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“Na 1992 blijft ongeveer een vijfde van alle achttienjarigen zonder diploma 

secundair onderwijs” 

meldde het tijdschrift Klasse in juni 2002 (p. 7). Ze haalden die informatie uit 

onderzoek uitgevoerd door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA). De 

onderzoekers van het HIVA hadden het rekenwerk toen af tot en met 1998 

(Douterlungne et al., 2001). Wij hebben hun methode nu ook toegepast op 1999 en 

2000. Onze conclusie? Wat Klasse in juni 2002 schreef, is nog up-to-date. 

Heeft het onderwijsbeleid dan gefaald? Want in hetzelfde nummer van Klasse lezen 

we (p. 12): 

Nu verlaten te veel jongeren zonder getuigschrift de school. Ze komen dan 

‘ongekwalificeerd’ op de arbeidsmarkt. De kraan van deze ‘ongekwalificeerde uit-

stroom’ dichter draaien is een topprioriteit van het onderwijsbeleid. 

In 2000 stond de kraan echter nog even wijd open als in 1993… 

Het aantal jongeren zonder diploma van secundair onderwijs verandert dus 

nauwelijks, al acht jaar lang. Dat geeft de indruk dat het onderwijsbeleid geen vat 

krijgt op de ongekwalificeerde uitstroom. Toch onderneemt het beleid nu heel wat 

omtrent deze problematiek, zegt kabinetsmedewerker Jo De Ro in Klasse (juni 2002, 

p. 9). Hij noemt onder andere het modulair systeem in het beroepssecundair onderwijs 

en benadrukt het belang van het decreet Gelijke Kansen. Uitkijken dus naar de 

schattingen van het aantal schoolverlaters zonder diploma van secundair onderwijs in 

2001, 2002, 2003, 2004, … En geduld oefenen. Want beleidsmaatregelen tonen soms 

pas hun volle effect na jaren. Uit de berekeningen van het HIVA (Douterlungne et al., 

2001) blijkt dat het aantal schoolverlaters zonder diploma van secundair onderwijs na 

de leerplichtverlenging van 1983 en de bijbehorende beleidsinitiatieven gehalveerd is. 

Maar die afname van de ongekwalificeerde uitstroom begon pas in 1990 en duurde tot 

in 1993. En in de overgangsjaren, tot en met 1989, nam de ongekwalificeerde 

uitstroom zelfs toe … 

Wat betekent dat eigenlijk, ‘ongekwalificeerd’ zijn? Komt het er niet vooral op aan 

dat je snel een goede job vindt als je het onderwijs verlaat? En heeft dat niet net 

zoveel te maken met de toestand van de economie als met het onderwijs? Is het de 

taak van het onderwijs zo precies mogelijk aan te sluiten bij de veranderlijke vraag 

van de arbeidsmarkt? Of betekent ‘gekwalificeerd zijn’ dat je voldoende vaardigheden 
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meegekregen hebt om een eerste job te vinden en al doende verder te leren? Moeten 

schoolverlaters misschien eerder ‘gekwalificeerd’ zijn ‘om hun weg te vinden in het 

leven’? En heb je daar dan een diploma van secundair onderwijs voor nodig? De 

onderzoekers van het HIVA werden met dit soort vragen geconfronteerd toen ze 

begonnen met de ontwikkeling van hun schattingsmethode. Hun rapport 

(Douterlungne et al., 2001) geeft een geordend overzicht van een groot aantal 

gangbare betekenissen van ‘kwalificatie’. Maar veel vrijheid om daaruit te kiezen 

hadden ze niet. De opdracht was immers een ‘indicator’ te verwezenlijken die zonder 

veel kosten jaarlijks kan geüpdatet worden. Dat betekent dat enkel bestaande 

databanken in aanmerking komen: die vult men toch al elk jaar aan, voor andere 

doeleinden. De onderzoekers stelden vast dat je uit dat soort gegevens bij benadering 

kan berekenen hoeveel jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma van secundair 

onderwijs. Of, zoals het HIVA het uitdrukt: “zonder getuigschrift voltijds hoger 

secundair onderwijs” (Douterlungne et al., 2001, pp. 63-64). (Een getuigschrift van 

het zesde leerjaar BSO werd immers ook als een ‘kwalificatie’ geteld.) Daarmee 

hadden ze een werkbare indicator gevonden. 

Het is echter een indicator die de lat behoorlijk hoog legt. Wie het deeltijds 

beroepssecundair onderwijs of de leertijd met succes afrondt, is volgens deze norm 

immers ‘ongekwalificeerd’. Het cijfer slaat ook enkel op wat Douterlungne et al. 

(2001) het ‘interne numerieke rendement’ van het onderwijs noemen. Hoeveel je echt 

uit het onderwijs hebt gehaald (het ‘leerrendement’) speelt geen rol, het gaat er om of 

je over de laatste horde geraakt. De waarde van het diploma op de arbeidsmarkt of 

voor een vervolgopleiding (het ‘externe rendement’) telt evenmin mee. De indicator is 

een ruwe benadering van een complex probleem. Duidt een toename van het aantal 

gediplomeerden ook op serieuze kansen voor meer mensen om hun leven na het 

onderwijs uit te bouwen? Dat blijft een moeilijke vraag. 

De onderzoekers van het HIVA slaagden er wel in nog enkele andere indicatoren over 

schoolverlaters ‘zonder kwalificatie’ uit de databanken te puren. Wie door een strikt 

juridische bril kijkt, zou kunnen stellen dat een leerling ‘gekwalificeerd’ is als hij of 

zij de leerplicht heeft vervuld. Het rapport van Douterlungne et al. (2001) toont dat de 

uitstroom vóór het einde van de leerplicht zo goed als nul geworden is sinds 1994. 

Wij hebben de berekeningen nog eens uitgevoerd voor 1999 en 2000 en zien geen 

verandering. Als leidraad voor het onderwijsbeleid is deze ‘juridische’ indicator dus 
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eigenlijk niet meer interessant: het kan niet nóg beter. Voor alle duidelijkheid: dit 

heeft niets te maken met spijbelen. De indicator geeft slechts weer of de leerplichtige 

jongeren ingeschreven zijn in het onderwijs. Wél interessant is dat we nu ook meer 

weten over de uitstromers zonder diploma: ze zijn niet meer leerplichtig. Op het 

ogenblik dat ze het onderwijs verlaten zijn ze dus achttien of ouder. 

Onder de 13000 jongeren die in 1998 het onderwijs achter zich lieten “zonder 

getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs” zijn er 2500 die zelfs geen 

“getuigschrift tweede graad” (in voltijds onderwijs) op zak hadden (Douterlungne et 

al., 2001, p. 63). Deze laatste indicator geeft de omvang aan van een ‘harde kern’ in 

de ongekwalificeerde uitstroom. We verwachten dat jongeren zonder een getuigschrift 

van de tweede graad er minder goed voor staan dan de anderen in de grotere groep 

van 13000 zonder diploma van secundair onderwijs. Het lukte de onderzoekers van 

het HIVA deze tweede indicator te berekenen voor 1993 tot en met 1998. Dat levert 

een meer genuanceerde indruk van wat uitstromen zonder diploma van secundair 

onderwijs kan betekenen. Wij hebben hun berekening verdergezet voor 1999. Er 

waren toen ongeveer 13500 schoolverlaters zonder getuigschrift voltijds hoger 

secundair onderwijs. Een kleine 2400 jongeren hadden zelfs geen getuigschrift tweede 

graad. 

Het was niet mogelijk die berekening over het “getuigschrift tweede graad” nog uit te 

voeren voor 2000 volgens het recept van het HIVA. De vereiste gegevens over het 

deeltijds beroepssecundair onderwijs zijn immers niet meer beschikbaar. Dat toont 

aan dat de moeizaam opgebouwde indicatoren van het HIVA nogal kwetsbaar zijn. Ze 

hangen grotendeels af van bestaande databanken van het Departement Onderwijs en 

het Nationaal Instituut voor de Statistiek. We hoeven niet direct bang te zijn voor het 

stopzetten van de gegevensverzameling. Maar deze databanken zijn bedoeld voor 

andere toepassingen. Bij veranderingen houdt men geen rekening met mogelijk 

‘tweedehands’ gebruik van de data. 

 

Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht—grafisch en in tabelvorm—van de 

schattingen van het HIVA en onze aanvulling voor 1999 en 2000. We presenteren de 

indicatoren op de verschillende manieren die door Douterlungne et al. (2001) werden 

gebruikt. 
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Daarna geven we een korte beschrijving van de door het HIVA ontwikkelde 

schattingsmethoden die we hier hebben toegepast. We hopen dat lezers die niet de tijd 

vinden om terug te grijpen naar het uitgebreide rapport van het HIVA (Douterlungne 

et al., 2001) op die manier toch voldoende informatie krijgen om te begrijpen hoe de 

berekening in elkaar zit. Wilt u verder gaan en de sommen voor 1999 en 2000 zelf 

stap voor stap napluizen? Dat kan. Stuur een ons e-mailtje1 en wij bezorgen u het 

rekenblad2 waarmee alles is uitgevoerd. 

                                                 
1 Georges.VanLandeghem@ped.kuleuven.ac.be 
2 Excel 2002 
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Overzicht van de vroegere schattingen en de schattingen voor 1999 en 2000 

De onderzoekers van het HIVA hebben de evolutie van de uitstroom “zonder getuig-

schrift voltijds hoger secundair onderwijs” geschat en beschreven van 1978 tot en met 

1998. Wij hebben hun methode verder toegepast op de jaren 1999 en 2000. De nieuwe 

resultaten krijgen hun betekenis vooral door hun samenhang met de schattingen van 

het HIVA. Om het de lezer gemakkelijk te maken, stellen we hier dus de hele 

tijdreeks van 1978 tot en met 2000 (grafisch en in tabelvorm) voor. De getallen voor 

1978 tot en met 1998 zijn overgenomen uit het rapport van Douterlungne et al. 

(2001). 

Zoals voorgesteld door Douterlungne et al. (2001) wordt de evolutie van de uitstroom 

op drie manieren uitgedrukt. Ten eerste: in absolute cijfers (Figuur 1 en Tabel 1). Ten 

tweede (Figuur 2 en Tabel 1): in verhouding tot de totale uitstroom uit het voltijds 

gewoon secundair onderwijs tot en met de derde graad, het deeltijds beroepssecundair 

onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en de leertijd. Ten derde (Figuur 3 

en Tabel 1): in verhouding tot het aantal leerlingen in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs tot en met de derde graad, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het 

buitengewoon secundair onderwijs en de leertijd. 

Figuur 1. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair 
onderwijs—Absolute cijfers 
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Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs’ is de ongekwalificeerde 
uitstroom volgens ‘definitie 2, trap 1’ van het HIVA. 
Noot: Het balkje van ‘1978’ staat voor de uitstroom in de zomer van 1978, enzovoort. 

Het meest opvallende aspect in de evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift 

voltijds hoger secundair onderwijs is de forse afname van ongeveer 35000 leerlingen 
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(meer dan 40% van de totale uitstroom—Figuur 2) in 1989 tot minder dan 15000 

leerlingen (een kleine 20% van de totale uitstroom) in 1993. Volgens één interpretatie 

van Douterlungne et al. (2001, pp. 52 en 58) is deze daling een (vertraagd) effect van 

de verlenging van de leerplicht tot achttien in 1983. De toename van deze 

‘ongekwalificeerde uitstroom’ tussen 1983 en 1989 zou dan een overgangseffect van 

de leerplichtverlenging zijn. 

Figuur 2. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair 
onderwijs—In procenten van de totale uitstroom 

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

 
Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs’ en de ‘totale uitstroom’ 
zijn bepaald volgens ‘definitie 2, trap 1’ van het HIVA. 
Noot: Het balkje van ‘1978’ staat voor de uitstroom in de zomer van 1978, enzovoort. 
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Figuur 3. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair 
onderwijs—In procenten van de leerlingenpopulatie 
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Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs’ en de ‘leerlingen-
populatie’ zijn bepaald volgens ‘definitie 2, trap 1’ van het HIVA. 
Noot: Het balkje van ‘1978’ staat voor de uitstroom in de zomer van 1978, enzovoort. 

Over een periode van acht jaar (van 1993 tot en met 2000) blijft de uitstroom zonder 

getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs opvallend stabiel (op een kleine, 

onverklaarde afname in 1996 na). De ongekwalificeerde uitstroom schommelt rond 

14000 leerlingen: wat minder dan een vijfde van de totale uitstroom, of nog: ongeveer 

drie procent van de leerlingenpopulatie. 



De ongekwalificeerde uitstroom—Een geactualiseerde schatting 

 8

Tabel 1. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair 
onderwijs 

Jaar  Absolute 
cijfers 

 In procenten 
van de totale 

uitstroom 

 In procenten 
van de 

leerlingen-
populatie 

1978 36220 44,0% 7,3% 
1979 33671 40,8% 6,7% 
1980 35078 41,8% 7,0% 
1981 29741 36,4% 6,0% 
1982 28720 34,8% 5,8% 
1983 29278 35,6% 6,0% 
1984 29287 35,3% 6,0% 
1985 29691 35,8% 6,1% 
1986 31424 38,2% 6,6% 
1987 30265 38,0% 6,5% 
1988 33907 41,3% 7,4% 
1989 34588 41,3% 7,5% 
1990 27563 34,0% 6,1% 
1991 20387 27,1% 4,6% 
1992 19262 25,8% 4,4% 
1993 14047 20,3% 3,1% 
1994 14310 20,5% 3,2% 
1995 14101 19,6% 3,1% 
1996 11951 16,5% 2,7% 
1997 12612 16,9% 2,8% 
1998 13010 17,4% 3,0% 
1999 13503 17,8% 3,1% 
2000 13809 18,6% 3,2% 

Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs’, de ‘totale uitstroom’ en 
de ‘leerlingenpopulatie’ zijn bepaald volgens ‘definitie 2, trap 1’ van het HIVA. 

Douterlungne et al. (2001) hebben bovendien een schatting gemaakt van de evolutie 

van de uitstroom “zonder getuigschrift tweede graad”, van 1993 tot en met 1998. Ook 

dan werd de uitstroom op drie manieren uitgedrukt. Ten eerste: in absolute cijfers 

(Figuur 4 en Tabel 2). Ten tweede (Figuur 5 en Tabel 2): in verhouding tot de totale 

uitstroom uit de eerste en tweede graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs 

en de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Ten derde (Figuur 6 

en Tabel 2): in verhouding tot het aantal leerlingen in de eerste en tweede graad van 

het voltijds gewoon secundair onderwijs en de tweede graad van het deeltijds 

beroepssecundair onderwijs. 

Wij hebben de resultaten van het HIVA aangevuld met de schatting van deze 

‘ongekwalificeerde uitstroom’ voor 1999. Voor 2000 is de berekening niet meer 

mogelijk. Er ontbreekt immers een cruciaal gegeven, namelijk: het aantal leerlingen in 
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de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (’15–18-jarigen’) in 

schooljaar 2000-2001. In het Statistisch Jaarboek voor het Vlaams Onderwijs van dat 

schooljaar (Departement Onderwijs, 2001) wordt geen onderscheid meer gemaakt 

tussen de graden van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. “De scholen gebruiken 

het onderscheid in graden nog, maar het departement vraagt deze gegevens niet meer 

op”, verduidelijkte men op het Departement Onderwijs. Daardoor breekt deze 

tijdreeks (wellicht definitief) af na 1999. 

Douterlungne et al. (2001, p. 53) noteerden al dat de uitstroom “zonder getuigschrift 

tweede graad” in 1993, 1994 en 1995 5 à 6 procent van de totale uitstroom bedroeg. 

Na een (onverklaarde) daling met meer dan 2 procent in 1996 blijft de geschatte 

uitstroom eerder stabiel. De nieuwe schatting voor 1999 sluit daar bij aan: iets minder 

dan 2400 leerlingen, dat wil zeggen: 3,4 procent van de totale uitstroom (en minder 

dan 1 procent van de populatie in de eerste en tweede graad van het voltijds gewoon 

secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs) gaat weg uit het 

onderwijs zonder getuigschrift van de tweede graad. 

Figuur 4. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift tweede graad—Absolute 
cijfers 
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Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift tweede graad’ is de ongekwalificeerde uitstroom volgens 
‘definitie 2, trap 3’ van het HIVA. 
Noot: Het balkje van ‘1993’ staat voor de uitstroom in de zomer van 1993, enzovoort. 
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Figuur 5. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift tweede graad— In procenten 
van de totale uitstroom 
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Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift tweede graad’ en de ‘totale uitstroom’ zijn bepaald volgens 
‘definitie 2, trap 3’ van het HIVA. 
Noot: Het balkje van ‘1993’ staat voor de uitstroom in de zomer van 1993, enzovoort. 

 

Figuur 6. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift tweede graad— In procenten 
van de leerlingenpopulatie 
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Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs’ en de ‘leerlingen-
populatie’ zijn bepaald volgens ‘definitie 2, trap 3’ van het HIVA. 
Noot: Het balkje van ‘1993’ staat voor de uitstroom in de zomer van 1993, enzovoort. 
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Tabel 2. Evolutie van de uitstroom zonder getuigschrift tweede graad 
Jaar  Absolute 

cijfers 
 In procenten 

van de totale 
uitstroom 

 In procenten 
van de 

leerlingen-
populatie 

1993 3387 4,9% 1,2% 
1994 3912 5,5% 1,3% 
1995 4522 6,2% 1,5% 
1996 2710 3,8% 0,9% 
1997 2823 3,9% 1,0% 
1998 2486 3,5% 0,9% 
1999 2370 3,4% 0,9% 

Noot: De ‘uitstroom zonder getuigschrift tweede graad’, de ‘totale uitstroom’ en de ‘leerlingen-
populatie’ zijn bepaald volgens ‘definitie 2, trap 3’ van het HIVA. 
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Beknopte beschrijving van de schattingsmethode 

De berekeningswijze van de jaarlijkse uitstroom “zonder getuigschrift voltijds hoger 

secundair onderwijs” en de uitstroom “zonder getuigschrift tweede graad” is in detail 

beschreven en verantwoord door Douterlungne et al. (2001). Daarom beperken we ons 

hier tot een minimale beschrijving van wat nodig was om de berekeningen voor 1999 

en 2000 uit te kunnen voeren. Dit geeft ons meteen de gelegenheid om de betrokken 

gegevensbronnen op te sommen en enkele kleine verschillen met de werkwijze van 

Douterlungne et al. (2001) aan te stippen. 

We beschrijven eerst de berekening van de uitstroom “zonder getuigschrift voltijds 

hoger secundair onderwijs”. Daarna geven we kort de overeenkomsten en verschillen 

met de schatting van de uitstroom “zonder getuigschrift tweede graad”. Tenslotte 

verwijzen we naar het rekenblad met de eigenlijke berekeningen en gedetailleerde 

bronverwijzingen. 

Centrale uitdrukking voor de uitstroom “zonder getuigschrift voltijds hoger secundair 

onderwijs” 

In deze uitdrukking zijn de stromen van en naar een welbepaald deel van het 

onderwijssysteem betrokken. Concreet bestaat dat deel van het onderwijssysteem uit: 

De onthaalklas en de leerjaren 1 tot en met 6 van het voltijds gewoon secundair 

onderwijs 

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs voor 15–18-jarigen 

Het buitengewoon secundair onderwijs 

De cursisten in de leertijd—cursussen beroepstechnische vorming 

Dat deel van het onderwijssysteem duiden we in wat volgt aan als ‘het deelsysteem’. 

Jongeren die het onderwijs verlaten zonder diploma doen dat allicht niet allemaal 

netjes op het einde van een schooljaar. Met de beschikbare data komen we echter niet 

verder dan een globale jaarlijkse schatting van de uitstroom. Van het schatten van een 

tijdsverdeling (uitstroom per semester, per maand, …) kan geen sprake zijn. We 

houden onze terminologie even eenvoudig en doen toch alsof alle leerlingenstromen 

op het ‘scharniermoment’ tussen twee schooljaren gebeuren. Volgens dat beeld 

verlaten de jongeren van de ‘ongekwalificeerde uitstroom’ van 2000 het onderwijs op 

het einde van het schooljaar 1999–2000 en voordat het schooljaar 2000–2001 begint. 



De ongekwalificeerde uitstroom—Een geactualiseerde schatting 

 13

We spreken over ‘het scharniermoment t’. In onze berekeningen was t gelijk aan 1999 

of 2000. 

De uitdrukking voor de ongekwalificeerde uitstroom is dan: 

Ongekwalificeerde uitstroom uit het deelsysteem op scharniermoment t 

= Netto-afname van aantal leerlingen in het deelsysteem op t 

+ Aantal nieuwe instromers in het deelsysteem op t 

- Aantal gekwalificeerden en doorstromers uit het deelsysteem op t 

- Aantal overlijdens in het deelsysteem op t 

- Netto-emigratie (=emigratie - immigratie) uit het deelsysteem op t 

De ‘gekwalificeerden en doorstromers’ zijn de leerlingen die op het scharniermoment 

wél een “getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs” behalen en/of die 

doorstromen naar een onderwijspositie waar ze dat “getuigschrift voltijds hoger 

secundair onderwijs” nog zullen halen. 

We beschrijven nu de vijf termen rechts van het gelijkheidsteken in detail. 

Netto-afname van aantal leerlingen in het deelsysteem op t 

Het aantal leerlingen in het deelsysteem in een gegeven schooljaar kan samengesteld 

worden uit de data in het overeenkomstige Statistisch Jaarboek voor het Vlaams 

Onderwijs. De netto-afname op scharniermoment t is gelijk aan 

Aantal leerlingen in het deelsysteem in schooljaar (t-1)–t 

- Aantal leerlingen in het deelsysteem in schooljaar t–(t+1) 

Voor onze berekening hadden we dus de Jaarboeken van 1998–1999, 1999–2000 en 

2000–2001 nodig (Departement Onderwijs, 1999, 2000, 2001). 

Aantal nieuwe instromers in het deelsysteem op t 

Deze instroom wordt geschat door middel van een formule met drie termen: 

Aantal leerlingen in het eerste leerjaar (de onthaalklas voor anderstaligen inbegrepen) 

van het gewoon secundair onderwijs in schooljaar t–(t+1) 

- Aantal zittenblijvers in het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs in 

schooljaar t–(t+1) 

+ Aantal leerlingen in het eerste leerjaar van opleidingsvorm 3 (= buitengewoon 

beroepsonderwijs) en van opleidingsvorm 4 (zowel A-stroom als B-stroom) van het 

buitengewoon secundair onderwijs in schooljaar t–(t+1) 

De eerste term kan uit de Statistische Jaarboeken gehaald worden. 
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Het percentage zittenblijvers in het eerste leerjaar in 2000–2001 is gepubliceerd in de 

tekst “Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaams onderwijs” van 

het Departement Onderwijs (2002). Uit dit percentage en de eerste term kan de 

tweede term bepaald worden voor t = 2000. De gegevens over zittenblijvers worden 

niet voor elk schooljaar gepubliceerd. Daarom hebben we het benodigde percentage 

voor 1999–2000 benaderd door middel van het percentage voor 2000–2001. Zo kon 

de tweede term ook berekend worden voor t = 1999. 

De Statistische Jaarboeken bevatten geen informatie over ‘het eerste leerjaar’ van het 

buitengewoon secundair onderwijs. De leerlingenaantallen in de derde term moesten 

dan ook speciaal voor deze berekening aangevraagd worden bij het Departement 

Onderwijs. 

Aantal gekwalificeerden en doorstromers uit het deelsysteem op t 

Wie op het einde van schooljaar 1998–1999 

Een diploma van tweede leerjaar derde graad (voltijds gewoon) ASO, TSO of KSO 

Een studiegetuigschrift van tweede leerjaar derde graad (voltijds gewoon) BSO 

Een getuigschrift/diploma in de 2de of 3de afdeling van de Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs 

behaalt, wordt hier geteld als ‘gekwalificeerd’ op schaniermoment 1999. De leerling 

in kwestie heeft dan “een getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs” behaald. 

Het aantal leerlingen waarvoor dat geldt is te vinden in het Statistisch Jaarboek van 

schooljaar 1999–2000 (Departement Onderwijs, 2000). De nodige data voor 

scharniermoment 2000 zijn te vinden in het Jaarboek van 2000–2001. 

Met ‘doorstromers’ wordt concreet bedoeld: leerlingen die dit deelsysteem verlaten 

zonder één van de bovenstaande diploma’s of getuigschriften en die daarna toch nog 

in een onderwijspositie terechtkomen die een ‘kwalificatie’ oplevert. Of er dergelijke 

doorstromers zijn, hangt af van twee dingen. Ten eerste: is er nog een onderwijsvorm 

waar deze uitstromers terecht kunnen? En ten tweede (indien het antwoord op de 

eerste vraag positief is): zijn er uitkomsten van die onderwijsvorm die we als 

‘kwalificaties’ willen definiëren? In deze definitie van de ongekwalificeerde uitstroom 

“zonder getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs” is het uitgangspunt dat er 

geen doorstromers zijn. 
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Aantal overlijdens in het deelsysteem op t 

Het aantal overlijdens in het deelsysteem in 1999 werd geschat door het aantal 

leerlingen in het deelsysteem in schooljaar 1998–1999 (al bepaald bij het berekenen 

van de netto-afname, zie hoger) te vermenigvuldigen met de geschatte sterftekans. Dat 

laatste gegeven berekenden we als een gemiddelde waarde—over de jaren 1998, 1999 

en 2000 en over de leeftijden (x =) 12 tot en met 17—van sterftekansen in het Vlaams 

Gewest, bepaald door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (gegeven Qx, zie NIS, 

2002). Voor het bepalen van het aantal overlijdens voor scharniermoment 2000 

vermenigvuldigden we het leerlingenaantal in 1999–2000 met dezelfde sterftekans. 

Deze werkwijze verschilt enigszins van de werkwijze van het HIVA in de 

berekeningen tot en met 1998. De invloed van het aantal overlijdens en dus van kleine 

verschillen in de schattingsmethode van het aantal overlijdens op het eindresultaat is 

echter klein in vergelijking met de overige benaderingsfouten. 

Netto-emigratie uit het deelsysteem op t 

Het netto-effect op scharniermoment t van de stromen in en uit het deelsysteem door 

migratie wordt geschat als 

Geschatte emigratie van 12–17-jarigen uit de Vlaamse Gemeenschap op t 

- Geschatte immigratie van 12–17-jarigen in de Vlaamse Gemeenschap op t 

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek publiceert tellingen van de migratiestromen 

tussen het Vlaams Gewest en het buitenland, tussen het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en het buitenland en tussen het Vlaams Gewest en het geheel van het Brussels 

Hoofdstedelijk en het Waals Gewest. Deze tellingen—per gegeven jaar t en ingedeeld 

naar leeftijd—worden bijvoorbeeld (gratis) bezorgd door de NIS-infoshop. Het NIS 

haalt ook (tegen betaling) de omvang, naar leeftijd, van de stromen tussen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  en het Vlaams Gewest uit zijn databanken. Uit deze 

gegevens samen kunnen de gewenste migratiestromen in en uit de Vlaamse 

Gemeenschap geschat worden. Daarbij worden twee veronderstellingen gebruikt, 

namelijk: dat (de gebruikelijke) 15% van de migratie tussen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het buitenland betrekking heeft op de Vlaamse 

Gemeenschap; en dat de stromen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 

Waals Gewest niets te maken hebben met de Vlaamse Gemeenschap. 
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Totale uitstroom op t 

De ongekwalificeerde uitstroom “zonder getuigschrift voltijds hoger secundair 

onderwijs” wordt onder meer uitgedrukt in verhouding tot de totale uitstroom uit het 

betreffende deelsysteem (Figuur 2). Die totale uitstroom op t kan berekend worden 

als: 

Aantal gekwalificeerden en doorstromers uit het deelsysteem op t 

+ Aantal overlijdens in het deelsysteem op t 

+ Geschatte emigratie van 12–17-jarigen uit de Vlaamse Gemeenschap op t 

+ Ongekwalificeerde uitstroom uit het deelsysteem op t 

De vier termen uit deze formule zijn reeds voorhanden na de berekening van de 

ongekwalificeerde uitstroom in absolute cijfers. 

Algemeen schema voor een definitie van de ongekwalificeerde uitstroom 

Het abstracte schema achter de bovenstaande definitie van de ongekwalificeerde 

uitstroom “zonder getuigschrift voltijds hoger secundair onderwijs” kan als volgt 

samengevat worden. Men telt het totaal aantal leerlingen dat zich in schooljaar (t-1)–t 

in het ‘deelsysteem’ bevindt. Op het scharniermoment t hebben die leerlingen, op 

emigratie en sterfte na, drie mogelijkheden: (1) ze blijven in het deelsysteem; ofwel: 

(2) ze behalen een bepaald soort diploma en/of ze gaan naar een ander deel van het 

onderwijssysteem waar ze later (nog) een kwalificatie kunnen halen; ofwel: (3) ze 

verlaten het onderwijs ongekwalificeerd. De omvang van de ongekwalificeerde 

uitstroom kan bepaald worden als de emigratiestroom, de sterftecijfers en de stromen 

van de ‘blijvers’ (1) en van de ‘gediplomeerden en/of doorstromers’ (2) bekend zijn. 

Het aantal ‘blijvers’ wordt bepaald uit het aantal leerlingen in het deelsysteem in 

schooljaar t–(t+1), het aantal ‘nieuwe’ instromers (via de toegangspoort van het 

deelsysteem) en het aantal immigranten (neveninstromers) op t. 

Dit schema kan dienen als sjabloon voor meer dan één definitie van de 

ongekwalificeerde uitstroom. Een concrete definitie volgens dit schema vereist een 

ondubbelzinnige omschrijving van (a) het deelsysteem; (b) welke diploma’s, 

getuigschriften enzovoort maken dat een leerling ‘gekwalificeerd’ is bij het verlaten 

van het deelsysteem; (c) naar welke andere delen van het onderwijssysteem leerlingen 

kunnen doorstromen zonder kwalificatie om later een vorm van kwalificatie te 

behalen. 
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Uitdrukking voor de  uitstroom “zonder getuigschrift tweede graad” 

De ongekwalificeerde uitstroom “zonder getuigschrift tweede graad” past ook in dit 

schema. Het ‘deelsysteem’ bestaat dan uit: 

De onthaalklas en de eerste en tweede graad van het voltijds gewoon secundair 

onderwijs 

De tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs voor 15–18-jarigen 

De kwalificaties bij het verlaten van het deelsysteem zijn: 

Een getuigschrift van tweede leerjaar tweede graad (voltijds gewoon) ASO, TSO, KSO 

of BSO 

Een studiegetuigschrift van tweede leerjaar tweede graad (voltijds gewoon) BSO 

Een getuigschrift/diploma in de 1ste afdeling, tweede graad van de Examencommissie 

van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs 

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat leerlingen zonder één van deze 

kwalificaties doorstromen naar de leertijd. Omdat deze leerlingen nog de kans hebben 

de leertijd met succes te volgen, worden ze niet bij de ongekwalificeerde uitstroom 

gerekend. Het aantal van deze ‘doorstromers’ wordt geschat als: 

Het aantal 12–15-jarige instromers in de leertijd op t 

Bronnen voor de berekening van de uitstroom “zonder getuigschrift tweede graad” in 

1999 

Enkele gegevens die nodig zijn voor deze berekening zijn niet beschikbaar in 

gepubliceerde bronnen. Ten eerste: de omvang van de migratiestromen tussen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest, voor de 12–15-jarigen 

(bezorgd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, zie hoger). Ten tweede: het 

aantal 12–15-jarige instromers in de leertijd. Dit getal kan in principe uit de databank 

van het VIZO gehaald worden. Op het moment van de afwerking van dit rapport 

hadden we dit gegeven nog niet in handen. Om de ongekwalificeerde uitstroom 

“zonder getuigschrift tweede graad” in 1999 toch te kunnen berekenen, hebben we de 

instroom in de leertijd in 1998 gebruikt als eerste benadering voor de instroom in 

1999. 

Al de overige benodigde data zijn afkomstig uit de Statistische Jaarboeken van 1998–

1999 en 1999–2000 en uit gepubliceerde bronnen van het NIS (sterftekansen en 

migratiecijfers voor de 12–15-jarigen). 
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Rekenblad 

De gedetailleerde verwijzingen naar al de bronnen (met paginanummers, namen van 

tabellen enzovoort) en de tussenresultaten van de berekeningen voor 1999 en 2000 

zijn te vinden in Excel2002 bestand ‘RekenbladBerekening1999en2000’. 
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