
VROEGE SCHOOLVERLATERS EN DE 
AANTREKKINGSKRACHT VAN DE 
ARBEIDSMARKT 
Inzicht uit regionale veranderingen 
voor en na de crisis van 2008 

Georges Van Landeghem, Bieke De Fraine, Sarah 
Gielen & Jan Van Damme 





Vroege schoolverlaters en de 
aantrekkingskracht van de 
arbeidsmarkt 
Inzicht uit regionale veranderingen voor en na 
de crisis van 2008 

Georges Van Landeghem, Bieke De Fraine, Sarah Gielen & 
Jan Van Damme 

Promotoren:  
Bieke De Fraine, Sarah Gielen & Jan Van Damme 

Research paper SSL/2014.20/1.2.0

Datum oplevering eerste versie: 9 februari 2015 

Datum publicatie: XX XXXXXXX 201X 

●●●●● 



Het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen is een samenwerkingsverband van KU Leuven, UGent, VUB, 
Lessius Hogeschool en HUB. 

Gelieve naar deze publicatie te verwijzen als volgt: 
Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2014). Vroege schoolverlaters en de 
aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt. Inzicht uit regionale veranderingen voor en na de crisis 
van 2008. Leuven: Steunpunt SSL, rapport nr. SSL/2014.20/1.2.0.

Voor meer informatie over deze publicatie: Georges.VanLandeghem@ppw.kuleuven.be 

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Steunpunten 
voor Beleidsrelevant Onderzoek. 

In deze publicatie wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. 
De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de opgenomen 
gegevens. 

© 201X STEUNPUNT STUDIE- EN SCHOOLLOOPBANEN 

p.a. Secretariaat Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen 
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
Parkstraat 47 bus 5300, BE 3000 Leuven 

Deze publicatie is ook beschikbaar via www.steunpuntSSL.be 



v 

Inhoud 

Beleidssamenvatting vii 

1. Inleiding 1 

2. Voortijdig schoolverlaten en de socio-economische context 3 

2.1. Een kaart van Vlaanderen 3 

2.1.1. West-Vlaanderen 6 

2.1.2. Oost-Vlaanderen 8 

2.1.3. Antwerpen 10 

2.1.4. Vlaams-Brabant 12 

2.1.5. Limburg 14 

2.2. Een onderzoeksvraag 16 

3. Voortijdig schoolverlaten en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt voor

jongeren 19 

3.1. Jeugdwerkloosheid en beslissingen over voortijdig schoolverlaten voor en na de 

schok van de financieel-economische crisis van 2008 19 

3.2. Voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheidsgraad in de Vlaamse 

Gemeenschap 25 

3.3. Voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheidsgraad in regio’s en centra 29 

Bijlage A. Evolutie van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid in regio’s en 

centra 35 

Bijlage B. Definitie van de indicatoren 89 

Bijlage C. Definitie van voortijdig schoolverlaten 95 

Bijlage D. Gegevensbronnen 99 





vii 

Beleidssamenvatting 

Dit rapport is de neerslag van een ad hoc onderzoeksopdracht waarin een aantal 

resultaten van eerder onderzoek over voortijdig schoolverlaten door het Steunpunt 

Studie- en Schoolloopbanen zijn uitgediept. 

In rapport SSL/2013.05/1.2.0 is aangetoond, via een momentopname in 2010, dat het 

percentage voortijdige schoolverlaters sterk varieert binnen Vlaanderen. Hier bieden 

we een meer robuust en volledig beeld van deze variatie, gebaseerd op gemiddelde 

cijfers over de periode 2006 tot 2012, met een gedetailleerde bespreking per provincie. 

Er blijkt een betekenisvol patroon te zitten in de geografische variatie van de kans op 

voortijdig schoolverlaten: de kaart van de geografische variatie in het risico op 

voortijdig schoolverlaten is ook een kaart van de socio-economisch context. 

Via een onderzoek van geaggregeerde administratieve onderwijsgegevens in rapport 

SSL/2012.01/1.2.0 is vastgesteld dat het verloop van het percentage voortijdige 

schoolverlaters in Vlaanderen een trendbreuk vertoont—van stijgend naar dalend—in 

2008. Daar werd ook aangetoond dat deze wending toe te schrijven is aan een 

verandering in de beslissingen van meerderjarige nog ongekwalificeerde leerlingen, die 

moeten kiezen tussen: doorgaan met secundair onderwijs of de school ongekwalificeerd 

verlaten. We interpreteerden dit als een aanwijzing dat die jongeren de toestand van de 

arbeidsmarkt in hun beslissingen betrekken. Die interpretatie werd niet uitsluitend 

bepaald door het feit dat de trendbreuk samenviel met de aanzet van de financieel-

economische crisis. Ook een resultaat uit een kort onderzoek over de ongekwalificeerde 

uitstroom vanuit het voltijds gewoon beroepsonderwijs in de periode 2002 tot 2007 was 

hier van belang. Daar werd immers vastgesteld dat een belangrijk deel van die vroege 

schoolverlaters de schoolbanken verliet vanuit een eerder ‘gunstige’ onderwijspositie: 

zij hadden—voor zover dat meetbaar is via de opgelopen vertraging—geen al te grote 

problemen ondervonden in hun onderwijsloopbaan en waren dicht bij het moment 

waarop ze een kwalificatie konden behalen, namelijk door het zesde leerjaar met succes 

af te werken. 

Voor het huidige onderzoek konden we beschikken over gedetailleerde onderwijsdata, 

namelijk: de loopbaangegevens van de individuele leerlingen. Daardoor was het 

mogelijk het potentieel verband tussen de keuzen van nog ongekwalificeerde 
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jongeren—doorstromen of zonder kwalificatie weggaan uit het secundair onderwijs—

en de situatie op de arbeidsmarkt grondiger toe toetsen, namelijk: 

 door het onderzoek te concentreren op leerlingen in een eerder ‘gunstige’ positie

in het onderwijs;

 door een expliciete vergelijking met de evolutie van de jeugdwerkloosheids-

cijfers;

 door een reeks regionale subpopulaties te bekijken.

Uit deze confrontatie van gedetailleerde onderwijsgegevens en gegevens over de 

arbeidsmarkt blijkt wel degelijk dat de actuele toestand van de jeugdarbeidsmarkt een 

rol speelt in de beslissing van nog ongekwalificeerde jongeren om door te gaan met 

secundair onderwijs of de school voortijdig te verlaten. De evolutie van de 

jeugdarbeidsmarkt is dus een factor in het verloop van het percentage vroege 

schoolverlaters. Het verband is het duidelijkst bij de jongens. Een mogelijke 

verklaring kan zijn dat jongens mogelijks meer conjunctuurgevoelige studierichtingen 

en jobs kiezen. 

De lokale analyses tonen dat de jeugdwerkloosheidsgraad niet overal zichtbaar is als  

een factor in het verloop van het percentage vroege schoolverlaters. Bij de jongens is 

het verband wijd verspreid, al zijn er ook locaties waar het ontbreekt. Bij de meisjes is 

het effect minder vaak aantoonbaar, maar er zijn locaties waar het even duidelijk is 

als bij de jongens. 

Dit onderzoeksrapport illustreert dat de pull-factor 'aantrekkingskracht van de 

arbeidsmarkt' een rol speelt in de beslissingen van jongeren om op school te blijven of 

weg te gaan.  Uiteraard zijn er daarnaast ook een aantal push-factoren die van invloed 

zijn op de complexe problematiek van het voortijdig schoolverlaten. Voor een 

overzicht van studies naar push- en pull-factoren verwijzen we naar het rapport 

'Iedereen gekwalificeerd?' van Lamote en Van Damme (2011). 

De aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt op jongeren die nog op de schoolbanken 

zitten wordt ook wel 'groenpluk' genoemd. Deze aantrekkingskracht blijkt in dit 

rapport aanwezig bij jongeren met een relatief  gunstige onderwijspositie (weliswaar 

met regionale verschillen, en met verschillen tussen jongens en meisjes). Dit rapport 

heeft dus betrekking op een deelgroep van de gehele groep voortijdig schoolverlaters. 

We hopen dat de toekomstplannen voor duaal leren een antwoord zullen bieden op de 

noden en ambities van deze jongeren. 
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1. Inleiding

Het thema van deze studie is de concurrentie tussen de aantrekkingskracht van directe 

kansen op werk voor jongeren die nog geen kwalificatie hebben en het 

langetermijnperspectief dat eerder zou  moeten aanzetten tot het afwerken van een 

studie tot en met het behalen van een kwalificatie. 

De aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt op nog ongekwalificeerde jongeren komt 

op verschillende manieren aan het licht in internationaal onderzoek. Voor Spanje, 

bijvoorbeeld, wordt een groot aanbod van jobs voor ongeschoolden in de bouwindustrie 

aangehaald als een factor die het hoge percentage voortijdige schoolverlaters (vóór 

2008) mee verklaart.1 Daar gaat het echter over een stabiele factor die decennia lang 

een rol heeft gespeeld—tot aan de crisis van 2008—en dus ook een invloed moet 

hebben gehad op de langetermijnoverwegingen van toenmalige potentiële 

schoolverlaters. In een recente Engelse studie2 werd een verband aangetoond tussen 

jeugdwerkloosheid en de frequentie van verdere schooling na het einde van de leerplicht 

(op zestienjarige leeftijd) door het bestuderen van kortetermijnveranderingen (van jaar 

tot jaar) in verschillende regio’s. Daar gaat het dus eerder over de onmiddellijke reactie 

van jongeren op veranderingen in het actuele aanbod van jobs. 

Het probleem dat hier centraal staat is dat in de arbeidsmarkt voor jonge laag-

geschoolden langetermijnoverwegingen een te beperkte rol spelen, zodat in economisch 

gunstige perioden het inkomen van nu verworven wordt ten koste van de kansen van 

morgen. De vraag in deze studie is: is dit probleem, dat elders al goed gedocumenteerd 

is, ook aantoonbaar aanwezig in Vlaanderen? Indien ja, dan bestaat een uitdaging voor 

het beleid over voortijdig schoolverlaten erin dit kortetermijndenken in de toekomst 

tegen te gaan. 

Dit rapport bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel (Hoofdstuk 2) tonen we 

een verband tussen voortijdig schoolverlaten en de algemene socio-economische 

context, aan de hand van een kaart van Vlaanderen. In het tweede onderdeel (Hoofdstuk 

3 en het materiaal in Bijlage A en Bijlage B) bekijken we de relatie tussen de situatie 

op de jeugdarbeidsmarkt en beslissingen van jongeren over voortijdig schoolverlaten. 

1 Vallejo, C., & Dooly, M. (2013). Early school leavers and social disadvantage in Spain: form books to 

bricks and vice versa. European Journal of Education, 48 (3), 390-404. 

2 Clark, D. (2011). Do recessions keep students in school? The impact of youth unemployment on 

enrolment in post-compulsory education in England. Economica, 78, 523-545. 
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De beide onderdelen hanteren de definitie van voortijdig schoolverlaten uiteengezet in 

Bijlage C. De gegevensbronnen zijn gespecificeerd in Bijlage D. 
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2. Voortijdig schoolverlaten en de socio-economische context

2.1. Een kaart van Vlaanderen 

De kaart in Figuur 1 toont de geografische variatie van het risico op voortijdig 

schoolverlaten—volgens de definitie van Bijlage C—in het Vlaams Gewest. Het 

Vlaams Gewest is er ingedeeld tot op het niveau van de 308 gemeenten. Elke 

schoolverlater is toegewezen aan één gemeente volgens zijn/haar woonplaats in het 

laatste schooljaar van de loopbaan. 

In een eerdere studie3 zijn al lokale indicatoren van voortijdig schoolverlaten 

gerapporteerd. Daar ging het over een momentopname, voor de schoolverlaters van het 

jaar 2010. Figuur 1 geeft een meer robuust beeld van de geografische verdeling, 

uitgemiddeld over zeven jaren (2006 tot 2012). 

Een blik op de kaart volstaat om vast te stellen dat er er een betekenisvol patroon zit in 

de geografische variatie van de kans op voortijdig schoolverlaten. Enkele voorbeelden 

van onderdelen van dit patroon die onmiddellijk in het oog springen door hoge 

percentages voortijdige schoolverlaters zijn: Antwerpen en Gent (de twee grootste 

centrumsteden); een aantal kustgemeenten; in het oosten: de oude mijnstreek. Kort 

samengevat: de kaart van de geografische variatie in het risico op voortijdig 

schoolverlaten is ook een kaart van de socio-economisch context. Een gedetailleerde 

beschrijving van dit geografisch patroon per provincie (in de volgende subsecties) 

maakt dit verder duidelijk. 

3 Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2013). Vroege schoolverlaters in 

Vlaanderen in 2010. Indeling volgens locatie, opleidingsniveau van de moeder en moedertaal. Leuven: 

Steunpunt SSL, rapport nr. SSL/2013.05/1.2.0. http://www.steunpuntSSL.be  

http://www.steunpuntssl.be/
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Figuur 1. Percentage vroege schoolverlaters in het Vlaams Gewest, gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012, per gemeente (woonplaats), in 

stappen van 2% 

Vlaams Gewest: 308 gemeenten. Percentage vroege schoolverlaters voor het Vlaams Gewest als geheel: 12,3%; voor de Vlaamse Gemeenschap: 12,5%. 
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2.1.1. West-Vlaanderen 

Figuur 2. Percentage vroege schoolverlaters in de provincie West-Vlaanderen, 

gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012, per gemeente (woonplaats), in stappen van 

2% 

Provincie West-Vlaanderen: 64 gemeenten. 

Het percentage vroege schoolverlaters in het Vlaams Gewest, gemiddeld over de zeven 

jaren 2006 tot 2012, bedraagt 12,3%; voor de Vlaamse Gemeenschap als geheel is het 

percentage 12,5%. In Figuur 2 behoren die indicatorwaarden tot de categorie ‘11-13%’. 

Negen West-Vlaamse gemeenten hebben een percentage vroege schoolverlaters in een 

hogere categorie (Tabel 1). Naast het grensstadje Mesen zijn dit: 

(a) een aantal kustgemeenten: De Panne; Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende (één van 

de dertien Vlaamse ‘centrumsteden’), Bredene; Blankenberge; 

(b) de ‘centrumstad’ Kortrijk en de buurgemeente Menen. 

Merk op dat Brugge (de derde grootste Vlaamse ‘centrumstad’) met 11,8% vroege 

schoolverlaters en de centrumstad Roeselare met 11,3%, een betere score hebben dan 

het Vlaams Gewest als geheel. 
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Tabel 1. West-Vlaamse gemeenten met—gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012—13% 

of meer vroege schoolverlaters (volgens de woonplaats) 

Gemeente 
% vroege 

schoolverlaters 

Categorie op de 

kaart 

Mesen 19,3% (k)19-21% 

Oostende 18,0% (j)17-19% 

Blankenberge 17,4% (j)17-19% 

De Panne 16,1% (i)15-17% 

Nieuwpoort 15,6% (i)15-17% 

Bredene 14,7% (h)13-15% 

Kortrijk 13,9% (h)13-15% 

Middelkerke 13,8% (h)13-15% 

Menen 13,6% (h)13-15% 
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2.1.2. Oost-Vlaanderen 

Figuur 3. Percentage vroege schoolverlaters in de provincie Oost-Vlaanderen, 

gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012, per gemeente (woonplaats), in stappen van 

2% 

Provincie Oost-Vlaanderen: 65 gemeenten. 

Figuur 3 toont dertien Oost-Vlaamse gemeenten met relatief hoge percentages vroege 

schoolverlaters. ‘Relatief hoog’ betekent hier concreet: een indicatorwaarde boven het 

‘11-13%’ interval, dat de percentages voor het Vlaams Gewest (12,3%) en voor de 

Vlaamse Gemeenschap (12,5%) als geheel bevat. Deze gemeenten zijn (zie ook Tabel 

2): 

(a) Gent en de buurgemeente Zelzate; 

(b) ten westen van Gent: Eeklo (centraal in het Meetjesland); 

(c) op de as Gent-Brussel: Wetteren en de centrumstad Aalst; 

(d) de Wase gemeenten Lokeren, Sint-Niklaas (centrumstad) en Temse; ten zuiden 

daarvan: Zele en Hamme; de Wase gemeenten Beveren en Kruibeke (aan hun oostgrens 

aansluitend bij de stad Antwerpen); 

(e) de taalgrensgemeente Ronse. 
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Tabel 2. Oost-Vlaamse gemeenten met—gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012—13% 

of meer vroege schoolverlaters (volgens de woonplaats) 

Gemeente 
% vroege 

schoolverlaters 

Categorie op de 

kaart 

Gent 21,5% (m)>21% 

Zelzate 17,8% (j)17-19% 

Ronse 17,2% (j)17-19% 

Eeklo 16,1% (i)15-17% 

Sint-Niklaas 16,0% (i)15-17% 

Temse 14,9% (h)13-15% 

Hamme 14,7% (h)13-15% 

Kruibeke 14,6% (h)13-15% 

Lokeren 14,4% (h)13-15% 

Aalst 14,3% (h)13-15% 

Wetteren 13,6% (h)13-15% 

Zele 13,4% (h)13-15% 

Beveren 13,3% (h)13-15% 
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2.1.3. Antwerpen 

Figuur 4. Percentage vroege schoolverlaters in de provincie Antwerpen, gemiddeld 

over de jaren 2006 tot 2012, per gemeente (woonplaats), in stappen van 2% 

Provincie Antwerpen: 70 gemeenten. 

Twaalf van de dertien gemeenten in de provincie Antwerpen met eerder hoge 

percentages vroege schoolverlaters—13% of meer, gemiddeld over 2006 tot 2012, in 

termen van de indicator toegepast in dit rapport—liggen in het westen van de provincie 

(Figuur 4 en Tabel 3): 

(a) Antwerpen en enkele buurgemeenten (Zwijndrecht, Stabroek, Schoten en Borsbeek); 

(b) de centrumstad Mechelen; 

(c) de corridor tussen Antwerpen en Mechelen gevormd door de gemeenten Hemiksem, 

Schelle, Niel, Boom en Willebroek; 

(d) ten zuidoosten van Antwerpen: Lier. 

In het oosten van de provincie heeft 

(e) de Kempische centrumstad Turnhout 

een relatief hoog percentage vroege schoolverlaters. 
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Tabel 3. Antwerpse gemeenten met—gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012—13% of 

meer vroege schoolverlaters (volgens de woonplaats) 

Gemeente 
% vroege 

schoolverlaters 

Categorie op de 

kaart 

Antwerpen 26,4% (m)>21% 

Boom 21,2% (m)>21% 

Mechelen 20,4% (k)19-21% 

Niel 19,8% (k)19-21% 

Hemiksem 18,3% (j)17-19% 

Zwijndrecht 16,9% (i)15-17% 

Turnhout 16,7% (i)15-17% 

Willebroek 15,2% (i)15-17% 

Schelle 14,7% (h)13-15% 

Schoten 14,5% (h)13-15% 

Borsbeek 14,3% (h)13-15% 

Lier 13,9% (h)13-15% 

Stabroek 13,7% (h)13-15% 
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2.1.4. Vlaams-Brabant 

Figuur 5. Percentage vroege schoolverlaters in de provincie Vlaams-Brabant, 

gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012, per gemeente (woonplaats), in stappen van 

2% 

Provincie Vlaams-Brabant: 65 gemeenten. 

In het westen van de provincie Vlaams-Brabant zijn er drie gemeenten met hoge 

percentages vroege schoolverlaters, namelijk (2.1.4. Vlaams-Brabant 

Figuur 5 en Tabel 4): 

(a) enkele randgemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Drogenbos; 

Vilvoorde en Machelen. 

Die randgemeenten, en vooral Vilvoorde, sluiten in dit opzicht aan bij het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (niet ingekleurd op 2.1.4. Vlaams-Brabant 

Figuur 5). Daar bedraagt het gemiddeld percentage vroege schoolverlaters vanuit het 

onderwijssysteem van de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2006 tot 2012: 23,5%. 

Dat percentage ligt tussen de cijfers van Gent (21,5%) en Antwerpen (26,4%). 

Verder zijn er in de oostelijke helft van de provincie drie gemeenten met een relatief 

hoog risico op voortijdig schoolverlaten: 

(b) Leuven (centrumstad); in het noord-oosten (aansluitend bij Beringen in Limburg): 

Diest; in het zuid-oosten:Tienen. 



Socio-economische context 

13 

Tabel 4. Vlaamse-Brabantse gemeenten met—gemiddeld over de jaren 2006 tot 

2012—13% of meer vroege schoolverlaters (volgens de woonplaats) 

Gemeente 
% vroege 

schoolverlaters 

Categorie op de 

kaart 

Vilvoorde 19,7% (k)19-21% 

Machelen 17,6% (j)17-19% 

Drogenbos 16,7% (i)15-17% 

Tienen 15,0% (h)13-15% 

Leuven 13,7% (h)13-15% 

Diest 13,2% (h)13-15% 
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2.1.5. Limburg 

Figuur 6. Percentage vroege schoolverlaters in de provincie Limburg, gemiddeld over 

de jaren 2006 tot 2012, per gemeente (woonplaats), in stappen van 2% 

Provincie Limburg: 44 gemeenten. De gemeente Herstappe (categorie ‘Klein’, groen ingekleurd) heeft 

te weinig schoolverlaters om een zinvolle indicatorwaarde te rapporteren. 

Vijf gemeenten van de oude mijnstreek: 

Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk (centrumstad) en 

Maasmechelen 

vormen een lint van gemeenten met relatief hoge percentages vroege schoolverlaters 

dat dwars door Limburg loopt (Figuur 6 en Tabel 5). 

Het valt op dat de centrumstad Hasselt—met gemiddeld 11,4% vroege schoolverlaters 

in de jaren 2006 tot 2012—een gunstiger uitkomst heeft dan de Vlaamse Gemeenschap 

als geheel (met 12,3%), net zoals de centrumsteden Brugge en Roeselare in West-

Vlaanderen. 
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Tabel 5. Limburgse gemeenten met—gemiddeld over de jaren 2006 tot 2012—13% of 

meer vroege schoolverlaters (volgens de woonplaats) 

Gemeente 
% vroege 

schoolverlaters 

Categorie op de 

kaart 

Genk 19,6% (k)19-21% 

Houthalen-Helchteren 16,3% (i)15-17% 

Maasmechelen 15,5% (i)15-17% 

Heusden-Zolder 14,0% (h)13-15% 

Beringen 13,3% (h)13-15% 
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2.2. Een onderzoeksvraag 

In de wetenschappelijke en beleidsgerichte literatuur is veel aandacht besteed aan het 

beschrijven van de mogelijke nadelige gevolgen in het latere leven van het niet behalen 

van een kwalificatie in het secundair onderwijs.4 Daarnaast wordt in beleidsplannen 

over voortijdig schoolverlaten vaak benadrukt dat een verhoging van het 

opleidingsniveau van een bevolking kan zorgen voor meer socio-economische 

welvaart. Dat uitgangspunt maakt deel uit van de redenering achter de ‘EU 2020’ 

strategie en afgeleide programma’s zoals het Vlaamse ‘Pact 2020’. De pijl wijst ook in 

de omgekeerde richting. De individuele socio-economische achtergrond en de socio-

economische context blijken dikwijls goede voorspellers van de kans op succes in 

onderwijs. 

Socio-economische factoren vinden aangrijpingspunten over de gehele lengte van de 

onderwijsloopbaan: in de ervaringen van jonge kinderen voor ze leerplichtig zijn, via 

de buitenschoolse ervaringen van kinderen en jongeren, in de manier waarop ouders 

hun kinderen kunnen ondersteunen en gidsen, in de percepties over 

toekomstmogelijkheden na het onderwijs, … . Dit rapport richt de blik echter enkel op 

het einde van de onderwijsloopbaan. De aandacht gaat naar jongeren van 18 of ouder 

die nog op weg zijn naar een eerste kwalificatie in het secundair onderwijs, maar dus 

(door hun leeftijd) niet meer leerplichtig zijn. Deze jongeren hebben op elk moment in 

principe de keuze—en op crisismomenten zoals falen of slagen in een examenreeks of 

module wordt het keuzeprobleem wellicht acuut—om het onderwijs achter zich te laten 

en te kiezen voor de arbeidsmarkt. 

Bovendien gaat onze aandacht enkel naar de socio-economische context—dus niet de 

individuele socio-economische achtergrond—en meer bepaald naar één aspect ervan: 

de toestand van de arbeidsmarkt voor jongeren. 

De centrale vraag in deze studie is: speelt de actuele toestand van de jeugdarbeidsmarkt 

een rol in de beslissing van nog ongekwalificeerde jongeren om door te gaan met 

secundair onderwijs of de school voortijdig te verlaten? 

4 Voor een uitgebreide uiteenzetting en verdere referenties, zie bijvoorbeeld: Lamote, C., Van 

Landeghem, G., Blommaert, M., Nicaise, I., De Fraine, B., & Van Damme, J. (2013). Voortijdig 

schoolverlaten in Vlaanderen: een stand van zaken en een voorstel tot aanpak. Pp. 13-60 in: Callens, 

M., Noppe, J., & Vanderleyden, L. (eds.), De sociale staat van Vlaanderen - 2013. Brussel: 

Studiedienst van de Vlaamse Regering, http://www.vlaanderen.be/svr.  

http://www.vlaanderen.be/svr
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3. Voortijdig schoolverlaten en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt voor 

jongeren 

In onderdeel 3.1 wordt de onderzoeksvraag naar de rol van de jeugdarbeidsmarkt in 

beslissingen over voortijdig schoolverlaten uitgewerkt tot een concrete toets. We passen 

die toets dan toe op de Vlaamse Gemeenschap als geheel in onderdeel 3.2 en op een 

reeks regio’s en onderwijscentra in onderdeel 3.3. 

3.1. Jeugdwerkloosheid en beslissingen over voortijdig schoolverlaten voor en na 

de schok van de financieel-economische crisis van 2008 

In rapport SSL/2012.01/1.2.05 stelden we vast dat de grafiek van het percentage 

voortijdige schoolverlaters in de Vlaamse Gemeenschap een opvallende trendbreuk 

vertoont in 2008:  

De licht stijgende trend tot en met 2008 is omgebogen naar een—in het geval van de 

jongens forse—daling in 2009 en 2010. (p. 1) 

Uit een analyse van de componenten van de indicator bleek bovendien 

… dat de opvallende daling van de ongekwalificeerde uitstroom tussen 2008 en 2010 

nagenoeg volledig toe te schrijven is aan het feit dat meer ongekwalificeerde jongeren—

vooral jongens—in die jaren de keuze gemaakt hebben in het leerplichtonderwijs te 

blijven. (p. 1) 

Met de conclusie: 

Dat is precies wat men verwacht als jongeren de toestand van de arbeidsmarkt in hun 

beslissingen betrekken en als die arbeidsmarkt in een crisistoestand verkeert. (p. 1) 

geeft dat rapport dus een bevestigend antwoord op de vraag naar een verband tussen 

beslissingen van nog ongekwalificeerde jongeren om al dan niet op school te blijven en 

de situatie op de arbeidsmarkt—evenwel zonder het expliciet te hebben over de toestand 

van de arbeidsmarkt voor jongeren. 

Een sterkere test van de onderzoeksvraag 

Het onderzoek uit rapport SSL/2012.01/1.2.0 was gebaseerd op eenvoudige, sterk 

geaggregeerde, transversale administratieve onderwijsgegevens, voornamelijk uit de 

Statistische Jaarboeken van het Vlaams Onderwijs. In tegenstelling daarmee konden we 

voor het huidige onderzoek beschikken over zeer gedetailleerde onderwijsdata. 

                                                           

5 Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2012). Vroege schoolverlaters in 

Vlaanderen tot 2010. Een analyse van de invloed van de financieel-economische crisis van 2008. 

Leuven: Steunpunt SSL, rapport nr. SSL/2012.01/1.2.0. http://www.steunpuntSSL.be  

http://www.steunpuntssl.be/
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Bovendien zijn werkloosheidscijfers in de analyse betrokken. Daardoor was het 

mogelijk de onderzoeksvraag preciezer te formuleren en grondiger te toetsen. 

De test van een potentieel verband tussen de keuzen van nog ongekwalificeerde 

jongeren—doorstromen of zonder kwalificatie weggaan uit het secundair onderwijs—

en de situatie op de arbeidsmarkt is op drie manieren aangescherpt: 

 door het onderzoek te concentreren op leerlingen in een eerder ‘gunstige’ positie 

in het onderwijs; 

 door een expliciete vergelijking met de evolutie van de jeugdwerkloosheids-

cijfers; 

 door een reeks regionale subpopulaties in parallel te bekijken. 

Doorstromers en voortijdige schoolverlaters vanuit een gunstige onderwijspositie 

Rapport SSL/OD1/2009.396 is de neerslag van een kort onderzoek over de 

ongekwalificeerde uitstroom vanuit het voltijds gewoon beroepsonderwijs, in de 

periode 2002 tot 2007. Daar werd onder meer vastgesteld dat ongeveer de helft van die 

vroege schoolverlaters de schoolbanken verliet vanuit een eerder ‘gunstige’ 

onderwijspositie: zij hadden—voor zover dat meetbaar is via de opgelopen 

vertraging—geen al te grote problemen ondervonden in hun onderwijsloopbaan en 

waren dicht bij het moment waarop ze een kwalificatie konden behalen, namelijk door 

het zesde leerjaar met succes af te werken. Bovendien bleek dat deze subgroep had 

bijgedragen tot de geleidelijk toename van het globale percentage voortijdige 

schoolverlaters tussen 2002 en 2007. 

Deze vaststellingen leidden tot de suggestie dat het beleid het aantal voortijdige 

schoolverlaters binnen deze doelgroep zou kunnen verminderen door het mogelijk te 

maken om het korte overblijvende traject naar een kwalificatie op een meer flexibele 

manier te overbruggen. De bestaande flexibele werkvormen in het hoger onderwijs en 

het volwassenonderwijs zouden kunnen dienen als concrete inspiratiebronnen 

(SSL/OD1/2009.39, p. 5 en pp. 76-77). 

                                                           

6 Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2011). Vroege schoolverlaters uit het voltijds 

beroepsonderwijs. Vertrekpunt voor een gedifferentieerde aanpak. Leuven: Steunpunt SSL, rapport nr. 

SSL/OD1/2009.39. http://www.steunpuntSSL.be  

http://www.steunpuntssl.be/
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De analyse van de trendbreuk in het verloop van het percentage voortijdige 

schoolverlaters bij het begin van de financieel-economische crisis van 2008 gaf een 

bijkomende dimensie aan dit voorstel. De interpretatie van deze analyse was dat 

een beduidend deel van de vroege schoolverlaters actieve beslissingsnemers zijn die alert 

zijn voor externe invloeden. Sommige jongeren verlaten het leerplichtonderwijs blijkbaar 

niet omdat ze niet in staat zijn om een kwalificatie te verwerven, maar omdat de 

arbeidsmarkt op dat moment een grote aantrekkingskracht uitoefent. (Rapport 

SSL/2012.01/1.2.0, p. 2) 

‘Flexibilisering’ betekent dan meer specifiek: 

De leerling zou een duidelijk afgebakend en individueel aangepast traject aangeboden 

moeten krijgen, dat kan afgewerkt worden terwijl hij/zij al actief is op de arbeidsmarkt. 

(Rapport SSL/2012.01/1.2.0, p. 3) 

In de huidige studie maken we gebruik van de vaststelling dat een belangrijk deel van 

de vroege schoolverlaters vertrekt vanuit een ‘gunstige’ onderwijspositie. We 

redeneren bovendien verder vanuit de interpretatie dat deze jongeren zich bewust zijn 

van en reageren op de situatie op de arbeidsmarkt. 

Om dit te verduidelijken, onderscheiden we drie (groepen van) factoren die een rol 

spelen als een jongere kiest tussen doorgaan met onderwijs (‘doorstromen’) of 

ongekwalificeerd weggaan. Een jongere zal eerder kiezen om de school voortijdig te 

verlaten naarmate 

 de voorbije schoolloopbaan lastiger is geweest; 

 de overblijvende weg naar een kwalificatie langer is; 

 een directe overstap naar de arbeidsmarkt gemakkelijker en aantrekkelijker is. 

Voor de vroege schoolverlaters die weggingen vanuit een ‘gunstige’ laatste 

onderwijspositie, wegen de eerste twee factoren bij definitie minder zwaar dan bij de 

vroege schoolverlaters in het algemeen. Een mogelijke invloed van de arbeidsmarkt op 

beslissingen in verband met voortijdig schoolverlaten zal dus het zuiverst zichtbaar zijn 

in een dergelijke subgroep. 

Daarom besteden we in deze studie aandacht aan 

 de leerlingen die één jaar vertraging hebben in het vijfde leerjaar van het voltijds 

gewoon secundair onderwijs; 

 de leerlingen van het zesde leerjaar van het voltijds secundair onderwijs die geen 

kwalificatie behalen op het einde van het schooljaar. 
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Deze leerlingen staan op het einde van het schooljaar voor een tweespalt: doorgaan met 

secundair onderwijs of voortijdig schoolverlater worden. Hun positie op het 

beslissingsmoment in kwestie beschouwen we als ‘gunstig’. Het percentage van deze 

leerlingen dat in het onderwijs blijft (het percentage ‘doorstromers’) gebruiken we als 

een—omgekeerd evenredige—maat voor de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt. 

Evolutie van doorstroompercentage en jeugdwerkloosheidsgraad 

Voor dit onderzoek waren voldoende gegevens voorhanden om het verloop van het 

percentage doorstromers te volgen van 2006 tot 2012, dus van twee jaar vóór de eerste 

schok van de financieel-economische crisis in 2008 tot vier jaar erna. In tegenstelling 

tot de studie van rapport SSL/2012.01/1.2.0 beperken we ons niet tot een interpretatie 

van dit verloop volgens de gewijzigde economische toestand. Tegenover de grafiek van 

het doorstroompercentage plaatsen we expliciet de evolutie van een relevante maat van 

de economische conjunctuur tussen 2006 en 2012. Met het oog op de onderzoeksvraag 

was de jeugdwerkloosheidsgraad (voor 18–24-jarigen) een voor de hand liggende 

indicator. 

De uitvoerbaarheid en de aantrekkelijkheid van een overstap naar werk door een vroege 

schoolverlater zou op verschillende manieren beïnvloed kunnen worden door de 

toestand van de arbeidsmarkt. 

 In overwegingen over de onmiddellijke toekomst speelt de actuele

beschikbaarheid van werk voor jongeren wellicht een doorslaggevende rol.

Naarmate dergelijke overwegingen meer gewicht in de schaal leggen, verwachten 

we een sterkere overeenkomst tussen kortetermijnbewegingen in de jeugd-

werkloosheidsgraad en veranderingen in het percentage doorstromers. 

 Overwegingen over ‘later’ hebben misschien eerder te maken met percepties

omtrent het verschil in kwaliteit (stabiliteit, omstandigheden, loon) van latere

tewerkstelling met of zonder een kwalificatie.

Het is aannemelijk dat de schok van de crisis een invloed heeft gehad op deze 

percepties. Het mechanisme van die beïnvloeding lijkt complex. Wellicht is het 

effect ook meer permanent. 

In deze studie zullen we een sterke correspondentie tussen het kortetermijnbewegingen 

in de jeugdwerkloosheidsgraad en veranderingen in het percentage doorstromers 

interpreteren als een indicatie dat jongeren het actuele aanbod van jobs voor hun 
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leeftijdscategorie wel degelijk in rekening brengen bij een beslissing over voortijdig 

schoolverlaten. 

Evolutie binnen de werkgebieden van RESOCs en in onderwijscentra 

De vroegere exploratie van een verband tussen voortijdig schoolverlaten en de situatie 

op de arbeidsmarkt in rapport SSL/2012.01/1.2.0 ging over de Vlaamse Gemeenschap 

als geheel. Met de geaggregeerde transversale administratieve data die toen beschikbaar 

waren voor analyse, was een geografische indeling niet mogelijk. 

Ook hier zullen we starten met een blik op de correspondentie tussen het verloop van 

de jeugdwerkloosheidsgraad en van het percentage doorstromers vanuit een gunstige 

onderwijspositie in de Vlaamse Gemeenschap.  

Daarna zullen we de onderzoeksvraag ook bekijken binnen de werkgebieden van de 

regionale economische en sociale overlegcomités in een reeks onderwijscentra 

(waaronder: de dertien ‘centrumsteden’ van het Vlaams Gewest). 

Uit het vroeger onderzoek over regionale indicatoren van voortijdig schoolverlaten 

(rapport SSL/2013.05/1.2.0) en uit de beschrijving in het tweede hoofdstuk van dit 

rapport, blijkt immers dat Vlaamse gemiddelden een grote geografische variatie kunnen 

verbergen. Omgekeerd krijgt een vaststelling op het niveau van de Vlaamse 

Gemeenschap een duidelijker betekenis als men ook kan nagaan in welke mate het 

‘Vlaamse’ patroon lokaal voorkomt. 

Samengevat 

De centrale vraag in deze studie is: speelt de actuele toestand van de jeugdarbeidsmarkt 

een rol in de beslissing van nog ongekwalificeerde meerderjarige jongeren om door te 

gaan met secundair onderwijs of de school voortijdig te verlaten? 

Het is niet de bedoeling alle facetten van deze vraag te verkennen. Het onderzoek richt 

zich op de meest directe manier waarop de situatie van de arbeidsmarkt zich laat gelden 

in het beslissingsproces, namelijk: de ruimte of krapte van het aanbod van jobs voor 

jongeren. 

De concrete toets bestaat uit een vergelijking van de kortetermijnbewegingen in het 

verloop van het percentage doorstromers vanuit een gunstige onderwijspositie met de 

gelijktijdige evolutie van de jeugdwerkloosheidsgraad in de periode 2006 tot 2012. 
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We onderzoeken dit verband voor de Vlaamse Gemeenschap als geheel, maar ook in 

regio’s en onderwijscentra. 
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3.2. Voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheidsgraad in de Vlaamse 

Gemeenschap 

We bekijken de evolutie van (beslissingen over) voortijdig schoolverlaten en de 

verandering in de arbeidsmarkt voor jongeren in Vlaanderen tijdens de periode 2006 

tot 2012 door middel van vier figuren, telkens met een aparte grafiek voor jongens en 

meisjes. Deze voorstellingswijze zal later herhaald worden voor een reeks locaties 

binnen Vlaanderen. 

De figuur rechts boven geeft het verloop van de jeugdwerkloosheidsgraad in de 

Vlaamse Gemeenschap7. De grafieken tonen drie opeenvolgende stappen in het verloop 

van de jeugdwerkloosheidsgraad: een afname tussen 2006 en 2008; een toename tussen 

2008 en 2010; een dip in 2011. Het verloop is analoog voor de beide seksen. Maar, 

zoals dat ook vaak het geval is in de evolutie van onderwijsindicatoren, zijn de 

veranderingen bij de jongens meer uitgesproken. Er is een duidelijke trendbreuk (met 

minima) in 2008, die de start van de financieel-economische crisis weergeeft. De crisis 

was al een feit in de zomer van 2008. Dat verklaart mogelijk waarom de afname tussen 

2007 en 2008 minder sterk is dan tussen 2006 en 2007. 

In het verloop van het percentage mannelijke voortijdige schoolverlaters (figuur links 

boven) is er eveneens een duidelijke trendbreuk in 2008. Bij de meisjes is er een 

gelijkaardige, maar wat minder expliciete trendbreuk; het percentage vroege 

schoolverlaters in 2008 is daar echter al wat lager dan in 2007.8 

De voor dit onderzoek essentiële vergelijking is die tussen de grafieken van het 

percentage doorstromers vanuit een gunstige positie—vanuit een vijfde leerjaar met één 

jaar vertraging of vanuit een zesde leerjaar, figuur rechts onder—en de grafieken van 

de jeugdwerkloosheidsgraad. Bij de jongens is de overeenkomst frappant: een afname 

tussen 2006 en 2008; een toename tussen 2008 en 2010; een dip in 2011.  

7 We bepaalden eerst de werkloosheidsgraad in 309 locaties: de 308 gemeenten van het Vlaams Gewest 

+ het geheel van (de 19 gemeenten van) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit deze reeks werd een 

gewogen gemiddelde berekend, met als gewicht het aandeel van de locatie in de schoolverlatersstroom 

van 2010. Meer uitleg over deze procedure is te vinden in Bijlage A en Bijlage B. 

8 Een beeld van de trendbreuk—zowel bij de meisjes als de jongens—in een perspectief van 1999 tot 

2010, is te vinden in Figuur 1 op p. 7 van: Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van 

Damme, J. (2013). Vroege schoolverlaters in Vlaanderen in 2010. Indeling volgens locatie, 

opleidingsniveau van de moeder en moedertaal. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, 

rapport nr. SSL/2013.05/1.2.0. http://www.steunpuntSSL.be 

http://www.steunpuntssl.be/


Vroege schoolverlaters en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt 

 26 

Bij de meisjes is het verloop gelijkaardig, maar de scharnierpunten tussen de stappen 

komen een jaar vroeger: een afname tussen 2006 en 2007 (we kunnen spijtig genoeg 

niet terugkijken naar 2005); een toename tussen 2007 en 2009; een dip in 2010. Een 

mogelijke verklaring van deze wat merkwaardige verschuiving is dat dit een artefact is 

dat ontstaat door de gebeurtenissen van een vol jaar samen te vatten in één meting.9 

In de figuur links onder, ten slotte, bekijken we een meer selecte groep van leerlingen. 

Het aantal leerlingen dat in een zesde leerjaar zit en niet slaagt is uiteraard eerder klein, 

maar vooral ook bijzonder: zij staan zeer dicht bij het behalen van een kwalificatie. Het 

verloop van het percentage doorstromers bij de jongens komt in die groep eveneens 

duidelijk overeen met het verloop van de jeugdwerkloosheidsgraad. Bij de meisjes 

komen de scharnierpunten opnieuw een jaar eerder. 

Deze confrontatie van onderwijsgegevens en gegevens over de arbeidsmarkt in de 

Vlaamse Gemeenschap bevat dus wel degelijk een indicatie dat de actuele toestand van 

de jeugdarbeidsmarkt een rol speelt in de beslissing van nog ongekwalificeerde 

jongeren om door te gaan met secundair onderwijs of de school voortijdig te verlaten. 

De evolutie van de jeugdarbeidsmarkt is dus een factor in het verloop van het 

percentage vroege schoolverlaters. Het verband is het duidelijkst bij de jongens.10 

De volgende sectie van het rapport is de samenvatting van een reeks van lokale analyses 

volgens dezelfde procedure. 

 

                                                           

9 Meerderjarige leerlingen kunnen de school in principe verlaten op om het even welk moment. De 

tijdsverdeling van deze gebeurtenissen voor de schoolverlaters van een gegeven jaar is onbekend. 

Abrupte veranderingen in de toestand van de jeugdarbeidsmarkt kunnen vroeg of laat in het jaar 

plaatsvinden. Afhankelijk van die timing kunnen ze meer of minder schoolverlaters van dat jaar 

beïnvloeden. Het tempo van de uitstroom van schoolverlaters in de loop van een jaar en vooral de 

timing en intensiteit van wijzigingen in de arbeidsmarkt zijn niet noodzakelijk identiek voor beide 

seksen. 

10 De kleurcode in het balkje rechts boven de figuren geeft aan dat we de bewijskracht voor de invloed 

van de jeugdarbeidsmarkt in het geval van de jongens beoordelen als ‘sterk’ en in het geval van de 

meisjes als ‘matig’. Deze kleurcodes en termen zijn op de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel bij het 

samenvatten van de resultaten van de lokale analyses (zie volgende sectie van de tekst). 
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Vlaamse Gemeenschap 

De schoolverlaters in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 2735 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 1485 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 13129 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 9311 meisjes in de noemer. 
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3.3. Voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheidsgraad in regio’s en centra 

De 308 gemeenten van het Vlaams Gewest zijn verdeeld over de (niet-overlappende) 

werkgebieden van negentien ‘regionale economische en sociale overlegcomités’. De 

gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen samen een twintigste 

werkgebied van een RESOC. Die twintig eenheden dekken samen al de locaties van 

administratieve schoolvestigingsplaatsen uit het onderwijssysteem van de Vlaamse 

Gemeenschap. Het is dus mogelijk om, per kalenderjaar, elke schoolverlater of 

doorstromer toe te wijzen aan één van de twintig werkgebieden, via de 

schoolvestigingsplaats van de leerling in het voorbije schooljaar. 

Tabel 6 geeft een overzicht van de twintig werkgebieden van RESOCs, geordend 

volgens de provincie. De tabel geeft aan hoeveel gemeenten tot het werkgebied behoren 

en (via de verdeling van de schoolverlaters) hoe zwaar elk gebied weegt in termen van 

onderwijs. Het werkgebied van RESOC Antwerpen is in dat opzicht veruit het 

belangrijkst, met 15,0% van de schoolverlaters uit de periode 2006-2012; het RESOC 

Oostende is het kleinste, met een aandeel van slechts 1,8% in de schoolverlatersstroom. 

De centrumfunctie van de dertien Vlaamse ‘centrumsteden’ houdt onder meer in dat de 

schoolvestigingsplaatsen op hun grondgebied instaan voor het onderwijs aan een 

beduidend contingent leerlingen uit buurgemeenten. Die centrumsteden zijn niet de 

enige gemeenten met een centrumfunctie op het gebied van onderwijs. 

Tabel 7 toont een lijst van negenentwintig dergelijke Vlaamse gemeenten11 (waaronder 

de dertien centrumsteden) plus het Brussels Hoofdstedelijk Gewest12, geordend volgens 

                                                           

11 Een eerste lijst van onderwijscentra is opgesteld via een analyse van de schoolverlaters van 2010. In 

een startverzameling van 309 locaties (namelijk de 308 gemeeenten van het Vlaams Gewest + het 

BHG) vonden we 185 locaties die in 2010 schoolverlaters hadden vanuit een schoolvestigingsplaats op 

hun grondgebied. In die deelverzameling van 185 troffen we 58 locaties aan die voldeden aan de 

volgende twee criteria: (a) het aantal schoolverlaters (in 2010) dat (in 2009−2010) niet in de locatie 

woonde maar er wel les volgde is groter dan het aantal schoolverlaters dat in de locatie woonde maar 

elders naar school ging; EN (b) meer dan de helft van de schoolverlaters (in 2010) die (in 2009−2010) 

in de locatie woonden ging daar ook naar school. Die 58 noemen we ‘onderwijscentra’. 

Uit de lijst van 58 onderwijscentra selecteerden we voor het huidig onderzoek de 30 grootste centra. De 

omvangsmaat voor die selectie was: het jaarlijks aantal (gemiddeld over de periode 2006 tot 2012) 

mannelijke doorstromers en vroege schoolverlaters vanuit een ‘gunstige’ onderwijspositie (= leerlingen 

met één jaar vertraging in het vijfde leerjaar of leerlingen uit het zesde leerjaar van het voltijds gewoon 

secundair onderwijs.) 

12 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt soms de rol van veertiende ‘centrumstad’, zie 

bijvoorbeeld: de tabel op p. ix in rapport SSL/2013.05/1.2.0 over regionale indicatoren van voortijdig 

schoolverlaten. In de lokale analyse wordt het BHG behandeld als een onderwijscentrum eerder dan als 

het werkgebied van een RESOC. (Dat maakt een verschil uit voor de jeugdwerkloosheidscijfers.) 
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de RESOCs. Zeventien van de twintig RESOCs zijn vertegenwoordigd door één of 

meer onderwijscentra. Samen staan deze dertig centra in voor ongeveer 60% van de 

schoolverlaters van 2006 tot 2012. De stad Antwerpen is het grootste centrum13, met 

8,1% van de schoolverlaters; het Vlaams-Brabantse Haacht is de kleinste 

centrumgemeente uit de lijst, met 0,6% van de Vlaamse schoolverlatersstroom. 

Tabel 6. De twintig werkgebieden van de regionale economische en sociale 

overlegcomités (RESOCs) in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Provincie RESOC 
Aantal 

gemeenten 

Verdeling 

schoolverlaters 

2006-2012 

West-Vlaanderen RESOC Brugge 10 6,0% 

RESOC Zuid-West-Vlaanderen 12 5,2% 

RESOC Roeselare-Tielt 17 3,5% 

RESOC Westhoek 18 3,2% 

RESOC Oostende 7 1,8% 

Oost-Vlaanderen RESOC Gent 10 7,1% 

RESOC Dender-Waas 17 6,4% 

RESOC Zuid-Oost-Vlaanderen 21 6,3% 

RESOC Meetjesland 17 2,4% 

Antwerpen RESOC Antwerpen 30 15,0% 

RESOC Turnhout 27 7,3% 

RESOC Mechelen 13 5,7% 

Vlaams-Brabant RESOC Leuven 30 7,4% 

RESOC Halle-Vilvoorde 35 5,7% 

Limburg Streek Midden-Limburg 8 5,0% 

Streek Zuid-Limburg 14 2,5% 

Streek Noord-Limburg 9 2,5% 

Streek Maasland 5 2,2% 

Streek West-Limburg 8 2,1% 

308 

Brussels H. Gewest 19 2,7% 

100,0% 

13 Dat wil niet zeggen dat Antwerpen de sterkste centrumfunctie heeft. Een kleine centrumstad zoals 

Turnhout, bijvoorbeeld, heeft een veel grotere hefboomfunctie. Zie: Tabel 9 op p. 31 in rapport 

SSL/2013.05/1.2.0. 
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Tabel 7. Dertig onderwijscentra in de Vlaamse Gemeenschap 

Provincie RESOC Centrum 

Verdeling 

schoolverlaters 

2006-2012 

West-Vlaanderen RESOC Brugge Brugge 4,5% 

Torhout 1,0% 

RESOC Z.-W.-Vlaanderen Kortrijk 3,1% 

RESOC Roeselare-Tielt Roeselare 1,9% 

RESOC Westhoek 

RESOC Oostende Oostende 1,5% 

Oost-Vlaanderen RESOC Gent Gent 5,9% 

RESOC Dender-Waas Sint-Niklaas 2,5% 

Dendermonde 1,1% 

Wetteren 0,9% 

RESOC Z.-O.-Vlaanderen Aalst 2,2% 

Oudenaarde 1,2% 

RESOC Meetjesland Eeklo 1,0% 

Antwerpen RESOC Antwerpen Antwerpen 8,1% 

Boom 0,8% 

RESOC Turnhout Turnhout 2,0% 

Geel 1,2% 

Mol 1,1% 

Hoogstraten 0,9% 

RESOC Mechelen Mechelen 2,3% 

Lier 1,1% 

Vlaams-Brabant RESOC Leuven Leuven 2,8% 

Aarschot 1,3% 

Haacht 0,6% 

RESOC Halle-Vilvoorde Halle 1,3% 

Vilvoorde 0,7% 

Limburg Streek Midden-Limburg Hasselt 2,7% 

Genk 1,6% 

Streek Zuid-Limburg Sint-Truiden 1,0% 

Streek Noord-Limburg 

Streek Maasland Maaseik 1,0% 

Streek West-Limburg 

Brussels H. Gewest BHG 2,7% 

59,9% 

We hebben de evolutie van (beslissingen over) voortijdig schoolverlaten en het verloop 

van de jeugdwerkloosheidsgraad tijdens de periode 2006 tot 2012 in elk van de twintig 

regio’s en dertig onderwijscentra bekeken door middel van vier figuren, volgens het 

patroon toegepast op de Vlaamse Gemeenschap als geheel in onderdeel 3.2. 
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Het volledige materiaal is samengebracht in Bijlage A (Tabel 10, p. 35). De bijlage 

begint met een overzichtstabel een een legende (die in een meer formele vorm herhaald 

is in Bijlage B, p. 89). Voor elke regio of centrum is per sekse aangegeven of we de 

correspondentie tussen het verloop van de jeugdwerkloosheid en de evolutie van het 

percentage doorstromers vanuit een gunstige onderwijspositie in het voltijds gewoon 

secundair onderwijs beschouwen als ‘sterk’, ‘matig’ of afwezig (code ‘geen’): 

Jongens Meisjes 

Sterk Sterk 

Matig Matig 

Geen Geen 

Tabel 8. Correspondentie tussen jeugdwerkloosheid en beslissingen over voortijdig 

schoolverlaten vanuit een gunstige positie, in de twintig werkgebieden van de 

RESOCs 

Correspondentie 

Provincie RESOC Jongens Meisjes 

West-Vlaanderen RESOC Brugge Geen Geen 

RESOC Z.-W.-Vlaanderen Sterk Geen 

RESOC Roeselare-Tielt Geen Matig 

RESOC Westhoek Matig Matig 

RESOC Oostende Geen Matig 

Oost-Vlaanderen RESOC Gent Sterk Geen 

RESOC Dender-Waas Sterk Matig 

RESOC Z.-O.-Vlaanderen Sterk Geen 

RESOC Meetjesland Geen Matig 

Antwerpen RESOC Antwerpen Sterk Sterk 

RESOC Turnhout Sterk Geen 

RESOC Mechelen Sterk Geen 

Vlaams-Brabant RESOC Leuven Matig Geen 

RESOC Halle-Vilvoorde Geen Geen 

Limburg Streek Midden-Limburg Sterk Sterk 

Streek Zuid-Limburg Matig Geen 

Streek Noord-Limburg Matig Matig 

Streek Maasland Sterk Geen 

Streek West-Limburg Matig Geen 

Brussels H. Gewest Sterk Sterk 
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Tabel 9. Correspondentie tussen jeugdwerkloosheid en beslissingen over voortijdig 

schoolverlaten vanuit een gunstige positie, in dertig onderwijscentra 

Correspondentie 

Provincie RESOC Centrum Jongens Meisjes 

West-Vl. R. Brugge Brugge Geen Geen 

Torhout Matig Geen 

R. Z.-W.-Vlaanderen Kortrijk Sterk Geen 

R. Roeselare-Tielt Roeselare Geen Geen 

R. Westhoek 

R. Oostende Oostende Geen Matig 

Oost-Vl. R. Gent Gent Sterk Geen 

R. Dender-Waas Sint-Niklaas Sterk Geen 

Dendermonde Matig Geen 

Wetteren Sterk Geen 

R. Z.-O.-Vlaanderen Aalst Sterk Sterk 

Oudenaarde Sterk Geen 

R. Meetjesland Eeklo Matig Matig 

Antwerpen R. Antwerpen Antwerpen Sterk Sterk 

Boom Sterk Sterk 

R. Turnhout Turnhout Matig Geen 

Geel Geen Geen 

Mol Matig Geen 

Hoogstraten Sterk Geen 

R. Mechelen Mechelen Sterk Matig 

Lier Sterk Geen 

Vl.-Brabant R. Leuven Leuven Matig Sterk 

Aarschot Sterk Geen 

Haacht Sterk Geen 

R. Halle-Vilvoorde Halle Sterk Geen 

Vilvoorde Sterk Geen 

Limburg Str. Midden-Limburg Hasselt Matig Matig 

Genk Sterk Matig 

Str. Zuid-Limburg Sint-Truiden Matig Geen 

Str. Noord-Limburg 

Str. Maasland Maaseik Sterk Geen 

Str. West-Limburg 

Brussels H. Gewest BHG Sterk Sterk 

Tabel 8 (werkgebieden van RESOCs) en Tabel 9 (onderwijscentra) vatten de 

beoordeling van de correspondentie tussen de jeugdwerkloosheid en het percentage 

doorstromers in de 49 onderzochte locaties samen. 

Bij de jongens is de overeenkomst ‘sterk’ of ‘matig’ in 15 van de 20 regio’s; meer 

bepaald: 10/20 ‘sterk’ en 5/20 ‘matig’. Het patroon is nog duidelijker in de reeks 
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onderwijscentra: de correspondentie is ‘sterk’ of ‘matig’ in 26 van de 30 centra; 

namelijk: 18/30 ‘sterk’ en 8/30 ‘matig’. 

Bij de meisjes daarentegen is er ‘geen’ overeenkomst tussen de grafieken van de 

jeugdwerkloosheid en het percentage doorstromers in 11 van de 20 regio’s en in 20 van 

de 30 onderwijscentra. 

In het bijzonder vinden we onder de veertien ‘centrumsteden’—de dertien Vlaamse 

centrumsteden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest—11 steden met een sterke (8) of 

matige (3) correspondentie tussen de situatie op de jeugdarbeidsmarkt en beslissingen 

door jongens over voortijdig schoolverlaten. In Brugge, Roeselare en Oostende zien we 

dat verband niet. 

Voor de meisjes zien we een sterk verband tussen de jeugdwerkloosheid en het 

doorstroompercentage in (slechts) vier van de veertien centrumsteden, namelijk: 

Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leuven en Aalst. De correspondentie 

is afwezig voor de beide seksen in Brugge en Roeselare. Er zijn drie centrumsteden 

waar het verband als ‘sterk’ is beoordeeld voor zowel de meisjes als de jongens: 

Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Aalst. 

De stad Antwerpen (p. 62) is hét voorbeeld van een zeer nauwe overeenkomst tussen 

kortetermijnveranderingen in de jeugdwerkloosheid en wijzigingen in de kans dat 

jongeren (zowel jongens als meisjes) de school voortijdig verlaten vanuit een gunstige 

onderwijspositie. 

Het geheel van de lokale analyses versterkt de conclusie die we in onderdeel 3.2 haalden 

uit de geaggregeerde gegevens voor de Vlaamse Gemeenschap, namelijk dat de actuele 

toestand van de jeugdarbeidsmarkt een rol speelt in de beslissing van nog 

ongekwalificeerde jongeren om door te gaan met secundair onderwijs of de school 

voortijdig te verlaten. De jeugdwerkloosheidsgraad is niet overal zichtbaar als factor 

in het verloop van het percentage vroege schoolverlaters. Bij de jongens is het verband 

wijd verspreid, al zijn er ook locaties waar het ontbreekt. Bij de meisjes is het effect 

minder vaak aantoonbaar, maar er zijn locaties waar het even duidelijk is als bij de 

jongens. 
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Bijlage A. Evolutie van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid in regio’s 

en centra 

Tabel 10. Overzicht 

Provincie RESOC Centrum 

West-Vl. R. Brugge p. 40 Brugge p. 41

Torhout p. 42

R. Z.-W.-Vlaanderen p. 43 Kortrijk p. 44

R. Roeselare-Tielt p. 45 Roeselare p. 46

R. Westhoek p. 47

R. Oostende p. 48 Oostende p. 49

Oost-Vl. R. Gent p. 50 Gent p. 51

R. Dender-Waas p. 52 Sint-Niklaas p. 53

Dendermonde p. 54 

Wetteren p. 55

R. Z.-O.-Vlaanderen p. 56 Aalst p. 57

Oudenaarde p. 58

R. Meetjesland p. 59 Eeklo p. 60

Antwerpen R. Antwerpen p. 61 Antwerpen p. 62

Boom p. 63

R. Turnhout p. 64 Turnhout p. 65

Geel p. 66

Mol p. 67

Hoogstraten p. 68

R. Mechelen p. 69 Mechelen p. 70

Lier p. 71

Vl.-Brabant R. Leuven p. 72 Leuven p. 73

Aarschot p. 74

Haacht p. 75

R. Halle-Vilvoorde p. 76 Halle p. 77

Vilvoorde p. 78

Limburg Str. Midden-Limburg p. 79 Hasselt p. 80

Genk p. 81

Str. Zuid-Limburg p. 82 Sint-Truiden p. 83

Str. Noord-Limburg p. 84

Str. Maasland p. 85 Maaseik p. 86

Str. West-Limburg p. 87

Brussels H. Gewest BHG p. 88
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Naam van regio of centrum  L 

Aandeel in de schoolverlatersstroom a 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
VSV 

  

 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
D6 

  

 
n6 

 

 

  C 

  
 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
JW 

  

 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
D65 

  

 
n65 
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L 

Identificeert een locatie. 

Twee types: ‘regio’ of ‘onderwijscentrum’. 

Regio: de verzameling gemeenten die het werkgebied vormt van een ‘regionaal 

economisch en sociaal overlegcomité (RESOC, zie ook sectie 3.3). 

Onderwijscentrum: een gemeente die een centrumfunctie heeft op het gebied van 

onderwijs (zie ook sectie 3.3). 

a 

Geheel: de 18–22-jarigea schoolverlatersb in de Vlaamse Gemeenschap in de zeven 

kalenderjaren 2006 tot 2012. 

Indicator: het percentage schoolverlaters vanuit een schoolvestigingsplaatsc in de 

aangegeven locatie. 

a, b, c: zie bijlage C. 

VSV 

Meetpunt per sekse en per kalenderjaar. 

Geheel: de 18–22-jarigea schoolverlatersb vanuit vanuit een schoolvestigingsplaatsc in de 

aangegeven locatie. 

Indicator: het percentage ongekwalificeerded (= ‘vroege’ = ‘voortijdige’) schoolverlaters. 

a, b, c, d: zie bijlage C. 

JW 

Meetpunt per sekse en per kalenderjaar. 

Indien de locatie een regio (werkgebied van een RESOC) is: 

Geheel: de 18–24-jarige beroepsbevolkinge met woonplaats in de regio. 

Indicator: het percentage niet-werkende werkzoekendenf. 

Indien de locatie een onderwijscentrum is: 

Indicator: gewogen gemiddelde van de jeugdwerkloosheidscijfers van de gemeenten 

waaruit het onderwijscentrum recruteert. 

De gewichten zijn bepaald door de verdeling van de schoolverlaters van 2010 volgens 

de locatie van hun schoolvestigingsplaats en hun woonplaats in het schooljaar 2009–

2010.g 
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Het jeugdwerkloosheidscijfer per gemeente is gedefinieerd zoals het 

jeugdwerkloosheidscijfer voor een regio: als het percentage niet-werkende 

werkzoekenden in de 18–24-jarige beroepsbevolking die in de gemeente woont. 

e, f: de ‘werkenden’ en de ‘niet-werkende werkzoekenden’ vormen samen de 

‘beroepsbevolking’; de betekenis van deze termen is die van de brontabellen van het 

Steunpunt WSE (zie ook Bijlage D). 

g: volgens de definities en data van rapport SSL/2013.05/1.2.0. 

D6 

Meetpunt per sekse en per kalenderjaar. 

Geheel: de 18–22-jarigen die 

 pas schoolverlaterb werden in het aangeven kalenderjaar of later; EN

 die in het schooljaar dat eindigde in het aangegeven kalenderjaar in het zesde

leerjaar van het voltijds gewoon secundair onderwijs zaten; EN

 die geen kwalificatieh behaalden in het aangegeven kalenderjaar.

Indicator: het percentage dat verder studeert; dat wil zeggen: het percentage dat geen 

ongekwalificeerde schoolverlater wordt in het aangegeven kalenderjaar. 

b, h: zie bijlage C. 

n6 

Per sekse. 

Aantal jongens (meisjes) in het ‘geheel’ (= de noemer) van indicator ‘D6’, uitgemiddeld 

over de zeven kalenderjaren. 

D65 

Zoals ‘D6’, behalve dat de tweede voorwaarde in de definitie van het ‘geheel’ vervangen 

wordt door: 

 die in het schooljaar dat eindigde in het aangegeven kalenderjaar in het zesde

leerjaar van het voltijds gewoon secundair onderwijs zaten OF met één jaar

vertraging in het vijfde leerjaar; EN

n65 

Per sekse. 

Aantal jongens (meisjes) in het ‘geheel’ (= de noemer) van indicator ‘D65’, uitgemiddeld 

over de zeven kalenderjaren. 
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C 

Per sekse (links: jongens; rechts: meisjes). 

Beoordeling van de mate van correspondentie tussen: 

 enerzijds: de evolutie van de jeugdwerkloosheidsgraad (indicator ‘JW’); 

 anderzijds: de evolutie van het doorstroompercentages van ongekwalificeerde 

leerlingen in een ‘gunstige’ positie (indicatoren ‘D6’ en ‘D65’). 

Categorieën: 

Jongens Meisjes 

Sterk Sterk 

Matig Matig 

Geen Geen 
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RESOC Brugge 

6,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 167 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 62 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 811 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 489 meisjes in de noemer. 
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Brugge 

4,5 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 131 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 51 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 628 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 393 meisjes in de noemer. 
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Torhout 

1,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 23 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 6 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 118 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 49 meisjes in de noemer. 
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RESOC Zuid-West-Vlaanderen 

5,2 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 111 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 59 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 549 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 388 meisjes in de noemer. 
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Kortrijk 

3,1 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 79 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 45 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 349 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 280 meisjes in de noemer. 
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RESOC Roeselare-Tielt 

3,5 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 56 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 31 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 331 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 224 meisjes in de noemer. 
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Roeselare 

1,9 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 29 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 19 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 184 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 133 meisjes in de noemer. 
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RESOC Westhoek 

3,2 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 52 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 29 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 325 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 265 meisjes in de noemer. 
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RESOC Oostende 

1,8 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 51 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 33 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 229 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 170 meisjes in de noemer. 
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Oostende 

1,5 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 47 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 31 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 208 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 158 meisjes in de noemer. 
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RESOC Gent 

7,1 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 220 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 122 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 947 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 743 meisjes in de noemer. 
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Gent 

5,9 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 183 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 109 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 788 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 624 meisjes in de noemer. 
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RESOC Dender-Waas 

6,4 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 176 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 89 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 846 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 569 meisjes in de noemer. 
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Sint-Niklaas 

2,5 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 61 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 40 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 274 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 239 meisjes in de noemer. 
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Dendermonde 

1,1 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 26 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 14 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 131 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 89 meisjes in de noemer. 
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Wetteren 

0,9 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 28 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 11 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 146 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 84 meisjes in de noemer. 
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RESOC Zuid-Oost-Vlaanderen 

6,3 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 168 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 89 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 765 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 535 meisjes in de noemer. 
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Aalst 

2,2 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 73 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 45 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 315 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 222 meisjes in de noemer. 
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Oudenaarde 

1,2 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 25 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 8 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 137 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 79 meisjes in de noemer. 
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RESOC Meetjesland 

2,4 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 52 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 24 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 261 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 165 meisjes in de noemer. 
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Eeklo 

1,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 26 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 11 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 126 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 75 meisjes in de noemer. 
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RESOC Antwerpen 

15,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 488 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 320 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 2223 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 1778 meisjes in de noemer. 
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Antwerpen 

8,1 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 276 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 233 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 1140 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 1164 meisjes in de noemer. 
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Boom 

0,8 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 33 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 9 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 154 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 70 meisjes in de noemer. 
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RESOC Turnhout 

7,3 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 157 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 103 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 871 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 628 meisjes in de noemer. 
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Turnhout 

2,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 47 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 50 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 257 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 241 meisjes in de noemer. 
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Geel 

1,2 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 32 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 11 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 153 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 90 meisjes in de noemer. 
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Mol 

1,1 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 24 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 11 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 135 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 100 meisjes in de noemer. 
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Hoogstraten 

0,9 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 22 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 9 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 142 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 52 meisjes in de noemer. 
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RESOC Mechelen 

5,7 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 174 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 92 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 802 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 578 meisjes in de noemer. 
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Mechelen 

2,3 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 83 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 46 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 361 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 275 meisjes in de noemer. 
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Lier 

1,1 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 36 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 20 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 170 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 134 meisjes in de noemer. 
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RESOC Leuven 

7,4 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 208 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 84 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 1002 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 626 meisjes in de noemer. 
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Leuven 

2,8 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 76 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 40 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 375 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 281 meisjes in de noemer. 
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Aarschot 

1,3 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 32 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 8 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 166 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 84 meisjes in de noemer. 
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Haacht 

0,6 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 26 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 9 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 122 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 51 meisjes in de noemer. 
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RESOC Halle-Vilvoorde 

5,7 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 158 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 62 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 787 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 466 meisjes in de noemer. 
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Halle 

1,3 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 35 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 12 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 208 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 114 meisjes in de noemer. 
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Vilvoorde 

0,7 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 21 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 13 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 109 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 87 meisjes in de noemer. 



Bijlage A. Voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid in regio’s en centra 

79 

Streek Midden-Limburg 

5,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 182 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 109 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 792 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 602 meisjes in de noemer. 
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Hasselt 

2,7 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 97 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 57 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 436 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 333 meisjes in de noemer. 
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Genk 

1,6 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 63 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 40 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 242 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 209 meisjes in de noemer. 
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Streek Zuid-Limburg 

2,5 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 57 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 38 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 309 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 210 meisjes in de noemer. 
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Sint-Truiden 

1,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 25 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 15 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 123 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 90 meisjes in de noemer. 
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Streek Noord-Limburg 

2,5 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 55 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 19 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 293 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 158 meisjes in de noemer. 
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Streek Maasland 

2,2 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 70 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 36 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 386 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 219 meisjes in de noemer. 
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Maaseik 

1,0 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 30 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 9 meisjes in de noemer. 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

Gemiddeld 194 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 71 meisjes in de noemer. 
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Streek West-Limburg 

2,1 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 61 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 21 meisjes in de noemer. 

 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 275 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 165 meisjes in de noemer. 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

2,7 % van de Vlaamse schoolverlaters 

in 2006-2012 

 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

 

 
Gemiddeld 71 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 54 meisjes in de noemer. 

 

  

 

 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

 
Nota: zoals voor de overige onderwijscentra 

zijn deze jeugdwerkloosheidspercentages 

berekend uit de arbeidsgegevens in de 

woonplaats van de leerlingen die in de 

Vlaamse scholen van het BHG les volgden. 

De jeugdwerkloosheidscijfers voor de 

volledige bewonerspopulatie van het BHG zijn 

hoger, bijvoorbeeld: 31,5% in 2008 en 36,7% 

in 2010 voor de jongens; 35,8% in 2008 en 

38,0% in 2010 voor de meisjes. 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

 
Gemiddeld 325 jongens in de noemer. 

Gemiddeld 333 meisjes in de noemer. 
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Bijlage B. Definitie van de indicatoren 

Deze bijlage bevat een formele definitie van de indicatoren uit Bijlage A. 
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Naam van regio of centrum L 

Aandeel in de schoolverlatersstroom a 

Evolutie voortijdig schoolverlaten 

VSV 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit zesde leerjaar 

D6 

n6 

C 

Evolutie jeugdwerkloosheid 

JW 

Evolutie percentage doorstromers 

vanuit vijfde leerjaar met één jaar 

vertraging en vanuit zesde leerjaar 

D65 

n65 
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Verzamelingen 

Verzameling K van zeven kalenderjaren: 

{2006, 2007, …, 2012}. 

Verzameling L van 309 locaties: 

de 308 gemeenten van het Vlaams Gewest en het geheel gevormd door de 19 gemeenten 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Verzameling C, deelverzameling van L: 

30 locaties met een centrumfunctie op het gebied van onderwijs. 

Verzameling R, een partitie van L met 20 elementen, namelijk: 

de werkgebieden (regio’s) van de 20 RESOCs. 

Onderwijsgegevens, afgeleid uit administratieve onderwijsdata (1) 

Voor k є K en l є C of l є R: 

KJ,k,l en KM,k,l: 

aantal 18–22-jarige jongens (J) / meisjes (M) dat gekwalificeerd schoolverlater werd in 

kalenderjaar k van uit een schoolvestigingsplaats in locatie l; 

VJ,k,l en VM,k,l: 

aantal 18–22-jarige jongens (J) / meisjes (M) dat ongekwalificeerd schoolverlater werd 

in kalenderjaar k van uit een schoolvestigingsplaats in locatie l; 

DJ,k,l en DM,k,l: 

aantal 18–22-jarige jongens (J) / meisjes (M) dat zowel in het schooljaar dat eindigde in 

kalenderjaar k als in het schooljaar dat begon in kalenderjaar k in het leerplichtonderwijs 

zat EN pas later schoolverlater werd EN in het schooljaar dat eindigde in kalenderjaar k 

les volgde in een schoolvestigingplaats in locatie l. 

Een bijkomende index “G6” betekent: 

leerling in een zesde leerjaar van het voltijds gewoon secundair onderwijs in het 

schooljaar dat eindigde in het aangegeven kalenderjaar. 

Een bijkomende index “G5” betekent: 

leerling met één jaar vertraging in een vijfde leerjaar van het voltijds gewoon secundair 

onderwijs in het schooljaar dat eindigde in het aangegeven kalenderjaar. 

Deze aantallen zijn voor deze studie berekend uit gegevens in bron D1 (zie Bijlage D). 

Onderwijsgegevens, afgeleid uit administratieve onderwijsdata (2) 

Voor ve є L en wo є L: 
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wJ,ve,wo en wM,ve,wo: 

aantal mannelijke (J) / vrouwelijke (M) schoolverlaters van 2010 dat in 2009–2010 

ingeschreven was in een schoolvestigingsplaats in locatie ve EN in 2009–2010 woonde 

in locatie wo. 

Deze aantallen zijn resultaten uit bron D2 (zie Bijlage D). Ze vormen samen een 

verdeling van de 37353 mannelijke en 36014 vrouwelijke schoolverlaters van 2010 uit 

het onderwijssysteem van de Vlaamse Gemeenschap die in 2009–2010 in het Vlaams 

Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonden. 

Arbeidsmarktgegevens, Steunpunt WSE 

Voor k є K en l є L: 

WRKJ,k,l en WRKM,k,l: 

aantal 18–24-jarige mannelijke (J) / vrouwelijke (M) werkenden in kalenderjaar k in 

locatie l. 

NWWZJ,k,l en NWWZM,k,l: 

aantal 18–24-jarige mannelijke (J) / vrouwelijke (M) niet-werkende werkzoekenden in 

kalenderjaar k in locatie l. 

Dit zijn sommen van gegevens uit bron D3. 

Definities indicatoren 

L 

l є C of l є R. 

a 

Voor l є C of l є R: 

∑ (KJ,𝑘,𝑙 + KM,𝑘,𝑙 + VJ,𝑘,𝑙 + VM,𝑘,𝑙)𝑘∈𝐾

∑ ∑ (KJ,𝑘,ℎ + KM,𝑘,ℎ + VJ,𝑘,ℎ + VM,𝑘,ℎ)𝑘∈𝐾ℎ∈𝐿

 . 

VSV 

Voor l є C of l є R: 

VJ,𝑘,𝑙

KJ,𝑘,𝑙 + VJ,𝑘,𝑙
 𝑒𝑛 

VM,𝑘,𝑙

KM,𝑘,𝑙 + VM,𝑘,𝑙
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als functie van k є K. 

JW 

Voor r є R: 

NWWZJ,𝑘,𝑟

WRKJ,𝑘,𝑟 + NWWZJ,𝑘,𝑟
 𝑒𝑛 

NWWZM,𝑘,𝑟

WRKM,𝑘,𝑟 + NWWZM,𝑘,𝑟

als functie van k є K. 

Voor c є C: 

∑ wJ,𝑐,𝑙 ∙ JWGJ,𝑘,𝑙𝑙∈L

∑ wJ,𝑐,𝑙𝑙∈L
 𝑒𝑛 

∑ wM,𝑐,𝑙 ∙ JWGM,𝑘,𝑙𝑙∈L

∑ wM,𝑐,𝑙𝑙∈L

als functie van k є K. 

Hierin is, voor k є K en l є L: 

JWGJ,𝑘,𝑙 =
NWWZJ,𝑘,𝑙

WRKJ,𝑘,𝑙 + NWWZJ,𝑘,𝑙
 𝑒𝑛 

JWGM,𝑘,𝑙 =  
NWWZM,𝑘,𝑟

WRKM,𝑘,𝑙 + NWWZM,𝑘,𝑙
 . 

D6 

Voor l є C of l є R: 

DJ,𝑘,𝑙,G6

VJ,𝑘,𝑙,G6 + DJ,𝑘,𝑙,G6
 𝑒𝑛 

DM,𝑘,𝑙,G6

VM,𝑘,𝑙,G6 + DM,𝑘,𝑙,G6

als functie van k є K. 

n6 

Voor l є C of l є R: 

1

7
∑ (VJ,𝑘,𝑙,G6 + DJ,𝑘,𝑙,G6)

𝑘∈𝐾
  𝑒𝑛 

1

7
∑ (VM,𝑘,𝑙,G6 + DM,𝑘,𝑙,G6)

𝑘∈𝐾
 . 

D65 

Voor l є C of l є R: 
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DJ,𝑘,𝑙,G6 + DJ,𝑘,𝑙,G5

VJ,𝑘,𝑙,G6 + VJ,𝑘,𝑙,G5 + DJ,𝑘,𝑙,G6 + DJ,𝑘,𝑙,G5
 𝑒𝑛 

DM,𝑘,𝑙,G6 + DM,𝑘,𝑙,G5

VM,𝑘,𝑙,G6 + VM,𝑘,𝑙,G5 + DM,𝑘,𝑙,G6 + DM,𝑘,𝑙,G5

als functie van k є K. 

n65 

Voor l є C of l є R: 

1

7
∑ (VJ,𝑘,𝑙,G6 + VJ,𝑘,𝑙,G5 + DJ,𝑘,𝑙,G6 + DJ,𝑘,𝑙,G5)

𝑘∈𝐾
  𝑒𝑛 

1

7
∑ (VM,𝑘,𝑙,G6 + VM,𝑘,𝑙,G5 + DM,𝑘,𝑙,G6 + DM,𝑘,𝑙,G5)

𝑘∈𝐾
 . 
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Bijlage C. Definitie van voortijdig schoolverlaten 

In het rapport SSL/2013.05/1.2.014 over regionale indicatoren van voortijdig 

schoolverlaten werden ‘schoolverlaters’, ‘gekwalificeerde schoolverlaters’ en ‘vroege 

schoolverlaters’ gedefinieerd als volgt: 

Elke jongere die aan een loopbaan in het basis- of secundair onderwijs begint vóór of 

tijdens het kalenderjaar van zijn/haar zeventiende verjaardag, wordt nadien één keer als 

‘schoolverlater’ geregistreerd. Behaalt de leerling een (eerste) kwalificatie zonder die 

loopbaan onderbroken te hebben dan wordt hij/zij op dat moment een ‘gekwalificeerde 

schoolverlater’15. Bij een eerste onderbreking van de loopbaan zonder dat de leerling een 

kwalificatie op zak heeft, wordt hij/zij geteld als een ‘vroege schoolverlater’16. 

De ‘kwalificaties’ in kwestie zijn17: een diploma van secundair onderwijs, een 

studiegetuigschrift van het zesde leerjaar van het voltijds gewoon beroepsonderwijs, een 

kwalificatiegetuigschrift van het buitengewoon beroepsonderwijs, een certificaat van het 

deeltijds beroepsonderwijs of een getuigschrift van een met succes afgewerkt 

leercontract. 

De overeenkomstige definities in het huidig rapport vallen hier grotendeels mee samen. 

Er wordt niet geraakt aan de essentie, maar er zijn toch enkele punten van verschil, die 

hieronder opgesomd worden. 

De leercontracten van Syntra blijven buiten beschouwing 

Een jongere die kiest voor het systeem van ‘leren en werken’ om een kwalificatie te 

behalen kan dat doen op twee manieren: via het deeltijds beroepsonderwijs of via een 

leercontract van Syntra. In deze studie nemen we enkel de eerste weg, via het deeltijds 

beroepsonderwijs, in aanmerking. Kwalificaties via het leercontractensysteem zijn niet 

14 Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2013). Vroege schoolverlaters in 

Vlaanderen in 2010. Indeling volgens locatie, opleidingsniveau van de moeder en moedertaal. Leuven: 

Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, rapport nr. SSL/2013.05/1.2.0. http://www.steunpuntSSL.be 

15 De term is kunstmatig in de zin dat sommige ‘gekwalificeerde schoolverlaters’ in het secundair 

onderwijs blijven om naar een tweede kwalificatie toe te werken of om zich te specialiseren. 

16 In dit rapport is ‘voortijdige schoolverlater’ een synoniem voor ‘vroege schoolverlater’. De termen 

‘vroege schoolverlaters’, ‘voortijdige schoolverlaters’ en ‘ongekwalificeerde uitstroom’ zijn hier 

equivalent. Merk op dat sommige ‘voortijdige schoolverlaters’ later wel naar het secundair onderwijs 

terugkeren, maar volgens het uitgangspunt van dit rapport blijven ze dan de status van ‘voortijdige 

schoolverlater’ behouden.  

17 Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2012). Vroege schoolverlaters in 

Vlaanderen tot 2010. Een analyse van de invloed van de financieel-economische crisis van 2008. 

Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, rapport nr. SSL/2012.01/1.2.0. 

http://www.steunpuntssl.be/
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verrekend bij het bepalen van de gekwalificeerde of ongekwalificeerde schoolverlaters-

stroom. Een overgang van het voltijds secundair onderwijs of het deeltijds beroeps-

onderwijs naar een leercontract, is in dit onderzoek opgevat als een onderbreking van 

de onderwijsloopbaan. 

Er is geen inhoudelijke reden voor deze afwijking van de gebruikelijke definities. Er is 

ook geen technisch probleem met het toevoegen van het kleine aantal 

loopbaansegmenten dat betrekking heeft op leercontracten aan het geheel van gegevens 

over individuele loopbanen in het secundair onderwijs. Het deeltijds beroepsonderwijs 

valt, zoals de rest van het secundair onderwijs, onder de bevoegdheid van het Ministerie 

van Onderwijs en Vorming. Dat geldt echter niet voor het leercontractensysteem van 

Syntra. Daardoor botst men, als men overweegt het beeld van het secundair onderwijs 

te vervolledigen met de kleine schilfer van het leercontractensysteem, op de regelgeving 

over privacy. De administratieve toepassing van deze regelgeving in de praktijk is zo 

onefficiënt, dat het niet mogelijk is een dergelijke koppeling te verwezenlijken naar 

aanleiding van een kort ad hoc project. 

Anderzijds vormen de leercontracten slechts een kleine component van het secundair 

onderwijs. Van de schoolverlaters in 2010 kwam 2,1% uit het leercontractensysteem 

van Syntra.18 Het is onwaarschijnlijk dat het negeren van de leercontracten een 

beduidende invloed zou hebben op de correspondentie tussen de evolutie van 

doorstroomkansen en het verloop van de jeugdwerkloosheid, het centrale thema van dit 

rapport, of op de geografische variatie van het percentage voortijdige schoolverlaters. 

Focus op 18–22-jarigen 

De onderwijsindicatoren—de percentages vroege schoolverlaters en de doorstroom-

percentages—in deze studie hebben betrekking op het leeftijdsbereik van 18 tot 22 (vijf 

leeftijdsjaren). Het onderzoek richt de schijnwerpers immers op de beslissingen van 

nog ongekwalificeerde leerlingen die niet meer leerplichtig zijn, dus op leerlingen van 

18 of ouder. De bovengrens van 22 is niet cruciaal: uit vroeger onderzoek blijkt dat het 

aantal schoolverlaters van 23 of ouder gering is. 

18 Zie Tabel 7 op p. 56 in: Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2014). 

Hoeveel vroege schoolverlaters heeft deze school? Een nieuwe indicator waarin elke leerling meetelt. 

Leuven: Steunpunt SSL, rapport nr. SSL/2014.03/1.2.0. http://www.steunpuntSSL.be 

http://www.steunpuntssl.be/
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Het aantal 17-jarige schoolverlaters—gekwalificeerd en ongekwalificeerd19—is niet 

verwaarloosbaar. Maar de schoolverlaters jonger dan 18 lijken minder relevant voor dit 

onderzoek en zijn daarom nergens opgenomen in de gerapporteerde onderwijs-

indicatoren. 

Hoe ver kijken we terug in de loopbaan? 

In deze studie was het van belang de schoolverlatersstroom te kunnen onderzoeken 

vanaf een punt vóór het begin van de crisis in 2008. Met de gegeven tijdsgrenzen van 

de beschikbare data (zie Bijlage D) was dit maar mogelijk door een zorgvuldige keuze 

van de minimale lengte van het loopbaansegment vereist om de status van een 

potentiële schoolverlater te beoordelen. 

Voor 18- en 19-jarige schoolverlaters was het uitgangspunt dat we voor het detecteren 

van eventuele eerder kwalificaties moesten kunnen terugkijken tot de leeftijd van 16 

(de normale overgangsleeftijd tussen een vierde en vijfde jaar); om te kunnen spreken 

van een ononderbroken loopbaan was het nodig terug te gaan tot de leeftijd van 17 (de 

normale leeftijd voor een zesde leerjaar). 

Voor mogelijke schoolverlaters van 20, 21 en 22 zijn deze vereisten verzacht tot: de 

mogelijkheid om te controleren op eerdere kwalificaties in de twee vorige 

kalenderjaren; de mogelijkheid om de positie in het leerplichtonderwijs te onderzoeken 

in de drie voorgaande schooljaren. 

Door deze minder strenge vereisten traden er een aantal dubbeltellingen op: sommige 

leerlingen worden twee keer als schoolverlater geregistreerd. Die aantallen bleken 

echter klein genoeg om geen beduidende sporen in de onderwijsindicatoren na te laten. 

Anderzijds was het door deze implementatie van de definitie van voortijdig 

schoolverlaten mogelijk het startpunt van de analyse in het kalenderjaar 2006 te leggen, 

met consistente onderwijsindicatoren over de hele tijdsinterval van 2006 tot 2012. 

19 Zie: rapport SSL/2013.05/1.2.0, p. 16 en pp. 19-20. 
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Bijlage D. Gegevensbronnen 

Bron D1 

De onderwijsresultaten (aantallen schoolverlaters, percentages vroege schoolverlaters, 

doorstroompercentages, …) in dit rapport zijn—zoals de voorbeelden uit rapport 

SSL/2014.03/1.2.020 over de definitie van een schoolindicator van voortijdig 

schoolverlaten—berekend uit longitudinale  administratieve data over de individuele 

loopbanen van de leerlingen uit de volledige populatie in het onderwijssysteem van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

Er is gebruik gemaakt van gegevens uit de elf schooljaren 2002–2003 tot 2012–2013. 

De resultaten hebben betrekking op de leerlingen van de geboortejaren 1984 tot 1994 

(elf geboortecohorten). 

Naast het geboortejaar en het geslacht speelden de volgende veranderlijke 

leerlingvariabelen een rol: de onderwijspositie (onderwijsvorm, leerjaar), de 

woonplaats en de administratieve schoolvestigingsplaats (beide aangegeven tot op het 

niveau van de gemeente). We beschikten bovendien over de nodige informatie (tijdstip 

een type) over de door elke leerling behaalde studiebewijzen. 

Deze datasets werden bezorgd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Bron D2 

Bij het bepalen van de jeugdwerkloosheidsgraad in onderwijscentra—zie Bijlage A en 

Bijlage B—is een weging toegepast. De gewichten zijn gebaseerd op de verdeling van 

de schoolverlaters van 2010 volgens hun woonplaats en schoolvestigingsplaats in 

2009–2010, zoals bepaald in het kader van het onderzoekswerk voor rapport 

SSL/2014.05/1.2.021. 

De ruwe gegevens voor dat rapport werden bezorgd door het Ministerie van Onderwijs 

en Vorming. Ze hadden (enkel) betrekking op de schoolverlaters van 2010 en op 

(gedeeltelijke informatie over) 2008 en 2009. Door een aantal voorafgaande 

20 Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2014). Hoeveel vroege 

schoolverlaters heeft deze school? Een nieuwe indicator waarin elke leerling meetelt. Leuven: 

Steunpunt SSL, rapport nr. SSL/2014.03/1.2.0. http://www.steunpuntSSL.be  

21 Van Landeghem, G., De Fraine, B., Gielen, S., & Van Damme, J. (2013). Vroege schoolverlaters in 

Vlaanderen in 2010. Indeling volgens locatie, opleidingsniveau van de moeder en moedertaal. Leuven: 

Steunpunt SSL, rapport nr. SSL/2013.05/1.2.0. http://www.steunpuntSSL.be  

http://www.steunpuntssl.be/
http://www.steunpuntssl.be/
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bewerkingen waren ze ook minder gedetailleerd dan de hoofdgegevens (Bron D1) voor 

de huidige studie. 

Bron D3 

De in dit rapport getoonde cijfers over de jeugdwerkloosheid zijn afgeleid uit 

jaargemiddelden van de aantallen ‘werkenden’ en ‘niet-werkende werkzoekenden’—

ingedeeld volgens woonplaats (gemeente), sekse en leeftijdscategorie—gepubliceerd 

op de website van het Steunpunt Werk en Sociale Economie: 

Jaren Excel file Datum download 

2006, 2007 st_wse_var_03-07_bevolking_soc_econ_pos_graden 4 febr. 2014 

2008–2010 st_wse_var_08-10_bevolking_soc_econ_pos_graden 4 febr. 2014 

2011 st_wse_var_11_bevolking_soc_econ_pos_graden_0 4 febr. 2014 

2012 st_wse_var_03-12_bevolking_soc_econ_pos_graden 20 nov. 2014 

De jeugdwerkloosheidscijfers in de werkgebieden van de RESOCs zijn berekend door 

eenvoudige aggregatie. In de cijfers voor de onderwijscentra is een weging verrekend, 

met gewichten gebaseerd op onderwijsdata (zie Bijlage A en Bijlage B). 




