgen voor een daling in de EAK-indicator. 
17
 Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2008). Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom. Een 

samenhangend indicatorensysteem gebaseerd op indicatoren per leeftijd. Leuven: Steunpunt SSL, 

rapport nr. OD1/2008.13. Zie http://www.steunpuntloopbanen.be. 
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De SSL-indicator is een aggregaat van een groot aantal ingrediënten waarvan het 

verloop wordt opgevolgd. Deze longitudinale blik op de componenten is een vorm 

van kwaliteitscontrole die de betrouwbaarheid van de indicator in belangrijke mate 

verhoogt. 

De SSL-indicator heeft betrekking op de Vlaamse Gemeenschap—het actieterrein van 

het Vlaamse onderwijssysteem—, niet enkel op het Vlaams Gewest. 

De Europese indicator van “vroegtijdige schoolverlaters” 

De bovenstaande confrontatie van de EAK-indicator met vergelijkbare SSL-

indicatoren roept twijfels op over de kwaliteit van de EAK-indicator als maat voor de 

positie van het Vlaams onderwijs in de Europese context. 

Het is misschien mogelijk een meer correcte waarde voor de Europese indicator te 

berekenen. De SSL-indicator (18–24-jarigen) zou kunnen dienen als schatting voor de 

component (zie hoger) met betrekking tot het leerplichtonderwijs. De informatie uit 

de Enquête naar arbeidskrachten zou aangewend kunnen worden om de component 

over onderwijs of vorming na het leerplichtonderwijs
18
 te bepalen. 

 

                                                 
18
 Het percentage personen met een leeftijd van 18 tot 24 jaar dat geen diploma van hoger secundair 

onderwijs heeft behaald en geen leerplichtonderwijs meer volgt maar wel nog een andere vorm van 

onderwijs of vorming volgt. 
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Figuur 2. 20–24-jarigen zonder kwalificatie 
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J = jongens; M = meisjes; J+M = jongens en meisjes samen. 
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Bijlage: 20–24-jarigen zonder kwalificatie 

Een EAK-indicator over 20–24-jarigen 

De witte curven in Figuur 2 tonen een andere gepubliceerde indicator
19
 gebaseerd op 

de ‘Enquête naar de arbeidskrachten’. De indicator heeft betrekking op het Vlaams 

Gewest en wordt omschreven als het 

Aandeel 20- tot 24-jarigen met minimaal een diploma hoger secundair onderwijs. 

De omschrijving spreekt enkel over het al dan niet hebben van een kwalificatie. Er 

zijn nog leerlingen van 20 en ouder in het leerplichtonderwijs. De titel suggereert dat 

die leerlingen niet meegeteld worden in het aandeel in kwestie: ze zijn (nog) niet 

(gekwalificeerd of ongekwalificeerd) uitgestroomd uit het leerplichtonderwijs, maar 

ze zijn (nog) niet in het bezit van een kwalificatie. Als die interpretatie klopt dan is de 

indicator in kwestie enkel gebaseerd op gegevens in de EAK over het (huidige) 

onderwijsniveau, niet op een vraag over het al dan niet een opleiding gevolgd hebben 

in de voorbije weken. 

In Figuur 2 is het complement van de indicator—de fractie zonder kwalificatie—

voorgesteld. (Dat is duidelijker in deze context van een bespreking van 

ongekwalificeerd uitstromen.) 

Een overeenkomstige SSL-indicator 

Voor een gegeven kalenderjaar geven de indicatoren met label ‘SSL’ in Figuur 2 het 

complement van de fractie 20–24-jarigen in het bezit van een kwalificatie, zoals 

afgeleid uit administratieve gegevens. De data, het kwalificatiecriterium en de 

berekeningen zijn consistent met het indicatorensysteem beschreven in SSL-rapport 

OD1/2008.13.
20
 Deze SSL-indicator meet dus in principe hetzelfde als de boven 

beschreven EAK-indicator. 

                                                 
19
 Deze gegevens zijn gepubliceerd op een site van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Ze waren 

beschikbaar (26 december 2008) op 

http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_onderwijs.htm of op 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx (onder het thema ‘Onderwijs en 

vorming’), onder de titel: “Aandeel 20- tot 24-jarigen met minimaal een diploma hoger secundair 

onderwijs, Vlaams Gewest en Europese Unie (1999 – 2007)”. Uit het verband met overeenkomstige 

oudere informatie blijkt dat het hier gaat over jaargemiddelden (in de plaats van cijfers die enkel slaan 

op het tweede kwartaal). 
20
 Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2008). Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom. Een 

samenhangend indicatorensysteem gebaseerd op indicatoren per leeftijd. Leuven: Steunpunt SSL, 

rapport nr. OD1/2008.13. Zie http://www.steunpuntloopbanen.be. 
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Een verwante SSL-indicator 

Voor een gegeven kalenderjaar geven de indicatoren met label ‘SSLuit’ in Figuur 2 

het aantal 20–24-jarigen dat het leerplichtonderwijs heeft verlaten zonder een 

kwalificatie; het aantal is uitgedrukt als fractie van de populatie van 20–24-jarigen. 

Deze indicator is berekend in SSL-rapport OD1/2008.13. 

Deze indicator is dus kleiner dan de vorige SSL-indicator. De vorige indicator omvat 

immers ook de 20–24-jarigen die niet in het bezit zijn van een kwalificatie maar zich 

nog in het leerplichtonderwijs bevinden. 

Bespreking 

De SSL-indicator van de fractie 20–24-jarigen zonder kwalificatie hangt op een 

eenvoudige manier af van de gegevens uit de SSL-database. Deze robuuste indicator 

volgt zonder veel bewerkingen of onderstellingen uit de tellingen van de aantallen 

uitgereikte kwalificaties en de schattingen van de omvang van de geboortecohorten. 

De curve van de indicator als functie van het kalenderjaar verloopt glad. Dat is zoals 

verwacht: de indicator middelt uit over een leeftijdsbereik van vijf jaren; vier van de 

vijf geboortecohorten betrokken in de indicator zijn dus telkens gemeenschappelijk 

tussen de indicatorwaarden van opeenvolgende kalenderjaren. 

De SSL-indicator van de fractie 20-24-jarigen zonder kwalificatie en niet meer in het 

leerplichtonderwijs volgt eveneens uit de gegevens in de SSL-database. De 

bewerkingen zijn iets ingewikkelder en gebaseerd op meer onderstellingen dan in het 

geval van de eerstgenoemde SSL-indicator. (Er is immers de tussenstap van het 

schatten van de uitstroom per leeftijd in een kalenderjaar.) Ondanks dat ziet het 

resultaat van de berekening er heel logisch uit. De curven verlopen, zoals verwacht, 

glad. In overeenkomst met de betekenis van de indicatoren liggen ze een beetje lager 

dan de curven van de eerste indicator: een (klein) aantal ongekwalificeerde 20-24-

jarigen zit nog in het leerplichtonderwijs. Er zijn minder meisjes nog bezig met 

leerplichtonderwijs dan jongens, ook dat ligt in de lijn van de verwachtigen: jongens 

lopen in het gehele onderwijssysteem meer vertraging op dan meisjes. 

De gladde curven van de SSL-indicatoren tonen duidelijk een stijgende trend van het 

percentage zonder kwalificatie, zowel bij de meisjes als bij de jongens. 
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Onverwacht voor een dergelijke over een range van vijf leeftijdsjaren uitgemiddelde 

indicator, verlopen de EAK-curven absoluut niet glad. Ook als we rekening houden 

met een mogelijk onderbreking in de curven tussen 1999 en 2000 en tussen 2003 en 

2004 (door een verandering in de gemeten variabelen), blijft deze vaststelling gelden. 

Door de onregelmatigheid van het verloop van de EAK-curven is het moeilijk een 

trend waar te nemen. De duidelijke stijgende trend van de SSL-curven is zeker niet 

zichtbaar. 

Een verschil tussen de EAK-indicator en de SSL-indicatoren is dat de eerste 

betrekking heeft op het Vlaams Gewest, de tweede op de Vlaamse Gemeenschap. In 

het Vlaams Gewest zou men een lager percentage ongekwalificeerden verwachten dan 

in het Vlaams Gewest plus een deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch 

ligt het niveau van de EAK-indicator in de meeste punten hoger dan de SSL-

indicatoren. 

De SSL-indicatoren overschatten het aantal ongekwalificeerden enigszins: het 

kwalificatiecriterium zou nog uitgebreid moeten worden met kwalificaties van het 

BuSO. Indien de EAK-indicator een volledig(er) kwalificatiecriterium zou 

implementeren, dan zou men verwachten dan de EAK-curven overal lager zouden 

liggen dan de SSL-curven. Dit is duidelijk niet het geval. 


