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Inleiding 

In het eerste hoofdstuk van dit rapport vindt u een update van de HIVA-indicator van 

de ongekwalificeerde uitstroom ‘zonder getuigschrift voltijds gewoon secundair 

onderwijs’ voor het jaar 2001. Nieuw is dat we deze keer ook aparte scores hebben 

berekend voor jongens en meisjes. Bovendien hebben we het kwalificatiecriterium 

kunnen uitbreiden naar de getuigschriften van de leertijd. Tenslotte hebben we een 

analyse gemaakt van het relatief belang van de verschillende componenten van de 

indicator. Als conclusie pleiten we voor een meer eenvoudige, flexibele en 

inzichtelijke manier om de evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom te volgen. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan een demonstratie van de mogelijkheid om 

indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom per geboortejaar te bepalen. Als 

voorbeeld kozen we de geboortecohorte van 1979. 

Het derde hoofdstukje bestaat uit een bespreking van en kritiek op de indicatoren van 

de ongekwalificeerde uitstroom die afgeleid worden uit de ‘enquête naar de 

arbeidskrachten’. 

Het geheel van ons rapport heeft een nogal technisch karakter. Daarom vatten we in 

het besluit de belangrijkste nieuwe gegevens kort samen voor wie alleen in de 

indicatorscores zelf geïnteresseerd is.1 

                                                
1 De berekeningen in dit rapport zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens die door het Departement 
Onderwijs gepubliceerd zijn in de Statistische Jaarboeken van het Vlaams Onderwijs. We bedanken het 
Departement onderwijs voor het klaarmaken van bijkomende data over de instroom in het BuSO en de 
leeftijdsverdeling van studiebewijzen behaald bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Enkele gegevens zijn afkomstig uit publicaties van het Nationaal Instituut voor de Statistiek of zijn 
aangekocht bij het NIS. Tenslotte hebben we ook gebruik gemaakt van data over de getuigschriften van 
de leertijd. We bedanken Jan Wilmots van het VIZO voor het bezorgen van dit onontbeerlijke 
ingrediënt. 
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Ongekwalificeerde uitstroom op het einde van een schooljaar: schatting uit 

tellingsdata 

Een eenvoudige schatting van de ongekwalificeerde uitstroom uit het voltijds gewoon 

secundair onderwijs 

In het schooljaar 2000–2001 waren er 194247 meisjes ingeschreven2 in de eerste zes 

leerjaren3 van het voltijds gewoon secundair onderwijs. In 2001–2002 bedroeg hun 

aantal in dat deel van het onderwijssysteem 194413, dus 166 meisjes meer. Dat 

betekent ook dat het verschil tussen de stroom in en de stroom uit het geheel gevormd 

door die zes leerjaren in 2001 uit 166 meisjes bestaat. 

In schooljaar 2001–2002 zaten er 34543 meisjes in het eerste leerjaar4 van het gewoon 

secundair onderwijs. Als we aannemen dat er in die groep ongeveer 2,17% 

zittenblijvers waren5, dan komt het aantal nieuwkomers op 97,83% van 34543, dus 

33793. Stel nu dat de volledige instroom in het geheel van de eerste zes leerjaren van 

het voltijds gewoon secundair onderwijs via het eerste leerjaar verloopt6. Dan 

bedroeg de instroom in dat deel van het onderwijssysteem dus 33793 meisjes. In de 

uitstroom waren er dus 33793 – 166 = 33627 meisjes. 

Wie op het einde van schooljaar 2000–2001 

een diploma van secundair onderwijs ASO, KSO of TSO behaalde in het tweede 

leerjaar van de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs 

of 

een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar derde graad (voltijds gewoon) BSO 

behaalde, tellen we hier als ‘gekwalificeerd’ in 2001. In dat jaar werden er 29535 

dergelijke studiebewijzen uitgereikt aan meisjes7. Komt met elk van deze 29535 

studiebewijzen precies één meisje uit de uitstroom overeen? Het antwoord is ja indien 

                                                
2 Volgens de cijfers in het Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs. 
3 Alle leerjaren tot en met het tweede leerjaar van de derde graad, ook de onthaalklas voor anderstalige 
nieuwkomers. 
4 Ook de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. 
5 Dit is een zittenblijverspercentage voor 2000–2001, en dus slechts een schatting voor het 
zittenblijverspercentage van 2001–2002. Het getal komt uit Grafiek 2.4 in de brochure Zittenblijven, 
schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaams onderwijs (Brussel: Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Departement Onderwijs, 2002). 
6 Dat betekent bijvoorbeeld: er zijn geen leerlingen die vanuit het BuSO of vanuit het deeltijds 
onderwijs overgaan naar een tweede of hoger leerjaar van het gewoon secundair onderwijs. 
7 Namelijk: 13793 voor ASO, 666 voor KSO, 8450 voor TSO en 6626 voor BSO (Statistisch Jaarboek 
van het Vlaams Onderwijs, schooljaar 2001–2002, p. 500). 
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we mogen aannemen dat geen enkel meisje in 2001 meer dan één studiebewijs in de 

wacht kon slepen en als geen enkel meisje dat in 2001 een studiebewijs behaalde, in 

2001–2002 nog in één van de eerste zes leerjaren van het secundair onderwijs bleef.  

De overige 33627 – 29535 = 4092 meisjes gaan dan ongekwalificeerd weg uit het 

onderwijs8. Ze vertegenwoordigen 12,2% van de uitstroom van 33627 meisjes uit de 

eerste zes leerjaren van het gewoon voltijds secundair onderwijs. 

Het is niet zo dat alle jongeren ooit in het gewoon secundair onderwijs zitten. 

Sommigen brengen hun hele secundaire onderwijsloopbaan in het buitengewoon 

onderwijs door. Er is dus een groep jongeren die—binnen het kader van de 

bovenstaande beperkte definitie van een ‘kwalificatie’9—niet alleen geen kwalificatie 

behaalt, maar zelfs geen kans krijgt om een kwalificatie te behalen. Uit dat laatste kan 

je eventueel besluiten dat ze niet meegeteld moeten worden in de ongekwalificeerde 

uitstroom, die dan voor de meisjes 4092 bedraagt. Maar je kan even goed vinden dat 

ze om die reden juist wel meegeteld moeten worden. Als we mogen aannemen dat de 

stromen tussen het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs verwaarloosbaar 

klein zijn, dan zijn er twee manieren om het BuSO mee te tellen. Ten eerste: je kan al 

wie in 2001 instroomde in het BuSO bij de ongekwalificeerde uitstroom van 2001 

tellen. (Want wie in het BuSO terechtkomt kan geen kwalificatie meer behalen.) Of, 

ten tweede: tel al wie in 2001 het BuSO (bij definitie ongekwalificeerd) verliet bij de 

ongekwalificeerde uitstroom van 2001. Het verschil tussen deze twee werkwijzen zit 

(indien er geen interactie is met het gewoon secundair onderwijs) enkel in een uitstel 

van het jaar waarin een ongekwalificeerde uitstromer van het BuSO wordt verrekend. 

In de mate dat de instroom en de verblijfsduur in het BuSO veranderen in de tijd 

kunnen ze verschillende resultaten opleveren in eenzelfde jaar. 

                                                
8 Als de onderstellingen van dit model kloppen dan is het niet mogelijk dat ze al een kwalificatie 
behaald hadden in een vroeger schooljaar en daarna nog wat langer bleven in één van de zes leerjaren 
in kwestie. Later nog een kwalificatie behalen (in de stricte zin van onze definitie) is evenmin 
mogelijk: de kwalificatie kan enkel behaald worden in het tweede leerjaar van de derde graad van het 
voltijds gewoon secundair onderwijs, en instromen kan enkel via het eerste leerjaar, volgens onze 
onderstellingen. 
9 Een uitbreiding van de kwalificaties met studiebewijzen van het BuSO is op dit moment ook niet 
mogelijk: er zijn geen tellingen van die studiebewijzen voorhanden. 
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Als compromis tussen het volledig weglaten of meetellen van het BuSO, houden we 

(enkel) rekening met de opleidingsvormen 3 en 4 van het BuSO10. In 2001 begonnen 

naar schatting 733 meisjes aan deze vormen van BuSO11. Dat brengt het aantal 

ongekwalificeerde uitstromers op 4092 + 733 = 4825. Ze vertegenwoordigen 14,0% 

van de totale uitstroom van 33627 + 733 = 34360 meisjes. In 2001 neemt de omvang 

van de groep meisjes in het BuSO toe met 8312. De uitstroom in 2001 bedraagt dus 

733 – 83 = 650. Een tweede schatting voor de ongekwalificeerde uitstroom van de 

meisjes is dus: 4092 + 650 = 4742. Ze vertegenwoordigen 13,8% van de totale 

uitstroom van 33627 + 650 = 34277 meisjes. 

In de volgende onderdeeltjes bekijken we een aantal verfijningen van deze 

eenvoudige berekening. Dat geeft ons een zicht op het relatief belang van deze 

verfijningen. We passen elk van deze veranderingen toe op het laatst genoemde model 

dat de totale uitstroom van 34277 meisjes in 2001 verdeelt in twee componenten: de 

29535 meisjes met een kwalificatie en de 4742 ongekwalificeerde meisjes. 

Een correctie voor overlijdens 

Tussen 1 februari 2001 en 1 februari 2002—de twee telmomenten die een rol spelen 

bij het schatten van de stromen in 2001—zijn naar schatting 45 meisjes13 uit de 

betrokken leerjaren overleden. De effectieve uitstroom bestaat dus niet uit 34277 maar 

wel uit 34277 - 45 = 34232 meisjes. Met deze correctie bedraagt de ongekwalificeerde 

uitstroom van de meisjes dus 34232 - 29535 = 4697, dat is 13,7% van 34277. 

                                                
10 Opleidingsvorm 3 ‘geeft een algemene sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een 
gewoon leef- en werkmilieu’. Opleidingsvorm 4 ‘bereidt de leerling voor op een studie in het hoger 
onderwijs en op integratie in het actieve leven’.  
We houden dus geen rekening met de opleidingsvormen 1 (‘een sociale vorming met het oog op de 
integratie in een beschermd leefmilieu’) en 2 (‘een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining 
met het oog op integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu’). Deze omschrijving van de 
opleidingsvormen is afkomstig uit het Statistisch Jaarboek voor het Vlaams Onderwijs, schooljaar 
2002–2003 (p. 13). 
11 Gegeven bezorgd door het Departement Onderwijs. In 2001–2002 zaten 712 meisjes in het eerste 
leerjaar van BuSO opleidingsvorm 3, 10 meisjes in het eerste leerjaar A van opleidingsvorm 4 en 11 
meisjes in het eerste leerjaar B van opleidingsvorm 4 (samen 712 + 10 + 11 = 733 meisjes). 
12 Aantal meisjes in het BuSO in 2000–2001: 5974; in 2001–2002: 6057. (Zie Statistisch Jaarboek van 
het Vlaams Onderwijs, voor de schooljaren in kwestie.) 
13 Schatting via de sterftekans Qx voor vrouwen in het Vlaams Gewest, uitgemiddeld over de jaren 
1998, 1999, 2000 en over de leeftijden x = 12, 13, 14, 15, 16, 17. (Zie p. 34 in: Mathematische 
demografie, Sterftetafels 2000 en 1998-1999. Brussel: Nationaal Instituut voor de Statistiek.) 
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Een correctie voor migratie 

We hebben gebruik gemaakt van de onderstelling dat de instroom in het geheel van de 

eerste zes leerjaren van het voltijds gewoon secundair onderwijs volledig via het 

eerste leerjaar verloopt. Geheel correct kan dit niet zijn. Er zijn immers ongetwijfeld 

‘neveninstromers’ door immigratie. Voor de meisjes schatten we dit aantal neven-

instromers op 131314. Dit aantal moet opgeteld worden bij de schatting van de 

instroom, en—gezien de hoger beschreven werkwijze om de uitstroom te bepalen—

ook bij de schatting van de uitstroom. De uitstroom van de meisjes wordt dan: 34277 

+ 1313 = 35590. 

Daarnaast is er ook emigratie uit de Vlaamse Gemeenschap. Van de emigranten 

nemen we aan dat ze geen deel uitmaken van de gekwalificeerde uitstroom. Indien we 

ze evenmin bij de ongekwalificeerde uitstroom willen rekenen, vormen ze dus een 

aparte component van de totale uitstroom. Voor de meisjes in 2001 wordt de omvang 

van de groep emigranten uit de eerste zes leerjaren van het voltijds gewoon secundair 

onderwijs geschat op 87815. De ongekwalificeerde uitstroom wordt dan: 35590 - 

29535 -878 = 5177 of 14,5% van de totale uitstroom van 35590. 

Een alternatieve schatting via een groter deelsysteem 

Wie een leerovereenkomst heeft of DBSO volgt heeft vrijwel zeker ooit in het voltijds 

(gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs gezeten. We hebben hier dus niet te 

maken met een (ten opzichte van het voltijds secundair onderwijs) volledig parallel 

systeem waarover we moeten beslissen of we het opnemen in de definitie van de 

ongekwalificeerde uitstroom of niet—zie bovenstaande bespreking van het BuSO. 

Wel moeten we kiezen in welk jaar de (bij definitie ongekwalificeerde) uitstromers 

van de leertijd of het DBSO worden verrekend. De eerste mogelijkheid is dat al wie in 

2001 instroomde in de leertijd of het DBSO in de schattting van de ongekwalificeerde 

uitstroom van 2001 wordt opgenomen. Het bovenstaande eenvoudige model (op basis 

                                                
14 Geschat uit deels gepubliceerde en deels aangekochte gegevens van het Nationaal Instituut van de 
Statistiek over de migratiestromen in 2001 tussen de Gewesten onderling en tussen het buitenland en de 
Gewesten. Er zijn naar schatting 1313 12- tot 17-jarige meisjes die in 2001 immigreerden in de 
Vlaamse Gemeenschap (vanuit een ander deel van België of een ander land). 
15 Dit is het geschatte aantal 12- tot 17-jarige meisjes dat in 2001 emigreerde uit de Vlaamse 
Gemeenschap (naar een ander deel van België of een ander land). 
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van de eerste zes leerjaren van het gewoon secundair onderwijs plus het BuSO) komt 

daar op neer. 

Anderzijds kunnen we de jongeren die de leertijd of het DBSO in 2001 verlaten, 

meetellen in de ongekwalificeerde uitstroom van 2001. Dat gebeurt door te redeneren 

met het geheel gevormd door de eerste zes leerjaren van het gewoon secundair 

onderwijs, het BuSO én de leertijd en/of het VIZO. 

In 2000–2001 hadden 1970 meisjes een leerovereenkomst, in 2001–2002 waren het er 

183716, 133 meisjes minder dus. Als de leertijd mee opgenomen wordt in het model—

voor wat de leerlingenaantallen betreft, niet in de definitie van wat een ‘kwalificatie’ 

is—dan is de instroom niet meer 166 maar nog slechts 166-133 = 33 eenheden hoger 

dan de uitstroom. Aangezien de schatting van de instroom ongewijzigd blijft, 

verhoogt de geschatte uitstroom daardoor naar 34277 + 133 = 34410. De 

ongekwalificeerde uitstroom wordt dus 4742 + 133 = 4875, dat is 14,2% van 34277. 

Het verschil tussen dit percentage en het percentage van 13,8% volgens het eerste 

model, is een gevolg van veranderingen in de instroom en/of verblijfsduur in de 

leertijd. 

In het DBSO vinden we17 een lichte toename van het aantal meisjes tussen 2000–2001 

en 2001–2002—namelijk: van 1977 meisjes naar 2002 meisjes. Daardoor is er een 

(onbeduidende) afname van de indicator voor 2001 als niet de stroom in waar wel de 

stroom uit het DBSO in 2001 wordt verrekend in de indicator. 

Zoals over de leertijd en het DBSO moeten we ook over het modulair onderwijs 

beslissen of de leerlingenaantallen van die onderwijspositie verwerkt moeten worden 

in de indicator over kwalificaties in het voltijds gewoon secundair onderwijs. Het 

modulair onderwijs als onderdeel van het voltijds gewoon beroepsonderwijs duikt 

voor het eerst op in het Statistisch Jaarboek van schooljaar 2000–2001, met 254 

jongens en 621 meisjes. In 2001–2002 waren er al 765 jongens en 2128 meisjes in die 

                                                
16 Het aantal jongeren in de leertijd, voor jongens en meisjes samen, is afkomstig uit de Statistische 
Jaarboeken van het Vlaams Onderwijs, schooljaren 2000–2001 en 2001–2001.. De verdelingsfactor 
jongens/meisjes is gehaald uit gelijkaardige (maar na aggregatie niet identieke) gegevens voor 2000–
2001 en 2001–2001 (verdeeld volgens het geslacht en de leeftijd) geleverd door het VIZO. We 
bedanken T. Cools van het VIZO voor het bezorgen van deze data. 
17 In overeenstemming met de tegengestelde trend in de evolutie van het percentage jongeren in de 
leertijd en het DBSO beschreven in: Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). Geboortecohorten 
doorheen het Vlaams Onderwijs: Evolutie van 1989–1990 tot 2001–2002. Leuven: Steunpunt LOA, 
rapport nr. 16. 
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onderwijspositie. Onder die 2128 meisjes zijn er 1144 14- tot 19-jarigen 

(geboortejaren 1987 tot en met 1982). Er zijn dus 984 meisjes van twintig en ouder. 

De groei van het gewoon voltijds modulair beroepsonderwijs gaat niet gepaard met 

een afname van de omvang van de eerste zes leerjaren van het bestaande gewoon 

voltijds onderwijs18. Op dit moment is het niet duidelijk hoe belangrijk het aandeel is 

van ‘blijvers’19 en ‘neveninstromers’20 in de groei van dit modulair beroepsonderwijs.  

Het modulair onderwijs kan pas in de indicator verwerkt worden en de invloed ervan 

op de indicator kan pas geïnterpreteerd worden zodra er informatie beschikbaar is 

over de herkomst van de nieuwe leerlingen van het gewoon voltijds modulair 

beroepsonderwijs. 

Een correctie voor kwalificatie via de Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap 

In 2001 behaalden 49 meisjes een diploma in de tweede afdeling (ASO) van de 

Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair 

onderwijs21. Bovendien behaalden 172 meisjes een getuigschrift/diploma in de derde 

afdeling (TSO/BSO/KSO). Deze getuigschriften/diploma’s zijn niet meegeteld in de 

29535 studiebewijzen die we verrekenden in onze eerste eenvoudige schatting. Ze 

hebben nochtans dezelfde waarde. Onze eerste eenvoudig geschatte indicatorwaarde 

van 13,8% is dus een overschatting. Met 29535 + 49 + 172 = 29756 

gekwalificeerden—als we mogen onderstellen dat het aantal kwalificaties gelijk is aan 

het aantal gekwalificeerden—op 34277 uitstromers krijgt de indicator van de 

ongekwalificeerd uitstroom van de meisjes de waarde 13,2% (4521 op 34277).22 

                                                
18 Zoals gezegd is er in 2001 zelfs een lichte toename met 166 meisjes. 
19 …die hun verblijf in het onderwijs verlengen door over te gaan van één van de eerste zes leerjaren 
van het voltijds gewoon secundair onderwijs naar het modulair onderwijs. 
20 … die niet uit één van de eerste zes leerjaren van het gewoon voltijds secundair onderwijs komen. 
21 Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, schooljaar 2001–2002, p. 741. 
22 Het Departement Onderwijs bezorgde ons gegevens over de leeftijdsverdeling van de personen die 
deze getuigschriften/diploma’s behaalden bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Uit 
de gegevens voor 1997 en 2002 blijkt dat ruwweg een derde van de mannen en de helft van de vrouwen 
vijfentwintig of ouder was. Dat kan er op wijzen dat het in rekening brengen van de aantallen 
diploma’s/getuigschriften bij de Examencommissie zoals die in de Jaarboeken gerapporteerd worden 
een te grote correctie betekent (zodat de ongekwalificeerde uitstroom onderschat wordt). Is het  zinvol 
te onderstellen dat die personen van vijfentwintig of ouder gewone ‘onderwijsverlaters’ zijn? In de 
discussie over ongekwalificeerd uitstromen denkt men bij ‘onderwijsverlaters’ immers (doorgaans) aan 
leerlingen die een vorm van secundair onderwijs verlaten. 
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Een uitbreiding van het kwalificatiecriterium met getuigschriften van het VIZO 

Het VIZO bezorgde ons gegevens over de in 2001 uitgereikte getuigschriften na een 

met succes afgeronde leerovereenkomst23. Daarmee kunnen we het zeer strenge 

kwalificatiecriterium dat we tevoren formuleerden, verruimen. Als een succesvolle 

leertijd ook als een geldige kwalificatie beschouwd wordt, dan tellen we 563 extra 

meisjes met een getuigschrift. Met 29535 + 563 = 30098 kwalificaties op een 

uitstroom van 34410 meisjes24 zijn er 4312 ongekwalificeerde meisjes, dat wil 

zeggen: 12,5% van de totale uitstroom van 34410 meisjes. 

Komt met elk van deze 30098 studiebewijzen precies één meisje uit de uitstroom 

overeen? Het antwoord is ja indien we mogen aannemen dat geen enkel meisje in 

2001 meer dan één studiebewijs in de wacht kon slepen en als geen enkel meisje dat 

in 2001 een studiebewijs behaalde, in 2001–2002 nog in de leertijd of in één van de 

eerste zes leerjaren van het secundair onderwijs bleef. De eerste onderstelling is 

aannemelijk25. De tweede is wellicht niet helemaal correct. In elk geval zijn er meisjes 

die aan een leerovereenkomst beginnen nadat ze een kwalificatie van het voltijds 

gewoon secundair onderwijs behaald hebben26. Dat betekent wellicht dat een (klein) 

aantal van de 29535 aan meisjes uitgereikte getuigschriften/diploma’s van voltijds 

gewoon secundair onderwijs niet naar uitstromers zijn gegaan, maar naar meisjes die 

daarna nog aan een leerovereenkomst zijn begonnen. (Daardoor wordt de 

ongekwalificeerde uitstroom onderschat.) Anderzijds betekent het mogelijk ook dat 

een aantal meisjes dat in 2001 is uitgestroomd zonder in dat jaar een kwalificatie (van 

de leertijd) te behalen, toch al een vroegere kwalificatie (van het voltijds hoger 

secundair onderwijs) op zak had. (Daardoor wordt de indicator overschat.) We 

beschikken niet over voldoende informatie om de omvang van deze effecten correct te 

                                                
23 We bedanken Jan Wilmots van het VIZO voor de levering van deze gegevens. 
24 Hier is de leertijd opgenomen in het model, zodat de leerlingen die het VIZO verlaten in de totale 
uitstroom opgenomen worden. 
25 Het lijkt onwaarschijnlijk dat een meisje in hetzelfde jaar twee getuigschriften/diploma’s van het 
voltijds gewoon secundair onderwijs of een dergelijk getuigschrift/diploma plus een getuigschrift van 
de leertijd zou behalen. Voor wat de leertijd betreft hebben we expliciet gevraagd het aantal meisjes en 
niet het aantal getuigschriften te tellen. We vroegen: ‘Hoeveel leerlingen behalen in een gegeven 
schooljaar minstens één eindgetuigschrift?’ 
26 We beschikken over gegevens over de instroom in de leertijd van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001. 
Daaruit blijkt dat ongeveer een tiende van de instromende jongens en een tiende van de instromende 
meisjes al over een 'kwalificatie van hoger ASO, TSO, KSO of BSO' beschikte. Jan Wilmots van het 
VIZO, die ons de nodige gegevens bezorgde, wijst er wel op dat er nauwelijks controle is op wat 
instromers meedelen over hun vroegere onderwijsloopbaan. 
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bepalen27. Tenslotte zijn er mogelijk ook meisjes die aan een nieuwe 

leerovereenkomst beginnen nadat ze een getuigschrift van de leertijd behaald hebben. 

Dat zou bijdragen tot het onderschatten van de indicator. 

Verdere verruiming? 

Een verdere verruiming van de indicator met getuigschriften van het BuSO is nog niet 

mogelijk. Er werden tot nu toe immers geen betrouwbare tellingen van deze getuig-

schriften uitgevoerd28. 

Een aantal Statistische Jaarboeken uit het verleden geeft getuigschriftenaantallen voor 

het deeltijds beroepsonderwijs29, verdeeld naar leeftijd, geslacht en graad. Er zijn data 

van 1993 tot en met 1999. Daarna lijkt de gegevensverzameling te stranden. De cijfers 

van 2000 wijken nogal af van de vroegere tijdreeks. In 2001 wordt er geen 

onderscheid meer gemaakt tussen de aantallen voor de tweede en derde graad. Voor 

2002 ontbreken de aantallen30. 

Het is in elk geval mogelijk de indicator te verruimen met het DBSO in de periode 

1993 tot en met 199931. In elk geval in de drie jaren daarna is er een probleem van 

ontbrekende gegevens. In de toekomst zal de gegevensverzameling over het DBSO 

ongetwijfeld hersteld worden. 

Het aantal getuigschriften van de tweede graad van het deeltijds beroepsonderwijs is 

veel groter dan het aantal getuigschriften van de derde graad. Bijvoorbeeld: in 1999 

werden 787 getuigschriften van de tweede graad uitgereikt aan jongens en 427 aan 

meisjes; het aantal getuigschriften van de derde graad bedroeg slechts 219 voor de 

jongens en 157 voor de meisjes. Dit is in overeenkomst met de snelle uitstroom van 

                                                
27 Uit de in voetnoot 26 genoemde gegevens weten we bijvoorbeeld wel dat in één jaar (van 1 juli 2000 
tot en met 30 juni 2001) 121 meisjes met een 'kwalificatie van hoger ASO, TSO, KSO of BSO' aan de 
leertijd zijn begonnen. We weten echter niet of ze dat met of zonder een onderbreking tussen het 
voltijds secundair onderwijs en de leertijd hebben gedaan. (In het eerste geval zijn ze al eens geteld als 
gekwalificeerde uitstromers.) Over het aantal vroeger gekwalificeerde leerlingen dat de leertijd verlaat 
zonder getuigschrift weten we niets. 
28 Volgens een mededeling van het Departement Onderwijs werden voor het schooljaar 2001–2002 
voor de eerste maal diplomagegevens voor BuSO opleidingsvorm 3 opgevraagd; deze eerste gegevens-
verzameling bleek nog niet betrouwbaar genoeg om gerapporteerd te worden. 
29 Het ‘DBSO voor 15-18-jarigen’. 
30 “De gegevens met betrekking tot de studiebewijzen uitgereikt op het einde van het schooljaar 2001–
2002 in het deeltijds beroepssecundair onderwijs zijn niet opgenomen in dit jaarboek omwille van 
twijfel over de betrouwbaarheid van de verwerkte gegevens”, Statistisch Jaarboek van het Vlaams 
Onderwijs, schooljaar 2002–2003, p.506. 
31 Althans in een eerste benadering die het probleem van meervoudige kwalificaties verwaarloost. 



Indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom 

 10 

de leerlingen van het deeltijds beroepsonderwijs zodra hun leerplicht eindigt32. Er is 

dus een belangrijk verschil tussen de uitbreiding van de indicator met getuigschriften 

van de tweede graad van het deeltijds beroepsonderwijs en die met de getuigschriften 

van de derde graad.33 

De HIVA-indicator en een verruimde indicator 

Een eenvoudige schatting leverde ons een indicatorwaarde van 13,8% voor de 

ongekwalificeerde uitstroom van de meisjes in 2001. Wanneer we de correcties die we 

daarna hebben besproken—namelijk: de correcties voor overlijden en migratie, het 

opnemen van de leerlingenaantallen van de leertijd en het deeltijds beroepsonderwijs 

in het model en de correctie voor kwalificatie via de Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap—gelijktijdig toepassen, dan vinden we een score van 14,1%. 

Dit is de score op de HIVA-indicator van de ongekwalificeerde uitstroom ‘zonder 

getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs’34, die we hier voor het eerst apart 

berekenen voor de meisjes. Als we bovendien het kwalificatiecriterium verruimen met 

de getuigschriften van de leertijd, dan bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom van 

de meisjes in 2001 nog 12,5%—toevallig net hetzelfde percentage als wanneer de 

verruiming wordt toegepast op de eenvoudige schatter. 

We kunnen natuurlijk volledig analoog tewerk gaan om de ongekwalificeerde 

uitstroom van de jongens in 2001 te bepalen. De eenvoudige schatting bedraagt 

22,5%. De HIVA-indicator geeft 22,1%. De verruimde indicator mét al de genoemde 

correcties scoort 18,7%, en zonder 19,7%. 

Tevoren werden de op tellingen gebaseerde indicatoren van de ongekwalificeerde 

uitstroom enkel berekend voor jongens en meisjes samen. Om met deze vroegere 

resultaten te kunnen vergelijken vermelden we nog even de geaggregeerde scores. 

                                                
32 Zie: Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). Geboortecohorten doorheen het Vlaams 
Onderwijs: Evolutie van 1989–1990 tot 2001–2002. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 16. 
33 Dit suggereert ook dat er minstens twee manieren zijn om het probleem van de ongekwalificeerde 
uitstroom te milderen via het deeltijds beroepsonderwijs. Enerzijds: een opwaardering van de 
tweedegraadsopleiding, zodat het getuigschrift van de tweede graad van het deeltijds beroepsonderwijs 
voldoende waarde krijgt op de arbeidsmarkt om het te mogen opnemen in de pool van relevante 
‘kwalificaties’. Anderzijds: de derdegraadsopleiding zo waardevol maken dat leerlingen het de moeite 
waard vinden die opleiding met succes af te maken, ook na het einde van hun leerplicht. 
34 Dit is de indicator die aangeduid wordt als ‘Trap 1’ in: Douterlungne, M., Van de Velde, V., 
Rubbrecht, I., Van Valckenborgh, K., Lauwereys, L., Nicaise, I., & Van Damme, J. (2001). 
Ongekwalificeerd: zonder paspoort? Een onderzoek naar de omvang, karakteristieken en aanpak van 
de ongekwalificeerde onderwijsverlaters. Leuven: HIVA. Eindrapport van OBPWO 98.01. 
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Voor jongens en meisjes samen bedraagt onze eenvoudige schatting voor 2001 18,3%. 

De waarde van de HIVA-indicator is 18,2%. Na het toevoegen van de getuigschriften 

van de leertijd aan de erkende kwalificaties bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom 

15,7% (met al de correcties) of 16,2% (bij verruiming van het eenvoudig model). 

Tabel 1 en Tabel 2 geven een overzicht van de indicatorscores voor meisjes die we tot 

nu besproken hebben en de overeenkomstige getallen voor de jongens. 

Tabel 1. Overzicht modellen meisjes. 
Model Uit Gekw. Ong. Em. Ov. Ind. 
Eenvoudig 34277 29535 4742 0 0 13,8% 
Eenvoudig + corr. overlijdens 34277 29535 4697 0 45 13,7% 
Eenvoudig + corr. migratie 35590 29535 5177 878 0 14,5% 
Eenvoudig + VIZO in deelsysteem 34410 29535 4875 0 0 14,2% 
Eenvoudig + DBSO in deelsysteem 34252 29535 4717 0 0 13,8% 
Eenvoudig + kwalificatie Examencommissie 34277 29756 4521 0 0 13,2% 
Eenvoudig + kwalificatie VIZO 34410 30098 4312 0 0 12,5% 
HIVA-indicator 35698 29757 5018 878 45 14,1% 
+ kwalificatie VIZO 35698 30320 4455 878 45 12,5% 

Noot: ‘Uit’ = ‘Totale uitstroom’, ‘Gekw.’ = ‘Gekwalificeerde uitstroom’, ‘Ong.’ = ‘Ongekwalificeerde 
uitstroom’, ‘Em. = ‘Emigratiestroom’, ‘Ov.’ = ‘Overlijdens’, ‘Ind.’ = ‘Indicator’. De indicator is de 
verhouding van de ongekwalificeerde uitstroom over de totale uitstroom. De totale uitstroom is de som 
van de gekwalificeerde en ongekwalificeerde uitstroom, de emigratiestroom en de overlijdens. 
Noot: het gebeurt dat in de berekeningen een fractie van een aantal leerlingen (bijvoorbeeld: 2,17% van 
34543 = 749,58…) wordt bepaald en daarna afgerond (in het voorbeeld: naar 750). Daardoor kunnen er 
kleine verschillen ontstaan (één of twee leerlingen) tussen sommen of verschillen die op meerdere 
manieren berekend worden. In deze tabel hebben we er voor gezorgd dat de horizontale lijnen 
consistent zijn. Bij vergelijkingen over de modellen heen kunnen die anomalieën wel optreden. Op de 
gerapporteerde indicatorwaarden heeft dit geen relevante invloed. 

Tabel 2. Overzicht modellen jongens. 
Model Uit Gekw. Ong. Em. Ov. Ind. 
Eenvoudig 

36168 28018 8150 0 0 22,5% 
Eenvoudig + corr. overlijdens 

36168 28018 8086 0 64 22,4% 
Eenvoudig + corr. migratie 

37385 28018 8435 932 0 22,6% 
Eenvoudig + VIZO in deelsysteem 

36481 28018 8463 0 0 23,2% 
Eenvoudig + DBSO in deelsysteem 

35996 28018 7978 0 0 22,2% 
Eenvoudig + kwalificatie Examencommissie 

36168 28253 7915 0 0 21,9% 
Eenvoudig + kwalificatie VIZO 

36481 29285 7196 0 0 19,7% 
HIVA-indicator 

37526 28255 8275 932 64 22,1% 
+ kwalificatie VIZO 

37526 29522 7008 932 64 18,7% 
Noot: zie Tabel 1 
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Figuur 1 toont een overzicht van de beschikbare waarden van de HIVA-indicator. 

Voor de relatief kleine veranderingen in de indicatorscore sinds 1993 bestaat er 

voorlopig geen verklaring. Het is bijvoorbeeld nog niet uitgemaakt of de afname 

tussen 1995 en 1996 en de licht stijgende trend sinds 1996—die in 2001 niet verder 

gaat—artefacten zijn van de schattingsmethode of veroorzaakt worden door echte 

veranderingen in de uitstroom. Om daar inzicht in te krijgen is een analyse nodig van 

al de componenten van de tijdreeks sinds 1993, een werkwijze die we naar voor 

schuiven in de conclusies bij dit hoofdstuk. 

Figuur 1. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift voltijds gewoon secundair 
onderwijs—Percentage van de totale uitstroom, jaar na jaar 
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Noot: berekening door het HIVA tot en met 1998; berekening voor 1999, 2000, 2001 door Steunpunt 
Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt, volgens de methode van het HIVA. 

Conclusies 

Deze resultaten brengen drie interessante punten naar voor. Ten eerste zien we het 

forse verschil in de omvang van de ongekwalificeerde uitstroom tussen de meisjes en 

de jongens. Dit is in overeenstemming met de belangrijke verschillen in de manier 

waarop jongens en meisjes door het onderwijs stromen35. We mogen dus niet 

uitsluiten dat ook de evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom verschillend kan 

zijn voor de twee groepen. Verdere berekeningen zullen hier klaarheid in moeten 

brengen. Er zijn voldoende gegevens voorhanden om de verdeling van de uitstroom 

volgens het geslacht ook voor een aantal vroegere jaren te kunnen bepalen. 

                                                
35 Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). Geboortecohorten doorheen het Vlaams Onderwijs: 
Evolutie van 1989–1990 tot 2001–2002. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 16. 
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Ten tweede maken deze indicatorscores duidelijk dat een uitbreiding van het 

kwalificatiecriterium met de getuigschriften van de leertijd niet alleen in principe 

wenselijk is, maar dat het ook over beduidende aantallen gaat. (We beschikken nu 

over de nodige data om deze verruiming ook voor enkele vroegere jaren uit te 

werken.) Hét pijnpunt bij het opvolgen van de ongekwalificeerde uitstroom door 

middel van een kwantitatieve indicator is duidelijk het ontbreken van volledige, 

betrouwbare en vlot toegankelijke informatie over de uitgereikte getuigschriften in 

alle relevante vormen van onderwijs (ook DBSO en BuSO) én vorming. 

Ten derde blijkt uit deze resultaten dat de waarde van de indicator goed benaderd 

wordt door middel van een eenvoudige berekening. Van sommige mogelijke 

correcties stellen we vast dat ze zeer weinig effect hebben. Geen van de correcties kan 

exact genoemd worden36 37. 

Bij dit laatste punt voegen we nog de overweging dat het opvolgen van de evolutie 

van een enkelvoudig indicatorgetal geen inzicht geeft in het mechanisme achter die 

evolutie. Om al die redenen samen bepleiten we een aanpak in drie stappen die 

tegelijk eenvoudig, flexibel en inzichtelijk is. Stap 1: verzamel de relevante 

leerlingenaantallen38, getuigschriftenaantallen39 en gegevens en bestudeer de evolutie 

van elk data-element apart; Stap 2: Voeg de gegevens op een eenvoudige manier40 

samen tot een maat voor de ongekwalificeerde uitstroom en bespreek de evolutie van 

die indicator. Stap 3: stel de conclusies uit stap 2 in vraag door te experimenteren met 

                                                
36 Enkele voorbeelden: niet het aantal exacte overlijdens in het deelsysteem maar wel het geschatte 
aantal overlijdens bij 12- tot 17-jarigen wordt gebruikt als correctie; de migratiecijfers voor de Vlaamse 
Gemeenschap zijn schattingen gebaseerd op de onderstelling dat de Vlaamse Gemeenschap bestaat uit 
het Vlaams Gewest plus 15% van het Brussels Hoofdstedelijk gewest; een beduidend deel van de 
getuigschriftenaantallen van de Examencommissie heeft betrekking op personen van vijfentwintig of 
ouder; er is geen exacte informatie over hoeveel leerlingen zonder het onderwijs tussendoor te verlaten 
zowel een kwalificatie van het voltijds gewoon secundair onderwijs als een kwalificatie van de leertijd 
behalen, enzovoort. 
37 Ook de eenvoudige schatting van de totale uitstroom gebeurt niet foutloos. Er is bijvoorbeeld geen 
jaarlijkse update beschikbaar van het aantal zittenblijvers in het eerste leerjaar, een gegeven dat 
meespeelt in de schatting van de totale uitstroom. 
38 In het geval van een indicator per schooljaar: de nodige gegevens om de totale uitstroom per 
schooljaar te schatten. In het geval van een indicator per geboortecohorte—zie volgend hoofdstuk: de 
nodige data om de omvang van de cohorte te schatten. 
39 Verdeeld volgens schooljaar, geslacht en—met het oog op indicatoren per geboortejaar—
geboortejaar. 
40 Zonder de moeilijk te schatten en in te bouwen correcties voor overlijden, migratie, meervoudige 
kwalificatie. 
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alle denkbare correcties41; de conclusies die dan (voorlopig) overeind blijven zijn 

robuust genoeg om gerapporteerd te worden. Gezien de grote verschillen tussen de 

doorstroming van jongens en meisjes, is het aangewezen dat deze stappen uitgevoerd 

worden per sekse. Dit type analyse biedt veel meer informatie over veranderingen in 

de ongekwalificeerde uitstroom dan het opvolgen van één indicatorgetal, zeker als dat 

steunt op een opeenstapeling van benaderingen waarvan het netto-effect op de 

evolutie zeer moeilijk in te schatten valt. 

In het volgende onderdeel demonstreren we de mogelijkheid om indicatoren van de 

ongekwalificeerde uitstroom te bepalen die betrekking hebben op een geboortecohorte 

(geboortejaar) in de plaats van een schooljaar. Dit type indicator leent zich 

gemakkelijk tot de analytische aanpak die we net hebben bepleit. 

                                                
41 Daarvoor hoef je niet te beschikken over precieze schattingen van die correcties, maar eerder over 
aanvaardbare grenzen aan hun omvang. 
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Ongekwalificeerde uitstroom per geboortejaar: schatting uit tellingsdata 

Het is ook mogelijk de ongekwalificeerde uitstroom voor een gegeven geboorte-

cohorte te bepalen. We leggen opnieuw de algemene aanpak uit door middel van een 

concreet cijfervoorbeeld, namelijk voor de cohorte van geboortejaar 1979. 

Een eenvoudige schatting voor kwalificatie in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs 

Naar schatting 37023 jongens en 34742 meisjes behoren tot de geboortecohorte van 

1979 in de Vlaamse Gemeenschap.42 We nemen opnieuw als uitgangspunt dat een lid 

van deze geboortecohorte dat 

een diploma van secundair onderwijs ASO, KSO of TSO heeft behaald in het tweede 

leerjaar van de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs 

of 

een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar derde graad (voltijds gewoon) BSO 

heeft behaald, een kwalificatie bezit. Vervolgens gaan we voor elk kalenderjaar na 

hoeveel jongens en meisjes van geboortejaar 1979 in dat jaar een kwalificatie in 

handen kregen. Tabel 3 biedt een overzicht van de aantallen per leeftijd. Uit de tabel 

blijkt dat er effectief studiebewijzen uitgereikt werden aan 16-jarigen (twee jaar 

voorsprong), 17-jarigen (één jaar voorsprong), 18-jarigen (op tijd), 19-jarigen (één 

jaar vertraging), …, 22-jarigen (vier jaar vertraging). 

Indien we mogen onderstellen dat geen enkele leerling twee of meer van deze 

kwalificaties behaalt, dan is de som van deze aantallen kwalificaties over de kalender-

jaren (of: leeftijden) heen—zie de voorlaatste lijn van Tabel 3—gelijk aan het totale 

aantal leerlingen van de geboortecohorte dat ‘ooit’ een kwalificatie behaalt. In het 

huidige voorbeeld is deze onderstelling aannemelijk. Voor andere definities van 

‘kwalificatie’ kan dat anders liggen. In dat geval moeten de overlappingen geschat en 

weggewerkt worden. 

                                                
42 We hebben geteld hoeveel jongens en meisjes van geboortejaar 1979 als 11-jarigen (schooljaar 
1990–1991), als 12-jarigen (1991–1992) en als 13-jarigen (1992–1993) ingeschreven waren in het 
onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Het gemiddelde van deze aantallen over de drie leeftijden 
bedraagt: 37023 jongens en 34742 meisjes. 
Deze schattingen zijn niet uniek. De omvang van een geboortecohorte kan op verschillende 
aannemelijke manieren geschat worden, met licht verschillende eindresultaten. Zie: Van Landeghem, 
G., & Van Damme, J. (2004). Geboortecohorten doorheen het Vlaams Onderwijs: Evolutie van 1989–
1990 tot 2001–2002. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 16. 
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De ongekwalificeerde uitstroom voor de geboortecohorte van 1979 wordt dan geschat 

als de omvang van de cohorte minus het aantal leerlingen dat ooit een kwalificatie 

heeft behaald: 37023 + 34742 – 59240 = 12525, dat wil zeggen: 17,5% van de 

cohorte. Voor de meisjes en jongens apart bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom 

voor geboortejaar 1979 13,0% en 21,7%. 

Tabel 3. Kwalificaties in het gewoon voltijds secundair onderwijs per jaar voor de 
geboortecohorte van 1979: aantal en percentage van de omvang van de cohorte 

Meisjes  Jongens  Samen Leef-
tijd43 Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Jaar44 

15 0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 1994 
16 6 0,0%  3 0,0%  9 0,0% 1995 
17 194 0,6%  124 0,3%  318 0,4% 1996 
18 21256 61,2%  16309 44,1%  37565 52,3% 1997 
19 6562 18,9%  8275 22,4%  14837 20,7% 1998 
20 1718 4,9%  3292 8,9%  5010 7,0% 1999 
21 374 1,1%  796 2,2%  1170 1,6% 2000 
22 127 0,4%  204 0,6%  331 0,5% 2001 
23 0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 2002 

Gekw. 30237 87,0%  29003 78,3%  59240 82,5%  
Ongekw. 4505 13,0%  8020 21,7%  12525 17,5%  

Noot: ‘Gekw.’ staat voor ‘Gekwalificeerd’; ‘Ongekw.’ betekent ‘Ongekwalificeerd’. 

Figuur 2 tot Figuur 5 tonen het aandeel van het ASO, TSO, KSO en BSO in de 

kwalificaties van de geboortecohorte van 1979. 

                                                
43 Dit is de leeftijd die de jongeren bereiken in het kalenderjaar waarin de studiebewijzen uitgereikt 
werden. Deze leeftijd is gelijk aan dat kalenderjaar minus het geboortejaar. Bijvoorbeeld: de 
studiebewijzen van 1999 zijn uitgereikt in het jaar dat de geboortecohorte van 1979 twintig werd. 
44 Dit is het kalenderjaar waarin de studiebewijzen uitgereikt werden. De studiebewijzen van kalender-
jaar 1999, bijvoorbeeld, werden behaald op het einde van het schooljaar 1998–1999. Volgens noot 43 
verbinden we hiermee de leeftijd 20. (In onze conventie van leeftijdsaanduidingen voor 
leerlingenaantallen (inschrijvingen) verwijst deze leeftijd naar het schooljaar 1999–2000, zie 
bijvoorbeeld: Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). Geboortecohorten doorheen het Vlaams 
Onderwijs: Evolutie van 1989–1990 tot 2001–2002. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 16.) 
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Figuur 2. Diploma’s van secundair onderwijs ASO behaald door de geboortecohorte 
van 1979 in het tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds gewoon 
secundair onderwijs 
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Noot: ASO diploma, som over leeftijden heen: 29,8% van de jongenscohorte en 40,5% van de 
meisjescohorte. 

Figuur 3. Diploma’s van secundair onderwijs TSO behaald door de geboortecohorte 
van 1979 in het tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds gewoon 
secundair onderwijs 
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Noot: TSO diploma, som over leeftijden heen: 28,2% van de jongenscohorte en 24,6% van de 
meisjescohorte. 
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Figuur 4. Diploma’s van secundair onderwijs KSO behaald door de geboortecohorte 
van 1979 in het tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds gewoon 
secundair onderwijs 
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Noot: KSO diploma, som over leeftijden heen: 1,3% van de jongenscohorte en 2,0% van de 
meisjescohorte. 

Figuur 5. Studiegetuigschriften van het tweede leerjaar derde graad (voltijds gewoon) 
BSO behaald door de geboortecohorte van 1979 
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Noot: studiegetuigschrift BSO, som over leeftijden heen: 19,1% van de jongenscohorte en 20,0% van 
de meisjescohorte. 

Een uitbreiding van het kwalificatiecriterium met getuigschriften van het VIZO 

Het VIZO bezorgde ons gegevens over de uitgereikte getuigschriften na een met 

succes afgeronde leerovereenkomst45. Het bestandje reikt van 1997 tot en met 2001. 

                                                
45 Onze vraag was: ‘Hoeveel leerlingen behalen in een gegeven schooljaar minstens één eindgetuig-
schrift?’ 
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Deze beperking heeft ons de keuze voor het geboortejaar 1979 gedicteerd46. De 

beperking tot vijf jaren betekent dat we niet alle, maar wellicht toch de meeste 

getuigschriften van het VIZO voor geboortejaar 1979 kunnen tellen47. 

Figuur 6. Getuigschriften van het VIZO uitgereikt aan de geboortecohorte van 1979 
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Noot: getuigschrift leertijd, som over leeftijden heen: 4,3% van de jongenscohorte en 2,3% van de 
meisjescohorte. 

Figuur 6 toont hoe de geboortecohorte van 1979 over de jaren heen getuigschriften 

van de leertijd verzamelt. Bij de meisjes gaat het in totaal over 807 getuigschriften, bij 

de jongens zijn het er 1575. Indien we mogen onderstellen dat elk lid van de cohorte 

hoogstens één getuigschrift van de leertijd behaalt, dan kunnen we ook zeggen dat 

807 (verschillende) meisjes (2,3% van de meisjescohorte) en 1575 jongens (4,3% van 

de jongenscohorte) het getuigschrift hebben behaald. 

Stel nu dat niemand die een getuigschrift van het VIZO behaalt al een kwalificatie van 

het tweede leerjaar van de derde graad voltijds gewoon secundair onderwijs heeft.48 

                                                
46 In totaal, over de vijf jaren heen, gaat het over 7888 getuigschriften voor jongens en 3697 
getuigschriften voor meisjes. Voor een gegeven geboortecohorte kunnen we dus ten hoogste vijf 
opeenvolgende leeftijden bekijken. Leeftijd 17 (op het einde van het voorlaatste schoolplichtjaar) is 
nauwelijks de moeite waard: er zijn slechts 9 getuigschriften bij de jongens (0,1% van 7888) en 4 bij de 
meisjes (0,1% van de meisjes) op die leeftijd. Op leeftijd 18 (op het einde van het laatste leerplichtjaar) 
worden er veel getuigschriften uitgereikt. Het eerste kalenderjaar waarover we gegevens hebben is 
1997. De 18-jarigen in dat jaar hebben geboortejaar 1979. Om met wat beschikbaar is het beste zicht te 
krijgen op de VIZO-getuigschriften van één geboortecohorte, nemen we dus best geboortejaar 1979. 
We hebben dan gegevens voor de 18-jarigen (1997) tot en met de 22-jarigen (2001). 
47 Uit de VIZO-data blijkt dat er ook nog getuigschriften worden uitgereikt aan 23-jarigen en op hogere 
leeftijden. Daarover hebben we dus nog geen gegevens voor de geboortecohorte van 1979. In het 
geheel van de data over 1997 tot en met 2001 gaat het over 271 getuigschriften voor mannen (3,4% van 
7888) en 128 voor vrouwen (3,5% van 3697). We mogen dus aannemen dat we voor de 
geboortecohorte van 1979 een zicht hebben op meer dan 96% van de VIZO-getuigschriften, zowel bij 
de jongens als bij de meisjes. 
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Volgens een verruimde definitie van wat een kwalificatie is—namelijk: een diploma 

of getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of een getuigschrift van de 

leertijd—vinden we dan een ongekwalificeerde uitstroom van 10,6% voor de meisjes 

en 17,4% voor de jongens (en samen: 14,1%). 

De genoemde onderstellingen zijn waarschijnlijk niet exact vervuld49. Daardoor wordt 

de ongekwalificeerde uitstroom enigszins onderschat.50 

Indicatoren op het einde van een schooljaar vergeleken met indicatoren per 

geboortejaar 

Voor een gegeven definitie van ‘kwalificatie’ kunnen we de evolutie van de 

ongekwalificeerde uitstroom dus op (minstens) twee manieren bekijken. Volgens de 

eerste methode bepalen we, schooljaar na schooljaar, de totale ongekwalificeerde uit-

stroom op het einde van het schooljaar. Volgens de tweede methode volgen we, 

geboortejaar na geboortejaar, de totale ongekwalificeerde uitstroom in de geboorte-

cohorte. 

In een periode van stabiliteit van de ongekwalificeerde uitstroom is het mogelijk dat 

zowel de totale ongekwalificeerde uitstroom per schooljaar als de totale 

ongekwalificeerde uitstroom per geboortejaar quasi constant blijven en ongeveer even 

groot zijn. In perioden van verandering hoeven de twee indicatoren echter helemaal 

geen gelijke waarde te hebben of op dezelfde manier te evolueren. Verschillen tussen 

de indicatoren mogen niet zonder meer opgevat worden als ‘schattingsfouten’. Er zijn 

allicht wel schattingsfouten. Door benaderingen in de berekeningen en fouten in de 

data zal de indicatorwaarde in beide gevallen wat verschillen van de ‘echte’ 

onderliggende ongekwalificeerde uitstroom. Het punt is dat de ‘echte’ totale 

ongekwalificeerde uitstroom per schooljaar en de ‘echte’ totale ongekwalificeerde 

uitstroom per geboortecohorte twee verschillende zaken zijn. Aangezien de twee types 

                                                                                                                                       
48 En omgekeerd, dat niemand die een kwalificatie van het tweede leerjaar van de derde graad voltijds 
gewoon secundair onderwijs behaalt, al een getuigschrift van de leertijd heeft. 
49 We weten niet hoeveel leerlingen er eventueel zijn die twee of meer getuigschriften van de leertijd 
behalen in verschillende jaren. (Binnen elk jaar beschikken we over het aantal leerlingen dat een 
getuigschrift behaalt, in de plaats van het aantal getuigschriften, zie voetnoot 45.) We weten in elk 
geval dat sommige leerlingen die aan de leertijd beginnen al in het bezit zijn van een kwalificatie van 
het voltijds gewoon secundair onderwijs (voetnoot 26). Hoeveel van die leerlingen later effectief ook 
een kwalificatie van de leertijd behalen weten we niet. We wagen ons op dit moment niet aan het 
berekenen van een correctie. 
50 Anderzijds hebben we geen zicht op alle getuigschriften van de leertijd (zie voetnoot 47). Daardoor 
wordt de indicatorwaarde groter (overschatting). 
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indicatoren niet equivalent zijn, verschillen ze ook inzake de benodigde gegevens. De 

essentie van de indicator per geboortejaar is volgens ons gemakkelijker om toe te 

passen en om uit te leggen dan de redenering achter de indicator per schooljaar. Daar 

staat tegenover dat van al de betrokken gegevens een verdeling per geboortejaar 

beschikbaar moet zijn. 

Welke van de twee types indicatoren het gevoeligst reageert op beleidsmaatregelen 

aangaande de ongekwalificeerde uitstroom is moeilijk algemeen te beoordelen. Het 

hangt af van de gedetailleerde impact van die beleidsmaatregelen. In een indicator per 

schooljaar zijn veel geboortecohorten betrokken. Een relatief grote invloed op één of 

enkele geboortecohorten wordt dus gedempt. In een indicator per geboortecohorte zijn 

veel schooljaren betrokken. Het effect van een beleidsmaatregel die slechts enkele 

voor de geboortecohorte relevante schooljaren beïnvloedt, wordt dus eveneens 

afgevlakt. Om vroege aanwijzingen te vinden van de invloed van beleidsmaatregelen 

moeten we wellicht indicatoren volgen van de ongekwalificeerde uitstroom per 

schooljaar én per geboortejaar. 

Stel dat, voor een gegeven definitie van ‘kwalificatie’, de indicator van de 

ongekwalificeerde uitstroom per schooljaar gedesaggregeerd wordt volgens de leeftijd 

(dus: volgens de geboortecohorte). Als we, voor dezelfde definitie van ‘kwalificatie’, 

de indicator van de ongekwalificeerde uitstroom per geboortecohorte desaggregeren 

volgens de leeftijd (dus volgens het schooljaar), dan komen we bij dezelfde 

indicatoren uit. Bij een gelijktijdige verdeling van de ongekwalificeerde uitstroom per 

schooljaar én per geboortejaar, vallen de twee bovengenoemde benaderingen dus 

samen. Er hoeft dan niet meer gespeculeerd te worden over de voor- en nadelen van 

de twee types indicatoren. 

Een schatting van de ongekwalificeerde uitstroom per schooljaar en per geboortejaar 

vereist meer gegevens dan de schatting per geboortejaar en de schatting per 

schooljaar. Anderzijds zorgt een indeling volgens de leeftijd ook voor 

vereenvoudigingen (omdat we leerlingen van een gegeven leeftijd kunnen situeren in 

een beperkt deel van het onderwijssysteem). Alles bij elkaar is het schattingsprobleem 

moeilijker, maar de knelpunten lijken niet (altijd) onoverkomelijk. We hebben al 

enkele benaderende berekeningen uitgevoerd, althans voor het geval van de 

ongekwalificeerde uitstroom “zonder getuigschrift voltijds hoger secundair 

onderwijs”. 
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Bij een uitbreiding van het begrip ‘kwalificatie’ én een berekening van de 

ongekwalificeerde uitstroom per schooljaar en per geboortejaar, stuiten we op 

minstens dezelfde informatievereisten als in het geval van de indicator per schooljaar. 

Van de relatief eenvoudige structuur van de indicator per geboortejaar kunnen we dan 

niet meer profiteren. 
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Vergelijking met indicatoren gebaseerd op de ‘enquête naar de arbeidskrachten’ 

(EAK) 

In 1998 had 17,4% van de schoolverlaters geen diploma. In 2000 had 11,6% van de 

schoolverlaters geen diploma. Aldus een persbericht, met als conclusie: een 

‘merkelijke’ daling… Fout! 

Waarom fout? Omdat die 17,4% en 11,6% slaan op twee grondig verschillende 

indicatoren—wat een lezer die enkel die twee zinnetjes voorgeschoteld krijgt 

natuurlijk niet kan weten. De eerste indicator is ontwikkeld door het HIVA (Hoger 

Instituut Voor de Arbeid). De tweede is gebaseerd op de EAK (Enquête naar de 

ArbeidsKrachten van het NIS—Nationaal Instituut voor de Statistiek) en wordt 

gehanteerd in Europese publicaties en ook in Vlaamse indicatorenpublicaties. Om een 

indruk te geven van het verschil tussen de twee: in 2000 had 18,6% van de 

schoolverlaters geen diploma volgens de HIVA-indicator, in tegenstelling met de 

11,6% van de EAK-indicator. 

In dit onderdeel proberen we op een eenvoudige—maar hopelijk niet 

oververeenvoudigde—manier te omschrijven wat de belangrijkste verschillen zijn 

tussen de HIVA-indicator en de EAK-indicator. Een eerste verschil zit in het woord 

‘diploma’. 

Voor de HIVA-indicator is het duidelijk wat je nodig hebt om gekwalificeerd te zijn. 

Je moet het zesde leerjaar van het gewoon voltijds secundair onderwijs met succes 

afronden. 

Voor de EAK-indicator is min of meer duidelijk wat volstaat voor een kwalificatie—

een ‘diploma’ van ‘hoger’ secundair onderwijs—en wat niet volstaat—een ‘diploma’ 

van ‘lager’ secundair onderwijs. Daartussen zit een grijze zone. Wat met iemand die 

de tweede graad nog net met succes afgerond heeft? Of wat als je een 

leerovereenkomst met succes afwerkt? En is het ‘studiegetuigschrift’ dat je kan 

behalen in het zesde leerjaar BSO al een ‘diploma’? Bovendien zijn de begrippen 

‘lager’ en ‘hoger’ secundair onderwijs niet meer van toepassing op het huidige 

onderwijs en niet helemaal duidelijk. 

Ze komen we aan een tweede verschil tussen de indicatoren: hun betrouwbaarheid. In 

de EAK is het de individuele enquêteur die de vaagheid van de definitie van een 

‘diploma’ moet opvangen (gesteund door een instructielijstje). Enkel het resultaat van 
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deze (ingewikkelde) beslissing van de enquêteur wordt opgetekend. We vinden geen 

informatie over hoe sterk de invloed is van de enquêteur op het resultaat.51 

De HIVA-indicator heeft geen last van dit soort probleem. Hij is immers gebaseerd op 

tellingen van leerlingenaantallen en uitgereikte getuigschriften, die bijgehouden 

worden in administratieve databanken. 

De instructies aan de EAK enquêteurs van 1999 plaatsen de leertijd bij het ‘lager 

secundair onderwijs’. In 2003 moest de leertijd volgens die instructies bij het ‘hoger 

secundair onderwijs’ geteld worden. Dat betekent dat de EAK-indicator niet 

vergelijkbaar is van schooljaar tot schooljaar. 

De belangrijkste gegevens waarop de HIVA-indicator steunt, hebben betrekking op de 

Vlaamse Gemeenschap. De EAK-score van 11,6% voor 2000 heeft betrekking op het 

Vlaams Gewest en zou dus op de één of andere manier—maar hoe? via de ruwe 15% 

regel?—aangevuld moeten worden met gegevens uit het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

Kortom: het volgen van de EAK-indicator heeft waarschijnlijk niet veel zin. Om ons 

van het tegendeel te overtuigen, moet er op zijn minst informatie beschikbaar komen 

over hoe de enquêteurs erin slagen de vraag naar het behaalde diploma in te vullen. 

Van de EAK-score verwachten we dus geen hoge nauwkeurigheid. Maar verklaart dat 

het grote verschil tussen 18,6% (HIVA) en 11,6%(EAK) helemaal? Ruwweg gaan de 

HIVA-indicator en de EAK-indicator toch over hetzelfde criterium: het behalen van 

een diploma (‘hoger’) secundair onderwijs? 

Er is nog een eenvoudig maar belangrijk verschil tussen de twee scores. De HIVA-

indicator sommeert de ongekwalificeerde uitstroom in een gegeven schooljaar over 

alle leeftijden, en vergelijkt die dan met—dat wil zeggen: berekent het percentage 

op—de totale uitstroom in dat schooljaar uit een onderdeel van het onderwijssysteem. 

De EAK-indicator schat, in een gegeven jaar, het aantal ongekwalificeerde personen 

van 18- tot 24-jarige leeftijd dat geen onderwijs meer volgt en vergelijkt met de totale 

bevolking van 18- tot 24-jarigen. 

                                                
51 We vermoeden dus dat de EAK-indicator geplaagd wordt door een belangrijke ‘observatiefout’. 
Daarnaast vragen we ons ook af of de vermoedelijk grotere ‘non-respons’ van de zwakkere 
(ongekwalificeerde) groep niet een extra foutenbron vormt—ondanks het feit dat de deelname aan de 
EAK in principe verplicht is. 
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Een percentage is een verhouding van een getal over een tweede getal. Het betekent 

niets als je dat tweede getal niet kent. Een groepje van tien kinderen, bijvoorbeeld, 

kan tegelijk 50% vertegenwoordigen van een klas en 2% van een school. De HIVA-

indicator en de EAK-indicator vergelijken het aantal personen zonder kwalificatie met 

verschillende gehelen. Ook daardoor is er een groot verschil in de percentages. 

Tenslotte merken we op dat de EAK-indicator de 18-jarigen, 19-jarigen, … die nog 

onderwijs volgen zonder meer als gekwalificeerd beschouwt. Als deze jongeren zich 

echter nog in een zesde of vroeger leerjaar van het secundair onderwijs bevinden, dan 

is het nog niet zeker dat ze een kwalificatie zullen behalen. 

In deze korte uiteenzetting hebben we ons afgevraagd wat de EAK-indicator de facto 

meet. Gezien de manier waarop de vraag over de kwalificaties gesteld wordt en het 

antwoord geregistreerd wordt, is dat niet zo duidelijk. Een andere kwestie is hoe men 

de EAK-indicator doorgaans interpreteert. De EAK-indicator wordt in allerlei 

publicaties52 geciteerd en opgevat als een maat voor het vroegtijdig schoolverlaten 

volgens de definitie van EUROSTAT in het kader van de Labour Force Survey, 

namelijk: het aandeel van de totale bevolking tussen 18 en 24 jaar dat hoogstens 

ISCED niveau 2 maar niet ISCED niveau 3 heeft bereikt en geen onderwijs of 

opleiding volgt. Hierin staat ISCED voor ' International Standard Classification of 

Education', een hiërarchie van opleidingsniveaus gedefinieerd door de UNESCO. Een 

dergelijke internationale definitie is in feite een lege doos die per land zo goed 

mogelijk moet ingevuld worden, in overeenkomst met gedetailleerde maar abstracte 

afspraken. Stellen dat de EAK-indicator een implementatie is van de definitie van 

vroegtijdig schoolverlaten van EUROSTAT is één manier om die lege doos in te 

vullen (althans voor wat de grens tussen de ISCED-niveaus 2 en 3 betreft). Anderzijds 

is er vanuit het Departement Onderwijs gewerkt aan een zinvolle en verfijnde definitie 

van ISCED 2 en 3—en dus van gekwalificeerd en ongekwalificeerd zijn—in termen 

                                                
52 Bijvoorbeeld: 
Nationaal actieplan sociale insluiting 2003-2005 (5 september 2003): Indicatoren. Brussel: Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Cel Armoedebestrijding. 
Beleidsbrief onderwijs en vorming 2003-2004 van de Minister van Onderwijs en Vorming van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
An introduction to Flemish labour market policy, based on the Flemish regional action plan for the 
European employment guidelines 2002. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Werkgelegenheid. 
Flemish educational indicators in an international perspective, edition 2002. Brussel: Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap: Departement Onderwijs. 
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van de structuur van het Vlaams onderwijs53. Dat is een tweede manier om de lege 

ISCED doos in te vullen. Het punt dat we hier willen benadrukken is dat dit niet 

betekent dat de EAK-indicator plotseling deze precieze definitie van 

'ongekwalificeerd zijn' van het Departement Onderwijs implementeert—en zeker niet 

met terugwerkende kracht! Het is niet omdat ze beide verwijzen naar dezelfde lege 

doos dat de EAK-indicator een meting zou (geworden) zijn van de door het 

Departement Onderwijs geformuleerde definitie van ongekwalificeerd uitstromen. 

                                                
53 Zie bijvoorbeeld p. 70 in: Flemish educational indicators in an international perspective, edition 
2002. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Departement Onderwijs. 
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Besluit 

De score op de HIVA-indicator van de ongekwalificeerde uitstroom ‘zonder 

getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs’54 voor 2001 bedraagt 18,2%. Sinds 

1993 is de ongekwalificeerde uitstroom volgens deze indicator min of meer 

constant55. De licht stijgende trend van 1996 tot 2000—waarvan nog moet aangetoond 

worden dat het geen artefact van de schattingsmethode is—zet niet door. 

Vervolgens hebben we de score op de HIVA-indicator voor het eerst ook apart 

berekend voor jongens en meisjes. In 2001 bedroeg de ongekwalificeerde uitstroom 

van de jongens 22,1% 56, tegenover 14,1% voor de meisjes. Verdere berekeningen—

voor voorbije en komende jaren—zullen moeten uitwijzen of dit belangrijke verschil 

in de omvang van de ongekwalificeerde uitstroom ook gepaard gaat met een verschil 

in de evolutie ervan. 

Deze indicator legt de lat hoog. Enkel wie een diploma van secundair onderwijs 

(ASO, KSO, TSO) of een studiegetuigschrift van voltijds gewoon beroepsonderwijs 

(BSO) behaalt in het tweede leerjaar van de derde graad is ‘gekwalificeerd’57. Daarom 

hebben we een nieuwe verruimde indicator berekend die ook de getuigschriften van 

de leertijd meetelt. Als een met succes afgewerkte leerovereenkomst ook als een 

geldige kwalificatie beschouwd wordt, dan bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom 

nog 15,7% in 2001. Van de jongens verliet 18,7% het onderwijs zonder kwalificatie. 

Bij de meisjes was dat 12,5%. 

Soms volstaat het veranderingen in het onderwijs schooljaar na schooljaar te volgen. 

In andere gevallen wordt een evolutiepatroon eenvoudiger te begrijpen door het 

volgens de geboortejaren uiteen te rafelen. Meestal zijn de twee invalshoeken nodig. 

Tot nu toe beschikken we enkel over indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom 

per schooljaar. In dit rapport hebben we getoond dat het ook mogelijk is de 

ongekwalificeerde uitstroom te bepalen per geboortejaar. We berekenden dat de 

                                                
54 Douterlungne, M., Van de Velde, V., Rubbrecht, I., Van Valckenborgh, K., Lauwereys, L., Nicaise, 
I., & Van Damme, J. (2001). Ongekwalificeerd: zonder paspoort? Een onderzoek naar de omvang, 
karakteristieken en aanpak van de ongekwalificeerde onderwijsverlaters. Leuven: HIVA. Eindrapport 
van OBPWO 98.01. 
55 Van Landeghem, G., & Van Damme, J. (2004). De ongekwalificeerde uitstroom: Een 
geactualiseerde schatting. Leuven: Steunpunt LOA, rapport nr. 18. 
56 … van de totale uitstroom van de jongens. 
57 Ook de equivalente diploma’s/getuigschriften behaald bij de Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap tellen mee. 
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ongekwalificeerde uitstroom—volgens het verruimde kwalificatiecriterium, dus met 

inbegrip van de getuigschriften van de leertijd—voor de cohorte van geboortejaar 

1979 14,1% bedraagt. Voor de jongens geboren in 1979 bedroeg de 

ongekwalificeerde uitstroom 17,4% van de jongenscohorte, bij de meisjes van 1979 

bleef 10,6% van de cohorte ongekwalificeerd. Deze werkwijze kan uitgebreid worden 

naar opeenvolgende geboortecohorten. De veranderingen in de ongekwalificeerde 

uitstroom per schooljaar kunnen dan verklaard worden via de kwalificatieaantallen 

van de betrokken geboortecohorten en het tempo waarmee elke cohorte kwalificaties 

verzamelt. 

 


