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1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad brengt op eigen initiatief advies uit over voortijdig en ongekwalificeerd 
schoolverlaten. Het initiatief groeide uit het memorandum voor de regeringsvorming van 2009. De raad 
stelde toen vast dat er behoefte was aan een samenhangend beleidskader dat inzette op een verhoging 
van het aantal gekwalificeerden, in het bijzonder van jongeren die het secundair onderwijs verlaten.  

De directe aanleiding voor dit advies is de recente afspraak van de Europese Raad (voorjaar 2011) om in 
iedere lidstaat actiever het aantal voortijdige schoolverlaters te verlagen. De regeringsleiders engageerden 
zich om te werken aan hogere kwalificatieniveaus van de hele beroepsbevolking (terugdringen van 
voortijdig schoolverlaten en hogere deelname aan tertiair onderwijs). Over de realisatie van deze 
kerndoelen uit het Europe 2020-programma zullen de lidstaten jaarlijks rapporteren aan de Europese 
Raad. De Raad kan over dit item aan een lidstaat beleidssuggesties doen.  

Vlaanderen bleef op dit terrein niet achter. Dezelfde ambitieuze doelen zijn, samen met de sociale partners 
en het middenveld, vastgelegd in het Pact 2020 en het actieprogramma Vlaanderen in Actie.  

Met dit advies wil de Vlor een stimulans geven om al deze beleidsafspraken concreet te vertalen in 
actiepunten en opvolging te geven aan de implementatie.  

Het advies werd voorbereid door een werkgroep van de Algemene Raad onder het voorzitterschap van Chris 
Smits. Het werd ook afgetoetst aan de inzichten van de Raad Basisonderwijs op 7 december, de Raad 
Secundair Onderwijs van 8 december en de Raad Levenslang en Levensbreed Leren van 6 december 
2011.   

Het advies is goedgekeurd op de Algemene Raad van 26 januari 2012 met eenparigheid van stemmen.  

2 Waarom voortijdig schoolverlaten aanpakken? 

Daar waar vroeger sociale status en afkomst heel lang de kansen van mensen in de samenleving 
bepaalden, is dat nu meer en meer het opleidingsniveau. Het aantal mensen met een opleidingsniveau 
secundair of hoger onderwijs is gestaag gestegen1 en de groep kort- en laaggeschoolden is kleiner 
geworden.  

Tegelijk neemt de bezorgdheid over de toekomstperspectieven van deze groep kort- en laaggeschoolden 
toe.2 Te lage kwalificaties zijn op zich niet problematisch. Ze worden het wel door het hoge kennis-, en 
competentieniveau dat de moderne samenleving van mensen eist, en dit zowel op het werk als in de 
maatschappelijke omgang. Mensen ondervinden hun hele leven de gevolgen van lage kwalificaties en 
voortijdig schoolverlaten en dit op meerdere levensdomeinen. Heel wat onderzoek toont aan dat ze moeite 
hebben om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt, op politiek vlak en aan culturele activiteiten en 
andere actieve vrijetijdsbesteding. Ze zijn ook vaker (chronisch) ziek.  

Ze hebben globaal genomen – hoewel er verschillen bestaan tussen landen – minder 
tewerkstellingskansen, zowel bij de aanvang van hun loopbaan als gedurende de loopbaan. Monitoring van 
tewerkstelling binnen de EU tussen 2004 en 2009 toont aan dat de tewerkstellingsgraad van mensen 

 
1 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2011). Progress towards the common European objectives in education and training. 

Indicators and benchmarks, p. 74.  
2 PIETERJAN VAN WIJNGAARDEN (2003). Van school naar de leerschool. Rapportage van een afstudeeronderzoek naar de 

leerloopbanen van succesvolle voortijdig schoolverlaters. Utrecht, Universiteit Twente, Kessels&Smit, The learning company, 
Onderwijsraad, 2003, p. 5-6. http://www.leerloopbaan.nl/vanschoolnaardeleerschool.pdf.  

http://www.leerloopbaan.nl/vanschoolnaardeleerschool.pdf
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zonder getuigschrift secundair onderwijs daalde (van 55,2 % naar 53,9 % = daling met 1,3), terwijl de 
tewerkstelling voor middengeschoolden die wel een getuigschrift secundair onderwijs of post-secundair 
onderwijs behaalden, steeg van 69,2 naar 70,2 %.3 Hun tewerkstelling is ook minder stabiel. Een hogere 
opleiding geeft niet alleen aanleiding tot een hogere verloning in absolute cijfers, ze rendeert ook meer.4  

Heel wat onderzoek toont aan dat er een positieve en langetermijn macro-economische impact is van een 
verhoging van het opleidingsniveau van de werkende bevolking.5 Zo toont een simulatie aan dat een 
verhoging van het aantal middengeschoolden met 1 % over 40 jaar (en een bijhorende daling van het 
aantal kortgeschoolden) de productiviteit van landen verhoogt met 0,27 % à 0,90 % (afhankelijk van het 
land). De oorzaken liggen voor de hand: de demografische druk door de vergrijzing, de voortdurende druk 
tot innovatie en aanpassing, de complexiteit van de arbeidsprocessen. Daarom kan een samenleving het 
zich niet permitteren om ‘talenten te laten verloren gaan’.  

Competenties van mensen hebben echter niet alleen invloed op hun duurzame inzetbaarheid. Ze hebben 
ook gevolgen op andere levensdomeinen. Volwassenen met een lage opleiding (geen of alleen 
basisonderwijs) scoren ongunstiger op een groot aantal gezondheidsindicatoren. Ze hebben meer 
chronische aandoeningen en lopen een grotere kans op psychische problemen zoals depressie of 
angststoornis. Ze voelen zich ook vaker ongezond als een gevolg van fysieke of emotionele problemen 
(subjectief gezondheidsgevoel).6  

Opleidingsniveau is ook een belangrijkste factor voor deelname aan verschillende vormen van cultuur en 
actieve vrijetijdsbesteding.  

Mensen met een te laag kwalificatieniveau dreigen in een vicieuze cirkel verzeild te raken: een laag 
kwalificatieniveau leidt tot minder deelname aan levenslang en levensbreed leren. De negatieve impact 
van opleidingsniveau verhaalt zich ook op volgende generaties. Niet toevallig is het opleidingsniveau van de 
moeder één van de leerlingenkenmerken die extra werkingsmiddelen genereren in het onderwijs.  

Maar er zijn ook consequenties op het macroniveau en op het gemeentelijke niveau. Problemen van 
mensen die voortijdig de school verlaten, genereren heel wat sociale kosten (uitkeringen, gezondheid, 
welzijnsbudget, ….), gederfde inkomsten en minder groeiperspectieven.  

3 Uitgangsstelling: aanpakken van voortijdig schoolverlaten kadert 
in een actief kwalificerend beleid  

Mensen met beperkte competenties zijn erg divers. Ze vormen verschillende subgroepen met specifieke 
kenmerken. Een bijzondere doelgroep zijn jongeren die het leerplichtonderwijs verlaten zonder voldoende 
kwalificaties en/of competenties om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt en in het 
maatschappelijke leven.  

Dit heeft verschillende oorzaken:  

 
3 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2011). Progress towards the common European objectives in education and training. 

Indicators and benchmarks, p. 71. 
4 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2011). Progress towards the common European objectives in education and training. 

Indicators and benchmarks, p. 76; RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING (2011). Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sociale 
stijging en daling in perspectief. Den Haag. 

5 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2011). Progress towards the common European objectives in education and training. 
Indicators and benchmarks, p. 77.  

6 NATALIE BOSSUYT (2010). Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in België. Brussel, Wetenschappelijk 
Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie, p. 38. 
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¬ Deze jongeren dragen heel wat factoren van maatschappelijke kwetsbaarheid met zich mee. Maar 
ze staan ook pas aan het begin van een levensloopbaan en een carrière. Dit verhoogt het appel aan 
de samenleving en aan het onderwijs om hun kansen op participatie te garanderen.  

¬ Nakende demografische tekorten zorgen ervoor dat onze samenleving het zich nu nog minder dan 
voorheen kan permitteren om potentiële talenten verloren te laten gaan.  

¬ Zolang een kind leerplichtig is, investeert de samenleving en het gezin heel wat in het onderwijs en 
de opleiding. Deze investeringen renderen onvoldoende zowel maatschappelijk als op het 
persoonlijke vlak als ze voortijdig de school verlaten. Het is een probleem van zowel intern als extern 
rendement van onderwijs.7  

Voortijdig schoolverlaten moet echter een onderdeel vormen van een actief kwalificerend beleid dat zich 
richt op meerdere segmenten van de bevolking. Dat blijkt ook uit de beleidsevaluatie van 25 jaar aanpak 
van voortijdig schoolverlaten.  

Het fenomeen is nauw verbonden met de discussie over de leerplicht en de controle erop. De leerplicht 
garandeert dat iedere jongere tot de leeftijd van 16/18 jaar (voltijds of deeltijds) deelneemt aan het 
formele leer- en onderwijssysteem. Dit blijft een belangrijk uitgangspunt maar het debat mag niet beperkt 
blijven tot deze formele vereiste.  

Sinds de jaren negentig beseft het beleid dat enkel een deelname aan de leerplicht een te beperkte 
benadering is. Sindsdien pleit men ervoor om het opleidingsniveau dat we van burgers vragen, positief in te 
vullen. Bovendien kan de problematiek van jongeren niet worden gescheiden van de vraag naar het 
algemene competentieniveau van de (werkende) bevolking.  

Daarom voerden enkele landen, waaronder Nederland, destijds de notie ’startkwalificatie’ in. Het gaat om 
een minimumkwalificatie-eis voor iedereen (lerenden, werknemers, werkzoekenden).8 Men verwachtte dat 
jongeren (volwassenen) ten minste een opleiding hebben afgerond op het niveau van het havo, vwo of mbo-
niveau 2. Dit kon dan verbonden worden met hetzij een startkwalificatieplicht, een recht om een 
startkwalificatie te behalen, hetzij een onderdeel van een tewerkstellingsbeleid.  

Deze doelstelling werd in de loop van de jaren echter losgelaten. Er blijken hiervoor heel wat argumenten te 
bestaan:  

¬ Een startkwalificatie bevat soms te hoge eisen, soms zijn ze te beperkt. Een drempel houdt geen 
rekening met contexten. In de feiten is er sprake van een evoluerende schaal met verschillende 
behoeften waarbij kansen wel beter worden naarmate het opleidingsniveau van een individu stijgt. 
De normen voor inzetbaarheid zijn trouwens ook conjunctuurgevoelig en dus zeker niet stabiel.  

¬ Een drempel of een ijkpunt leidt tot een (onnodige) diploma-inflatie. Er blijft op de arbeidsmarkt een 
behoefte bestaan aan arbeidskrachten die kortgeschoold maar reëel inzetbaar zijn. Bovendien is het 
geëiste kwalificatieniveau voor 15 % van de bevolking te hoog gegrepen. Zelfs het ’assistentniveau’ 
zou voor 10 % van de Nederlandse bevolking onhaalbaar zijn. Een ’startkwalificatie’ gaat ervan uit 
dat er een ’competentiedrempel’ bestaat waaronder het niet mogelijk is adequaat te functioneren. 
Bepaalde onderwijs- en opleidingsniveaus worden daardoor onnodig ondergewaardeerd.  

¬ De problematisering van het lage opleidings- en competentieniveau van sommige mensen groeide 
vanuit evoluties op de arbeidsmarkt. Voor een stabiele inzetbaarheid op de arbeidsmarkt zou een 

 
7 M. DOUTERLUNGNE en V. VAN DE VELDE (2001). Ongekwalificeerd zonder paspoort. Resultaten van een onderzoek naar de 

omvang, karakteristieken en aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom, Leuven, p. 11.  
8 T. EIMERS en H. BEKHUIS, Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten, p. 27; L. HERWEIJER 

(2008). Gestruikeld voor de start, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 11 en p. 24 e.v. 



 

6 

                                                                                                                                                                                    

minimaal startkwalificatieniveau vereist zijn. Maar het overvloedige onderzoek over het thema de 
laatste decennia heeft overtuigend aangetoond dat, naast inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, ook de 
vereisten groeien om te kunnen participeren in de samenleving. In die zin verschuift het ’ijkpunt’ van 
een formeel studiebewijs over een (beroepsgerichte) startkwalificatie naar persoonsontwikkeling en 
maatschappelijke participatie. Deze laatste dimensie komt eveneens te weinig aan bod in de notie 
’startkwalificatie’.  

De notie van een ’activerend beleid’ vervangt het streven om van iedereen een startkwalificatie te eisen (of 
te garanderen).9 Een dergelijk beleid stimuleert mensen om een relevante kwalificatie te behalen waarmee 
ze zo volwaardig mogelijk kunnen functioneren zonder dat te hanteren als een drempel of een breuklijn. Dit 
is een adequater antwoord op de vaststelling dat kansen op participatie kunnen verbeteren zonder een 
dwingende en soms stigmatiserende norm op te leggen. 

Naast inzetbaarheid op de arbeidsmarkt komen ook andere aspecten van burgerschap en participatie aan 
de orde. Duurzame geletterdheid10 en sleutelcompetenties zijn even belangrijk als – zo niet belangrijker – 
de beroepsgerichte kwalificaties.  

Samengevat:  

Dit advies pleit voor een actief kwalificerend beleid voor alle burgers.  

Een ’kwalificerend’ beleid beoogt dat:  

¬ jongeren (en volwassenen) zich maatschappelijk kunnen integreren vanuit een duurzame 
geletterdheid (in de brede omschrijving uit het plan geletterdheid). Het plan geletterdheid ziet dit als 
de basis voor verdere competentieontwikkeling. Geletterdheidsvaardigheden zijn 
sleutelcompetenties. Zij zijn toepasbaar in veel situaties en contexten en ze zijn multifunctioneel. 
Geletterdheidsvaardigheden zijn een onderdeel van de ruimere competenties die vandaag nodig zijn. 
Daarom moet het geletterdheidsonderwijs onderdeel zijn van een ruime strategie voor onderwijs en 
opleiding. Geletterdheidsvaardigheden worden niet apart verworven maar als deel van een 
geïntegreerd geheel. Competentieontwikkeling leidt tot grotere maatschappelijke betrokkenheid en 
sociale cohesie;11  

¬ jongeren (en volwassenen) beschikken over een relevante kwalificatie voor de arbeidsmarkt.  

Het beleid moet twee doelgroepen in het bijzonder ondersteunen:  

¬ jongeren die zonder kwalificatie het leerplichtonderwijs verlaten. De Vlor is absoluut vragende partij 
om de problematiek te benaderen vanuit deze competentiegerichte benadering. Maar binnen de 
huidige structuren van het onderwijs moeten we deze doelgroep nog omschrijven in termen van het 
behalen van een getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs (voor een operationalisering 
hiervan: zie punt 3).  

¬ volwassenen die na het verlaten van het onderwijs, onvoldoende kwalificaties bezitten om 
maatschappelijk te functioneren. Een actief kwalificerend beleid gaat uit van het ‘zalmprincipe’: het 

 
9 T. EIMERS en H. BEKHUIS, Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten, p. 27; L. HERWEIJER 

(2008). Gestruikeld voor de start, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 11 en p. 24 e.v.  
10 In het Vlaamse actieplan geletterdheid is gewerkt aan een operationele definitie gebaseerd op de IALS-definitie: de vaardigheid om 

gedrukte en geschreven informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, om persoonlijke doelstellingen te bereiken 
en persoonlijke kennis en kunde te ontwikkelen. Geletterdheid omvat een scala van bekwaamheden. Geletterdheid is een 
meervoudig begrip. Het gaat concreet om informatieverwerkingsvaardigheden: geletterdheid, gecijferdheid, multimediale en digitale 
vaardigheden om te kunnen functioneren in verschillende breed-maatschappelijke en sociaal-economische contexten.  

11 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING (2009). Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2005-2011, Brussel, 
Vlaamse overheid, p. 41. 
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moet bijdragen tot de structurele uitbouw van leerladders waarbij iedereen altijd de mogelijkheid 
heeft om een volgende stap te zetten in zijn eigen ontwikkeling, of dat nu in een educatieve, een 
professionele of een maatschappelijke context is. Vanuit de Vlaamse kwalificatiestructuur zou dit 
betekenen dat geletterdheid overeenkomt met een niveau drie of vier. Maar de Vlor vindt dit geen 
goed referentiekader voor geletterdheid. Hij pleit ervoor om uit te gaan van het maatschappelijke en 
educatieve perspectief en de tussenliggende stappen in een educatief traject. De raad vindt de 
vakoverschrijdende eindtermen leren leren van het secundair onderwijs een beter referentiekader. 
Deze achterliggende competenties van een diploma secundair onderwijs sluiten zeer goed aan bij de 
definitie van duurzame geletterdheid. De Vlor vindt wel dat een actief kwalificerend beleid zich in de 
eerste plaats moet richten op die mensen die niet in staat zijn om zelf de motor te zijn van hun eigen 
ontwikkeling.  

4 Ambities omzetten in concrete beleidsdoelen 

4.1 Waarvoor moeten concrete beleidsdoelen dienen?  

De bekommernis van dit advies is sinds meerdere jaren een actuele beleidsvraag, zowel op het Europese 
niveau als op het Vlaamse niveau.  

Op het Europese niveau gaan de afspraken terug op de doelstellingen van het Lissabonproces (2000), 
Education and Training 2020 (2009) en Europe 2020. Op het Europese forum zijn er vijf benchmarks (na te 
streven doelen). De benchmark die betrekking heeft op voortijdig schoolverlaten heeft samen met die over 
deelname aan tertiair onderwijs een sterkere betekenis gekregen door de integratie in het kader Europe 
2020. De vijf benchmarks worden verrijkt aan de hand van een bredere waaier aan indicatoren die een 
breder geschakeerd beeld geven op het functioneren van het onderwijs- en vormingsbeleid. Dit advies 
hanteert beide soorten kwantitatieve doelen, net omwille van de bredere benadering.12  

Op het Vlaamse niveau zijn de doelstellingen afgesproken in het Pact 2020 met de sociale partners. 
Tussen beide kaders bestaat een sterke convergentie. Ze monitoren beiden het voortijdig schoolverlaten en 
het kwalificatieniveau.  

De Vlor beseft dat deze concrete beleidsdoelen vooral bedoeld zijn als indicatoren en als politieke 
instrumenten. Over de wijze van monitoren, de constructie van een statistisch meetapparaat, bestaat heel 
wat wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. De raad beseft ook dat deze benchmarks de 
realiteit maar ten dele kunnen weergeven en in die zin ook kunnen leiden tot ongewilde effecten.  

Anderzijds geven deze doelen een politiek engagement weer, zowel op het Europese niveau als op het 
Vlaamse niveau, om een actief kwalificerend beleid te voeren. Dit engagement beperkt zich niet tot de 
politieke partijen alleen maar wordt ook ruim gedragen door het middenveld. Om die reden pleit de Vlor 
ervoor om een kwalificerend beleid mede te baseren op deze afspraken.  

 

12 De titel geeft het verschil in status telkens weer.  
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4.2 Voortijdig schoolverlaten 

4.2.1 Europese benchmark  

Zowel in het Lissabonproces, als in ET 2020 en in EU 2020 engageerden de regeringsleiders zich ertoe om 
het aantal voortijdige schoolverlaters te beperken tot minder dan 10 %.  

Voor de Europese monitoring in de Vlaamse context wordt dit geoperationaliseerd als het aantal jongeren 
dat geen studiebewijs behaalde van het tweede jaar van de derde graad aso, tso of kso, van het tweede 
jaar van de derde graad bso, van de leertijd, van dbso of van buso-opleidingsvorm 3 of 4 overeenkomt met 
de totale steekproef van 18-24-jarigen die in een bepaald kalenderjaar via de enquête arbeidskrachten 
(EAK) bevraagd werden. Een bijkomende voorwaarde is dat deze jongeren geen enkele vorm van onderwijs 
en opleiding meer volgen. 

4.2.2 Vlaamse doelen op grond van Pact 2020 

In het Pact 2020 is afgesproken om tegen 2020 het aantal schoolverlaters dat het secundair onderwijs 
verlaat zonder voldoende startkwalificaties, te halveren.13 

De Vlaamse Regering volgt deze afspraak op twee verschillende indicatoren:  

- Het aantal 18- tot en 24-jarigen dat als hoogste diploma lager secundair (1ste of 2de graad) 
onderwijs heeft en in de referentieperiode van de 4 laatste weken geen opleiding heeft gevolgd. 
Dit in verhouding tot het totale aantal 18- tot en met 24-jarigen. Het gaat om jaargemiddelden 
(EAK).  

- Het percentage 22-jarigen dat niet beschikt over een kwalificatie hoger secundair onderwijs en 
zich ook niet meer in het leerplichtonderwijs bevindt. Onder een kwalificatie secundair onderwijs 
wordt zowel een kwalificatie uit het voltijds secundair onderwijs, Syntra of het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs verstaan.  

In het Vlaams hervormingsprogramma dat zich baseert op het Pact 2020 engageert de Vlaamse Regering 
zich ertoe de voortijdige schoolverlaters (gemeten volgens de EAK-norm) te doen dalen tot 5,2 % van de 
populatie 18-24-jarigen.14  

4.3 Algemeen kwalificatieniveau 

De Vlor wil dat voortijdig schoolverlaten kadert in een globaal kwalificerend beleid (zie punt 3). Daarom 
schuift hij ook beleidsdoelstellingen naar voren om het algemene kwalificatieniveau te monitoren. Deze 
verrijken de manier waarop aangekeken wordt tegen het voortijdig schoolverlaten als dusdanig.  

4.3.1 Europese benchmarks 

Er is binnen de Europese Unie ook een streven om het globale kwalificatieniveau te verhogen. Voor de 
nieuwe generatie van samenwerking (Education and Training 2020) willen de regeringsleiders dat minstens 
40 % van de 30 tot 34-jarigen afstudeert in het tertiair onderwijs. Minstens 15 % van de volwassen 
populatie moet deelnemen aan levenslang (en levensbreed) leren.15  

 
13 Pact 2020. Kernindicatoren. Meting voorjaar 2011. Brussel, Vlaanderen in actie, 2011, p. 170-173.  
14 Vlaams hervormingsprogramma, maart 2011, http://vlaandereninactie.be/nieuws/vlaamse-regering-stelt-eigen-programma-op-

voor-eu2020  
15 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Progress towards the common European objectives in education and training. 

Indicators and benchmarks 2010-2011, p. 10. 

http://vlaandereninactie.be/nieuws/vlaamse-regering-stelt-eigen-programma-op-voor-eu2020
http://vlaandereninactie.be/nieuws/vlaamse-regering-stelt-eigen-programma-op-voor-eu2020
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4.3.2 Vlaamse doelen in het Pact 2020 

In het pact sprak de regering met de sociale partners af om in 2020 het aantal kortgeschoolden op de 
arbeidsmarkt met de helft te verminderen: ’In 2020 is Vlaanderen uitgegroeid tot een lerende samenleving. 
Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen moeten het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke 
vorming genieten’. Om het aantal kortgeschoolden te verminderen, ziet de regering volgende elkaar 
versterkende doelstellingen: meer jongeren werken het secundair onderwijs af, meer jongeren studeren na 
hun secundair onderwijs verder zowel in het hbo als in het hoger onderwijs en meer mensen nemen deel 
aan levenslang en levensbreed leren (stijging tot 15 % van de bevolking op beroepsactieve leeftijd).  

In de nulmeting werden deze globale doelen geconcretiseerd in de volgende concrete indicatoren16:  

¬ het aantal kortgeschoolden (max. lager secundair onderwijs) tussen de 15-64 jaar op actieve leeftijd; 
¬ de bevolking tussen 25 en 64 jaar die deelneemt aan opleidingen tijdens de referteperiode van 4 

weken voorafgaand aan de enquête (EAK); 
¬ het percentage 22-jarigen dat niet beschikt over een kwalificatie van het niveau secundair onderwijs 

en zich niet meer in het leerplichtonderwijs bevindt; 
¬ het aandeel jongeren met een diploma hoger onderwijs 20-29 jaar (aandeel 20-24 jaar en 25-29 

jaar als achtergrondvariabele). 

  

 
16 Pact 2020. Kernindicatoren. Meting voorjaar 2011. Brussel, Vlaanderen in actie, 2011. http://ikdoe.vlaandereninactie.be/wp-

content/uploads/2011/02/Eenmeting-Pact-2020.pdf  

http://ikdoe.vlaandereninactie.be/wp-content/uploads/2011/02/Eenmeting-Pact-2020.pdf
http://ikdoe.vlaandereninactie.be/wp-content/uploads/2011/02/Eenmeting-Pact-2020.pdf
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5 Waar staan we momenteel?  

5.1 Kwantitatieve benadering  

Zoals hierboven aangegeven, wordt de ontwikkeling van voortijdig schoolverlaten in Vlaanderen op twee 
verschillende manieren gemeten.17  

Volgens de cijfers van EAK daalt de ongekwalificeerde uitstroom in het Vlaamse gewest. In 2009 hadden 
8,6 % van de 18 tot 24-jarigen geen diploma secundair onderwijs en waren ze niet in opleiding. Tegenover 
2003 (12,5 %) is dit een daling. We bereiken hiermee de Europese norm om in 2020 de uitstroom te 
beperken tot 10 %. Maar de Vlaamse Regering opteerde er in het Vlaams Hervormingsprogramma voor om 
ambitieuzer te zijn en de uitstroom volgens deze indicator te beperken tot 5,2 %. Hiervoor is nog een hele 
weg af te leggen.  

De cijfers vanuit het steunpunt studie- en schoolloopbanen zijn minder geruststellend. In het kalenderjaar 
2007 verlieten 14,4 % van de schoolverlaters het onderwijs zonder kwalificatie. De analyses van het 
rapport maken bovendien duidelijk dat hierbij ook sprake is van een stijgende trend (vanaf 1999 tot 2007) 
van 12,3 % tot 14,4 % in 2007. Dit impliceert dat een halvering van de ongekwalificeerde uitstroom 
gemeten volgens deze indicator een nog grotere uitdaging vormt. Dit is des te zwaarwichtiger omdat de 
indicator van SSL betrouwbaarder lijkt dan de EAK-indicator (administratieve bestanden in plaats van een 
survey van de betrokkenen zelf, geen correctie voor mensen die beperkte opleidingen volgen).  

 
17 Beide data-analyses gebruiken verschillende omschrijvingen. Een overzicht ter illustratie:  

 Europa:  

Early School Leavers (EAK-enquête NIS) 

Vlaanderen:  

Opvolging door Steunpunt Studie en 

Schoolloopbanen 

Definitie ‘ongekwalificeerd’  
= is niet in het bezit van: 

¬ diploma van het tweede jaar van de 
derde graad aso, tso of kso 

¬ getuigschrift van het tweede jaar van 
de derde graad bso 

¬ getuigschrift van de leertijd 

¬ eindgetuigschrift dbso 

¬ eindgetuigschrift buso opleidingsvorm 
3 of 4 

 

¬ diploma van het tweede jaar van de 
derde graad aso, tso of kso 

¬ getuigschrift van het tweede jaar van 
de derde graad bso 

¬ getuigschrift van de leertijd 

¬ eindgetuigschrift dbso 

¬ eindgetuigschrift buso OV 3 en OV 4 

 

Bijkomende voorwaarde Geen onderwijs of opleiding meer volgen Geen leerplichtonderwijs meer volgen 

Definitie ‘uitstroom’  
= groep bij wie men het 
ongekwalificeerd zijn nagaat: 

Totale steekproef van 18 tot 24-jarigen die in 
een bepaald kalenderjaar via EAK bevraagd 
werden 

Alle 18 tot 24-jarigen in Vlaanderen die 
voorheen in het leerplichtonderwijs 
ingeschreven waren.  

Bron statistieken EAK-enquête: steekproef van ca 5000 
respondenten (foutenmarge 2 %) 

Statistieken Vlaams Onderwijs. Berekening 
obv statistische gegevens over de hele 
leerlingenpopulatie in het Vlaams Onderwijs 

Gemeenschap/Gewest Wonen in het Vlaams gewest Behoren tot de Vlaamse gemeenschap 
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5.2 Waarom verlaten jongeren (niet) voortijdig de school: een kwalitatieve 
benadering?  

Hieronder proberen we een zicht te krijgen op risicofactoren die voortijdig schoolverlaten faciliteren (zowel 
push- als pullfactoren). Het zal duidelijk zijn dat deze risicofactoren een zwaardere belasting vormen voor 
de schoolloopbaan van de jongere. Tegelijk proberen we ook een aantal beschermende factoren op het 
spoor te komen. Uit onderzoek blijkt immers dat risicofactoren alleen niet voldoende zijn om het fenomeen 
van voortijdig schoolverlaten te verklaren. 

Voortijdig schoolverlaten is vaak geen abrupte en totaal onverwachte beslissing. Het is het eindresultaat 
van een heel proces, een keten van gebeurtenissen waarin de leerling de school (en het formele leren) 
loslaat. Het gaat om stresssituaties van persoonlijke, sociale of pedagogische aard die de jongere 
uiteindelijk laten beslissen de school voortijdig te verlaten. Er zijn vaak vroege signalen dat een leerling 
afhaakt: spijbelen, zittenblijven, veelvuldig van school- of opleidingstraject veranderen, conflictueel en 
oppositioneel gedrag, problematisch middelengebruik, … Deze vaststelling is belangrijk om een 
preventiebeleid te kunnen uitbouwen. 

Uit Vlaams onderzoek naar wat jongeren motiveert of verhindert om voor de leeftijd van 18 jaar het 
secundair onderwijs vaarwel te zeggen, blijkt dat er vijf belangrijke push- of pullfactoren zijn18: 

¬ schoolmoeheid, zich uitend in (gedrags)problemen op school (push); 
¬ aantrekkingskracht arbeidsmarkt/andere opleidingen/onafhankelijkheid (pull); 
¬ persoonlijke en familiale omstandigheden (push); 
¬ inhoud van de opleiding (tegenvallende studiekeuze) (push); 
¬ zwaarte, moeilijkheidsgraad van de opleiding (push). 

5.2.1 Leerlingkenmerken 

Gender  

Diverse analyses tonen aan dat jongens het moeilijker hebben dan meisjes om een startkwalificatie te 
behalen. Ze zijn oververtegenwoordigd in de cijfers van voortijdige schoolverlaters. Op Europese schaal 
gaat het om 16,3 % van de jongens tegen slechts 12,5 % voor de meisjes.19 Ook in Vlaanderen tonen de 
cijfers van het SSL aan dat veel meer jongens dan meisjes ongekwalificeerd de school verlaten. In 2008 
had 10,5 % van de meisjes die uitstroomden uit het leerplichtonderwijs geen kwalificatie tegen 17,6 % van 
de jongens.20  In dat jaar verlieten 14,2 % van de jongeren ongekwalificeerd de schoolbanken.   

Deze vaststelling mag ons echter niet blind maken voor het feit dat ook meisjes kwetsbaar kunnen zijn om 
voortijdig de school te verlaten.21 Het feit dat zij dit minder vaak doen dan jongens, wil niet zeggen dat zij 
minder aandacht nodig hebben. Ook voor meisjes heeft actief kwalificerend beleid een meerwaarde. 
Sociaal-culturele factoren versterken dit fenomeen. Werkloosheid en vrijwillig thuisblijven zonder voltooide 
opleiding en zonder uitkering komt vaker voor bij meisjes, vooral bij de laagopgeleiden onder hen. Over 
deze groep is verder weinig bekend omdat zij in statistische bronnen nagenoeg onzichtbaar zijn. Ze nemen 
immers niet deel aan opleiding, onderwijs of tewerkstelling (NEET – not in employment, education and 

 
18 Expertenseminarie voortijdig schoolverlaten, 31 mei 2011.  
19 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2011). Progress towards the common European objectives in education and training. 

Indicators and benchmarks, p. 110.  
20 G. VAN LANDEGHEM en J. VAN DAMME (2011). Vroege schoolverlaters in Vlaanderen. Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom 

tot 2008, p.3.  
21 Factsheet Meisjes en Voortijdig Schoolverlaten, http://www.e-quality.nl/e-quality/pagina.asp?pagkey=140481  

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedagen/20110531/
http://www.e-quality.nl/e-quality/pagina.asp?pagkey=140481
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training). Ook zwangerschap kan voor meisjes een reden zijn om voortijdig met school te stoppen. Een 
derde vaak voorkomende reden voor schoolverlaten bij meisjes is internaliserend probleemgedrag 
(depressie, angst, psychisch onwelbevinden).  

Een voortijdige schoolverlater net voor de eindmeet?  

Naast het onderscheid tussen jongens en meisjes is er nog een andere opmerkelijke vaststelling. De groep 
’voortijdige schoolverlaters’ valt uiteen in een groep jongeren die heel veel competenties missen en een 
groep die net geen eindkwalificatie behaalt. Een voortijdig schoolverlater kan een jongere zijn met veel 
problemen en een heel fragmentaire schoolloopbaan. Maar het kan ook een 17-jarige zijn die na een 
’normale’ schoolloopbaan op het einde van de leerplicht beslist ’ermee op te houden’ (’opstappers’).  

Klassieke risicoleerlingen zijn jongeren die leven in zeer moeilijke leefomstandigheden. Ze hebben het 
moeilijk in het onderwijs, maar ook in de samenleving. Soms gaat het hier om kinderen met leer- en 
ontwikkelingsproblemen en -stoornissen. Maar de doelgroep mag zeker niet verengd worden tot leerlingen 
met specifieke onderwijs- en leerbehoeften.  

De opstappers zijn jongeren die het onderwijs verlaten net voor de eindmeet. Ze bezitten heel wat 
competenties en zouden met beperkte inspanningen een voldoend kwalificatieniveau moeten kunnen 
behalen. Nederlands onderzoek schat – op basis van een grove schatting – dat ruim de helft tot 60 % van 
de voortijdig schoolverlaters dergelijke opstappers zouden kunnen zijn.22 

Ook in Vlaams onderzoek zijn deze twee groepen duidelijk te onderscheiden. Van Landeghem en Van 
Damme (2011) berekenden de kans op voortijdig schoolverlaten volgens leerjaar en volgens de opgelopen 
vertraging. Ook hier is de groep leerlingen die de school verlaat net voor een kwalificatie, groot. Ongeveer 
de helft van de ongekwalificeerde uitstroom uit het voltijds beroepssecundair onderwijs vertrok met slechts 
één of twee jaar vertraging.  

De meeste van deze ’opstappers’ maakten een verkeerde studiekeuze, raakten ongewild in ’doodlopende’ 
opleidingstrajecten of gedemotiveerd door een schoolse aanpak. Het onderwijs kan hen op 17-jarige 
leeftijd niet meer boeien en binden. Deze groep wordt ook sterk beïnvloed door de economische 
conjunctuur en door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze groep ontmoet niet noodzakelijk 
problemen op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk verkeer. Ze beantwoorden immers aan een 
eerder vastgestelde vraag naar kortgeschoolde werknemers. En op de arbeidsmarkt is er een stabiele kern 
van werkgelegenheid voor laaggeschoolden.  

Welbevinden op school en leerattitudes 

Voortijdig schoolverlaten in relatie met leerlingenkenmerken heeft ook heel veel te maken met de houding 
van de leerling en zijn motivaties ten aanzien van de school en leren. Als de leerling ervaart dat leren en 
schoollopen ertoe doen en een toekomstperspectief in zich dragen, maakt dat een groot verschil in zijn 
houdingen t.a.v. de school.  

Negatieve leerervaringen zoals zittenblijven (zie punt 5.2.3.), veelvuldig van school of studierichting 
veranderen (zowel vroege wijzigingen als over de hele secundaire schoolloopbaan) (zie punt 5.2.3.), 
gedrags- en emotionele problemen, pestgedrag, moeilijke sociale interactie en beperkt leervermogen 
beïnvloeden uiteraard deze percepties. Zo is het effect van aanvangsprestaties in het basis- en secundair 
onderwijs op vroegtijdig schoolverlaten een sterke voorspeller voor latere drop-out. Als we enkel uitgaan 
van het cognitieve aanvangsniveau bij de start van het secundair onderwijs, verlaagt een stijging van één 

 

22 T. EIMERS en H. BEKHUIS, Vroeg is nog niet voortijd. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten, p. 37-38 en p. 51 
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standaardafwijking in het aanvangsniveau de kans op voortijdig schoolverlaten met 38 %.23 Ze hebben dus 
een belangrijke voorspellende waarde voor voortijdig schoolverlaten.  

Het zijn belangrijke signalen voor de school, de leerlingenbegeleiders en de ouders dat er ingegrepen moet 
worden. In die zin is welbevinden op school en de zorgbreedte ervan mede bepalend voor preventie van 
voortijdig schoolverlaten.24  

Welbevinden, vrienden en peergroup 

Welbevinden gaat echter ruimer dan vanuit het gezin. Ook de buitenschoolse leefomgeving van de jongere 
doet ertoe. Ook de cultuur van peergroups en de perceptie van vrienden beïnvloedt voortijdig 
schoolverlaten.  

5.2.2 Gezins- en sociale kenmerken 

Gezinssituaties en de sociale kenmerken ervan vergroten de kans op voortijdig schoolverlaten. Het gaat om 
de gezinssamenstelling, de SES-status van de ouders, sociaal en cultureel kapitaal, veelvuldig verhuizen, 
de thuistaal en de aansluiting van thuiscultuur en schoolcultuur.  

De impact van sociaal-economische gezinskenmerken op (de kans op) vroegtijdig schoolverlaten blijkt uit 
lopend doctoraatsonderzoek: een stijging van 1 standaardafwijking ten opzichte van de gemiddelde 
sociaaleconomische status, resulteert in een daling van de kans op vroegtijdig schoolverlaten van 47 %.25  

5.2.3 Sociaal -culturele en sociaal-economische contexten 

We weten langer dan vandaag dat ook de onderwijspositie van allochtonen slechter is dan die van 
autochtonen. De kloof tussen beide groepen begint al bij de start van de schoolloopbaan en loopt verder 
gedurende de hele onderwijscarrière.  

Jongeren met een andere etnische herkomst verlaten meer het onderwijs zonder startkwalificatie. Het 
aantal jongeren met een andere etnische herkomst dat het onderwijs voortijdig verlaat, is gemiddeld over 
alle EU-landen dubbel zo hoog als het aantal autochtone jongeren.26 Uit analyses van het SONAR-
onderzoek bleek evenwel dat het effect van etniciteit volledig kan worden toegeschreven aan 
achterstandsituaties.27  

Kenmerkend zijn zwakke leerprestaties, grotere schoolse vertraging, meer zittenblijvers, minder 
doorstroom naar algemeen vormende studierichtingen of naar het hoger onderwijs en meer schoolverlaters 
zonder diploma. De verklaringen dienen onder meer gezocht in het milieu van de jongeren en hun ouders 
(‘onvoldoende integratie’, ‘taalgebrek’, ‘culturele verschillen’) of in het feit dat zij vaak uit sociaal 
achtergestelde milieus komen.28 

5.2.4 Kenmerken van de school en van het onderwijssysteem  

Ook het onderwijssysteem bezit een aantal kenmerken die voortijdig schoolverlaten van jongeren 
beïnvloeden. Literatuur over voortijdig schoolverlaten besteedt heel veel aandacht aan de impact van 

 
23 C. LAMOTE en J. VAN DAMME (2011). Iedereen gekwalificeerd? Een samenvatting van de kenmerken, oorzaken, gevolgen en 

aanpak van ongekwalificeerde uitstromen van een Vlaams en Europees kader, p. 11.  
24 T. EIMERS en H. BEKHUIS, Vroeg is nog niet voortijd. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten, p. 12.  
25 Expertenseminarie voortijdig schoolverlaten, 31 mei 2011. 
26 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2011). Progress towards the common European objectives in education and training. 

Indicators and benchmarks, p. 118-119.  
27 Expertenseminarie voortijdig schoolverlaten, 31 mei 2011. 
28 Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2011. (perstekst) 

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedagen/20110531/
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedagen/20110531/
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES&n=102114
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schoolkenmerken en de leerprocessen. We kunnen dit gegeven vanuit verschillende hoeken bekijken. 
Wanneer we kenmerken van de schoolse carrière in overweging nemen, vinden we een effect van 
(aanvangs)prestaties, zittenblijven, schoolveranderingen en verlaging in betrokkenheid.29  

Zittenblijven  

Uit onderzoek is al lang duidelijk dat zittenblijven en voortijdig schoolverlaten nauw met elkaar zijn 
verweven. Leerlingen die overzitten in het basisonderwijs, lopen vier keer meer kans op voortijdig 
schoolverlaten. Voor leerlingen die een jaar vertraging opliepen in het secundair onderwijs stijgt de kans 
ten opzichte van normaal vorderende leerlingen tot 2,5 keer.30   

Risicovolle overgangen binnen studie- en leertrajecten 

Ook als leerlingen in een studieloopbaan vaak het geweer van schouder moeten veranderen, verhoogt de 
kans op uitval. De afstemming tussen de leerling en de school vergt een grote inspanning, zowel van de 
leerling als van de school. Dit geldt voor de gewone overgangen tussen onderwijsniveaus en graden, maar 
zeker ook voor overgangen tussen onderwijsvormen, veranderen van school, zittenblijven.31  
Aandachtspunten zijn de overdracht van informatie, duiden en verwerken van negatieve ervaringen, het 
bestendigen van een zorgaanpak, het bieden van nieuwe kansen. Veranderen van school of onderwijsvorm 
versterkt het effect van het zittenblijven en het effect wordt ook versterkt door een laag opleidingsniveau 
van de ouders.  

Verschillen tussen onderwijsvormen 

Onderzoek uit 2001 toont aan dat jaarlijks 1 op 8 leerlingen uit het kso, 1 op 12 leerlingen uit het bso, 1 op 
13 leerlingen uit het tso en 1 op 18 leerlingen uit het aso voortijdig het onderwijs verlaat.32  

Verschillende trajecten dragen bij tot een kwalificatie  

Een groep jongeren behaalt een kwalificatie dankzij de opleidingstrajecten in het buso OV 3. Door de 
uitstroom uit het buso daalt de ongekwalificeerde uitstroom voor jongens met 1,6 % en voor meisjes met 
1,1 %.33 Aan de andere kant groeit het gedeelte van de jongeren dat het leerplichtonderwijs verlaat vanuit 
OV 1 en OV2. Deze groep wordt meegerekend in de populatie van de ongekwalificeerde schoolverlaters.  

Een andere groep jongeren met risico op uitval, behaalt een kwalificatie via verschillende stelsels van leren 
en werken. Zij worden meegeteld als gekwalificeerde schoolverlaters volgens de cijfers van SSL.  

Daar waar in 2005-2006 5.270 jongeren ingeschreven waren in de leertijd, zijn dit er in 2009-2010 
4.400.34 We stellen vast dat het aantal jongeren dat slaagt voor de examens, schommelt rond de 66 %.  

Het aantal leerlingen dat deeltijds secundair onderwijs volgt, steeg van 6.445 in 2005-2006 naar 7.871 in 
2010-2011.  

 
29 Intern seminarie departement onderwijs, 31 mei 2011. 
30 C. LAMOTE en J. VAN DAMME (2011). Iedereen gekwalificeerd. Een samenvatting van de kenmerken, oorzaken, gevolgen en 

aanpak van ongekwalificeerd uitstromen vanuit een Vlaams en Europees kader, p. 10-11.  
31 T. EIMERS en H. BEKHUIS, Vroeg is nog niet voortijd. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten, p. 16.  
32 M. DOUTERLUNGNE en V. VAN DE VELDE (2001). Ongekwalificeerd zonder paspoort. Resultaten van een onderzoek naar de 

omvang, karakteristieken en aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom, Leuven, p. 7. 
33 G. VAN LANDEGHEM en J. VAN DAMME (2011). Vroege schoolverlaters in Vlaanderen. Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom 

tot 2008, p. 6.  
34 BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS AGENTSCHAP VOORONDERNEMERSVORMING 

SYNTRA VLAANDEREN (2008-2010) (2011) Eindevaluatie werkingsjaren 2008-2010, p. 13.  
http://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/publicaties/evaluatie_svl_2010_110413_0.pdf  

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedagen/20110531/
http://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/publicaties/evaluatie_svl_2010_110413_0.pdf
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Leren en werken vormt te weinig een attractief en volwaardig alternatief. In 2004 bleek dat van de 96 % 
leerlingen die het voltijds secundair onderwijs inruilt voor een deeltijds systeem, 38 % koos voor het dbso 
(nu hervormd tot leren en werken). Amper 29 % behaalde een kwalificatiegetuigschrift en 25 % verliet het 
dbso zonder enige kwalificatie. Van de 62 % jongeren die kozen voor de leertijd, behaalde 65 % een 
getuigschrift van de leertijd, maakte 7 % de overgang naar het dbso (en behaalde daar getuigschrift of 
attest), maar viel nog steeds 29 % uit zonder enige kwalificatie.35 Er zijn nog geen vergelijkbare cijfers 
bekend uit het hervormde leren en werken.  

Cohorteonderzoek naar het aantal jongeren dat via kwalificerende trajecten in het volwassenenonderwijs 
alsnog een kwalificatie behaalt, laat evenmin nog niet toe om te spreken over globale trends.36 Toch tonen 
de eerste resultaten aan dat bij jongens geboren in 1980 0,4 % van de cohorte nog een kwalificatie 
behaalt; voor het geboortejaar 1985 gaat het om 0,8 %. Voor meisjes is dit resp. 0,4 en 0,7 %. Het gaat dus 
over de jaren heen om een verdubbeling van de aantallen, maar het blijft al bij al erg bescheiden. Deze 
vaststellingen geven in elk geval aan dat er nog meer jongeren een diplomagericht traject zouden moeten 
volgen in het volwassenenonderwijs.   

Spijbelen en problematische afwezigheden 

Regelmatig naar school gaan is een belangrijke voorwaarde voor een vlotte schoolloopbaan met aan de 
eindmeet een diploma of getuigschrift. Schoolverzuim en problematische afwezigheden zijn vaak een van 
de duidelijkste signalen dat een leerling afhaakt en voortijdig de school dreigt te verlaten. Het actief 
opvolgen van spijbelaars is vanuit het perspectief van de preventie van voortijdig schoolverlaten erg 
belangrijk.  

De meldingen van problematische afwezigheden blijven toenemen.37 Het spijbelactieplan leidde tot een 
betere registratie van afwezigheden, maar geeft geen verklaring voor de toenemende cijfers. We 
vermoeden daarom dat spijbelen toeneemt.  

Er bestaan verschillende groepen van regelmatige spijbelaars: 

¬ Bij de niet-Belgen, en vooral bij leerlingen met een Oost-Europese nationaliteit, zijn er meer 
leerlingen met problematische afwezigheden en dit zowel voor het secundair onderwijs als voor het 
basisonderwijs. 

¬ In het deeltijds en buitengewoon secundair onderwijs is, tegen de verwachtingen in, een hoger 
percentage meisjes problematisch afwezig.  

¬ De meerderheid van de spijbelende jongeren is tussen 16 en 18 jaar oud in het secundair onderwijs 
en 6 of 12 jaar oud in het basisonderwijs. 

¬ Opvallend in het basisonderwijs is het feit dat de meeste meldingen voorkomen in het eerste leerjaar 
en afnemen naarmate de leerjaren vorderen. Dat toont aan dat de oorzaak van spijbelen in het 
basisonderwijs vooral moet worden gezocht bij de ouders en niet bij de kinderen. 

¬ Spijbelaars wonen vaker in een verstedelijkt gebied. Vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
in de grootsteden Antwerpen en Gent ligt het percentage problematische afwezigheden een stuk 
hoger dan in de andere gebieden.  

¬ Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs scoren leerlingen die doorgegeven worden 
als problematisch afwezig hoger op de indicatoren kansarmoede dan de totale schoolbevolking. 

 
35 Intern seminarie departement onderwijs, 31 mei 2011.  
36 G. VAN LANDEGHEM en J. VAN DAMME (2010). Vroege schoolverlaters in Vlaanderen. Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom 

tot 2007, p. 6.  
37 VLAAMSE OVERHEID, Agodi (2011). Leerplicht. Wie is er niet als de schoolbel rinkelt? evaluatie 2010-2011, p.8.  

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/leerplicht/AgODi_Rapport_Leerplicht_Schoolbel_rinkelt_2009-2010.pdf 

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedagen/20110531/
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/leerplicht/AgODi_Rapport_Leerplicht_Schoolbel_rinkelt_2009-2010.pdf
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¬ Binnen het secundair onderwijs bestaan er grote verschillen: in het deeltijds onderwijs spijbelt meer 
dan 30 % van de schoolbevolking; in het (gewoon) voltijds secundair onderwijs gaat het over 0,8 
%.38  

Uitsluitingen en tuchtprocedures bij leerlingen 

Voor sommige leerlingen is de concrete aanleiding voor voortijdig schoolverlaten een tuchtprocedure die 
leidt tot een uitsluiting. Als de leerling moeilijk een andere school kan vinden of als hij meerderjarig is, leidt 
dit in sommige situaties tot een definitief afhaken. Uit het antwoord van de minister op een recente 
parlementaire vraag blijkt dat er in het schooljaar 2010-2011 2.475 leerlingen definitief werden 
uitgesloten door een school in het secundair onderwijs. Van deze leerlingen waren er 2.162 leerplichtig. 
Hiervan zijn 1.445 leerlingen dit schooljaar ingeschreven in een school voor voltijds secundair onderwijs en 
377 leerlingen in een centrum voor deeltijds secundair onderwijs. Van de leerlingen die dit schooljaar niet 
meer leerplichtig zijn, zijn er 386 niet meer ingeschreven in het Vlaamse onderwijs.39  

Een veilig schoolklimaat en welbevinden van leerlingen op school 

Uit een Nederlands onderzoek in opdracht van de onderwijsinspectie naar de beleving en de percepties van 
jongeren, blijkt dat nagenoeg alle (Nederlandse) voortijdig schoolverlaters een slecht schoolklimaat een van 
de factoren noemen die hebben bijgedragen aan hun voortijdig vertrek. 40 Naast individuele 
leerlingkenmerken en sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken, zijn interacties op de school en 
de wijze waarop leerlingen die beleven blijkbaar erg relevant. Leerlingen verwijzen naar interactie met 
andere leerlingen (pesten), interactie met leerkrachten (‘begrepen worden’) en naar omgangsvormen op 
school. Ze verwijzen naar ’schoolse’ omgangsvormen, naar een ’schoolse’ didactische praktijk en 
evaluaties. Dit onderzoek beschrijft samenvattend dat schoolse factoren bij nogal wat leerlingen uiteindelijk 
de doorslag geven om voortijdig het onderwijs de rug toe te keren. Deze leerlingen voelen geen 
betrokkenheid bij de school en hebben niet de ervaring dat ze daar de steun kunnen vinden om hun 
opleiding toch voort te zetten. Voor een grote groep voortijdig schoolverlaters biedt de school niet het 
klimaat en de veiligheid die voldoende tegendruk bieden tegen de krachten die hen het onderwijs 
uitduwen.   

Voor het onderwijs zit in deze perceptie ook een positieve boodschap: het betekent dat de manier waarop 
de school haar beleid voor zorg en leerlingenbegeleiding organiseert, effect ressorteert en ertoe doet.  

  

 
38 VLAAMSE OVERHEID, (2011). Vlaamse regionale indicatoren. VRIND 2011, Brussel, p. 57 
39 http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=651037  
40 L. HERWEIJER (2008). Gestruikeld voor de start, Den Haag, Sociaal en cultureel planbureau, p. 17.  

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/algemeen/bijlagen/vrind2011/2011-10-06-vrind2011-volledig.pdf
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=651037
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Zorgbreedte en zorgcapaciteit van scholen 

We stellen vast dat voortijdig schoolverlaten kan worden beperkt door de zorgbreedte van het 
onderwijssysteem en de zorgcapaciteit van scholen. Vroegtijdige detectie, ingrijpen op stressmomenten, 
adequate opvang van leerlingen met specifieke noden vormen sterke beschermende factoren.  

Schoolklimaat en sterke bindingen tussen leerkrachten en leerlingen bepalen vaak sterk het welbevinden 
en de effectiviteit van een onderwijstraject. Als leerkrachten hoge verwachtingen durven stellen t.o.v. 
leerlingen gekoppeld aan effectieve begeleidingsstrategieën, zijn scholen effectiever in het beperken van 
voortijdig schoolverlaten. In de Verenigde Staten liep er een experiment om voortijdig schoolverlaten te 
beperken (Communities that Care). Het programma draait rond de idee dat een schoolloopbaan succesvol 
verloopt als er een optimale ‘fit’ (combinatie) ontstaat tussen de leerbehoeften van de jongere en de 
onderwijssetting. Het individu neemt een veelheid aan persoons- en omgevingskenmerken mee die mee 
bepalen hoe hij aankijkt tegenover de school, wat zijn persoonlijke ambities en mogelijkheden zijn. Aan de 
andere kant staat de school/onderwijssetting die met een zeker aanpassingsvermogen inspeelt op die 
leernoden van de leerling. Maar beide posities interageren en beïnvloeden elkaar. De ’fit’ is geen statisch 
gegeven. Hij wordt beïnvloed door positieve of negatieve factoren die hem versterken of afzwakken.  

Leerlingenbegeleiding 

Scholen werken sinds een aantal jaren, samen met het CLB en de pedagogische begeleiding, aan een 
versterking van het beleid voor leerlingenbegeleiding. Men wil niet alleen keuze- en trajectbegeleiding vorm 
geven, maar ook diagnostiek en begeleidende trajecten. We merken ook dat scholen in bepaalde regio’s 
investeren in samenwerkingsverbanden om het spijbelen en voortijdig schoolverlaten actiever op te volgen. 
Dit in samenwerking met politiediensten, welzijnswerk en jeugdhulpverlening. Vooral voor de doelgroep van 
de 14 tot 16-jarigen zou de leerlingenbegeleiding nog meer worden uitgewerkt.  

5.2.5 Evoluties op de arbeidsmarkt  

We merken ook dat de economische situatie en vooral de vraag vanuit de arbeidsmarkt, voortijdig 
schoolverlaten beïnvloedt. Recent onderzoek van het steunpunt SSL toont aan dat de economische crisis 
en de minder sterke pull-factoren vanuit de arbeidsmarkt een daling veroorzaken van het aantal 
ongekwalificeerden.41 In 2009 maakten meer ongekwalificeerde leerlingen van 18 jaar en ouder de keuze 
om nog in het leerplichtonderwijs te blijven dan in 2008. 

5.3 Waar staan we beleidsmatig? 

De Vlor stelt vast dat terugdringen van voortijdig schoolverlaten en stimuli voor het verhogen van het 
kwalificatieniveau al heel wat jaren beleidsaandacht krijgen. De raad waardeert de inspanningen die 
scholen en regionale samenwerkingsverbanden hier al rond doen. Hij pleit ervoor om al de bestaande 
inspanningen mee te valoriseren en een plaats te geven in een coherent plan van aanpak. Dit betekent ook 
dat disparate initiatieven in verschillende onderwijsniveaus en onderwijssectoren en tussen onderwijs en 
andere beleidsdomeinen vanuit een samenhangende benadering worden uitgewerkt.  

Momenteel mist het beleid een globale en overkoepelende aanpak die de verschillende push- en 
pullfactoren in kaart brengt en er in een vroeg stadium op ingrijpt. Hoger beschreven onderzoek en de 
goede praktijken uit Nederland en de Verenigde Staten leren dat vroeg ingrijpen in de keten van 

 
41 G. VAN LANDEGHEM en J. VAN DAMME (2011). Vroege schoolverlaters in Vlaanderen. Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom 

tot 2008, p. 6. 
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gebeurtenissen die uiteindelijk leidt tot voortijdig schoolverlaten, erg lonend is. Voor de Vlor is preventie 
dan ook de kern van een actief kwalificerend beleid.  

Het gaat om:  

¬ kleuterparticipatie;  
¬ zorgbreedte en gelijkekansenbeleid in het basisonderwijs (o.m. het nieuwe financieringssysteem in 

het basisonderwijs);  
¬ gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs. Het is nog te vroeg om hierover uitspraken te 

doen. In het kader van het debat over de hervorming van het secundair onderwijs zal zeker ook de 
financiering ervan een van de afgeleide dossiers worden;  

¬ sinds 2006 loopt het spijbelactieplan. Dit actieplan heeft geleid tot een veel betere registratie van 
afwezigheden en tot een gerichte aanpak zowel in scholen en CLB als in samenwerking met diverse 
lokale actoren. Dit actieplan werd de voorbije maanden geëvalueerd en op enkele punten bijgesteld. 
De goedkeuring van het nieuwe actieplan laat op zich wachten; 

¬ time-out voor leerlingen die een grondig verstoorde relatie met de school hebben, de mogelijkheid 
om hun leertijd voor een afgebakende periode buiten de school door te brengen. Jongeren die 
schoolmoe zijn of het te bont maken op school kunnen zo een schorsing vermijden en proberen de 
draad weer op te pikken. De jongere wordt dan een tijd uit school gehaald en apart begeleid, met de 
bedoeling om nadien opnieuw naar dezelfde school te gaan. Dit project ging van start als 
proefproject door 4 organisaties, sinds het schooljaar 2006-2007 over heel Vlaanderen door 15 
organisaties.42 De Vlor stelt echter vast dat de mogelijkheden voor time-out te beperkt blijven. De 
verschillende initiatieven blijven kampen met capaciteitsproblemen; 

¬ de vernieuwing van Leren en Werken bevat een versterking van de begeleidingsinitiatieven in dit 
onderwijssysteem. We verwijzen naar de verschillende fases bij het realiseren van een voltijds 
traject. Uit de gezamenlijke evaluatie van de SERV en de Vlor bleek onder meer dat op het vlak van 
trajectbegeleiding op korte termijn nog verbeteringen mogelijk zijn.43 Er dringt zich ook een grondige 
monitoring en wetenschappelijke evaluatie op van de effecten van het decreet; 

¬ een actief kwalificerend beleid krijgt in sommige regio’s impulsen vanuit regionale samenwerking in 
het kader van het flankerend onderwijsbeleid; 

¬ sinds 2007 werd het volwassenenonderwijs hervormd. De basiseducatie werd geïntegreerd als een 
volwaardig onderdeel van het volwassenenonderwijs. In de centra zijn de mogelijkheden breder 
geworden om een tweedekansfunctie uit te bouwen (een kwalificatie gekoppeld aan algemene 
vorming). Het decreet opteerde ook voor een modulair volwassenenonderwijs gebaseerd op 
leerresultaten neergeschreven in opleidingsprofielen. Deze modularisering beoogt om de 
opleidingen meer af te stemmen op de noden van volwassen cursisten en op hun al verworven 
competenties.  

De Vlor stelt ook vast dat er heel wat beleidsinitiatieven op stapel staan die hefbomen bieden om voortijdig 
schoolverlaten op verschillende domeinen aan te pakken. Hij pleit ervoor om al deze initiatieven aan te 
grijpen om een coherente visie een actief kwalificerend beleid vorm te geven:  

 
42 VLAAMS DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING, Site departement leerrecht en leerplicht 
43 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Secundair Onderwijs. Advies over de evaluatie van het decreet betreffende het stelsel van Leren 

en Werken, 3 juni 2010. 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-evaluatie-van-het-decreet-betreffende-het-stelsel-van-leren-en-werken
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-evaluatie-van-het-decreet-betreffende-het-stelsel-van-leren-en-werken
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¬ Hervorming van het secundair onderwijs. In zijn advies over de hervorming van het secundair 
onderwijs onderschrijft de raad dat nog te veel jongeren het secundair onderwijs verlaten zonder een 
diploma of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair 
onderwijs. Het secundair onderwijs moet blijven ambiëren om alle leerlingen over die eindstreep te 
halen.  

¬ Leerlingenbegeleiding. Het regeerakkoord geeft aan dat er gewerkt wordt aan een vernieuwd 
concept voor leerlingenbegeleiding. Een versterking van de schoolloopbaanbegeleiding wordt zeker 
een belangrijk speerpunt van deze vernieuwing. Een al even belangrijke beleidsdoelstelling is de rol 
van de school, het CLB, de pedagogische begeleidingsdiensten en andere partners uit het brede veld 
van gezondheid en welzijn bij het uitzetten van een zorgbeleid in iedere school. De CLB spelen ook 
een belangrijke rol inzake leerplichtcontrole, spijbelen en problematische afwezigheden.  

¬ De competenties van leraren en schoolteams. De overheid overlegt momenteel in het kader van het 
loopbaandebat over een aantal voorwaarden om de professionaliteit van de leraren en van 
schoolteams te verhogen. De Vlor wijst op het belang van de competenties van leraren en 
schoolteams.  Dit zijn cruciale hefbomen om voortijdig schoolverlaten adequaat aan te pakken.  

6 Krachtlijnen voor een kwalificerend beleid   

Ondanks vele waardevolle en effectieve beleidslijnen en –initiatieven voor het voorkomen van vroegtijdige 
uitstroom en het vormgeven aan een actief kwalificerend beleid, mist het beleid een globale en 
overkoepelende visie die de verschillende push- en pullfactoren in kaart brengt en er in een vroeg stadium 
ingrijpt. De Vlor geeft aanzetten voor een preventieve aanpak.  

6.1 Uitgangspunten 

6.1.1 Vertrekken vanuit goede analyse van het profiel van de voortijdige schoolverlater  

Omdat de ene voortijdig schoolverlater de andere niet is (zie 5.2.1), zou het beleid best een onderscheid 
maken tussen een ’klassieke risicoleerling’ en een jongere die uit het onderwijs stapt net voor de eindmeet:  

¬ Klassieke risicoleerlingen zijn jongeren die leven in zeer moeilijke leefomstandigheden. Voor deze 
jongeren is een risicoanalyse en een analyse van de beschermende factoren aangewezen. Bij de 
risicoanalyse gaat het om een mix van individuele kenmerken en sociale omstandigheden. Deze 
leerlingen hebben het moeilijk in het onderwijs, maar ook in de samenleving.  

¬ Jongeren die het onderwijs verlaten net voor de eindmeet, zouden in potentie met beperkte 
inspanningen een voldoend kwalificatieniveau moeten kunnen behalen. Deze groep verlaat het 
onderwijs bij het beëindigen van de leerplicht en wordt traditioneel te weinig aangesproken als we 
het hebben over voortijdig schoolverlaten.  

6.1.2 Een talentgerichte benadering mikt zowel op risicofactoren als op beschermende 
maatregelen en waardeert competenties  

Een analyse van risicofactoren biedt aanknopingspunten voor pedagogisch en schoolbeleid. In het verleden 
was dit vaak de inspiratie om doelgroepen te omschrijven die categoriaal werden behandeld: kinderen van 
allochtone herkomst, kinderen uit achterstandssituaties, …   

We stellen vast dat in meerdere landen wordt gewerkt met programma’s die naast risicofactoren 
uitdrukkelijk werken op de beschermende factoren. Voorbeelden ervan zijn terug te vinden in de Verenigde 
Staten (communities that care) en in Nederland (aanpak Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Almere, 
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Leeuwarden, Leiden en Dordrecht).44 Men probeert die aspecten te versterken die beletten dat voortijdig 
schoolverlaten plaatsvindt. Men vertrekt daarom van een soort SWOT-analyse op het individuele niveau. In 
deze analyse krijgt de perceptie, de beleving en het welbevinden van de jongere heel veel aandacht.  

Men kadert voortijdig schoolverlaten in een totaalaanpak die beoogt de jongere gekwalificeerd en met 
voldoende algemene bagage het onderwijs te laten verlaten.  

Deze analyse moet leiden tot een versterken van emotionele en sociale welbevinden van leerlingen en ze 
stimuleren om succeservaringen op te doen op school en in het leren. Kleine succeservaringen doen 
motivatie en zelfvertrouwen groeien. Emotioneel welbevinden is erg belangrijk om de 
doorstromingsmogelijkheden en de slaagkansen van leerlingen uit etnisch culturele minderheden en/of 
kansarme leerlingen te optimaliseren. Onderwijs dat vertrekt van wat goed gaat, van wat leerlingen (al) 
kunnen, biedt hiervoor heel wat kansen.   

Ten derde moet het beleid als doel hebben om jongeren een positief toekomstperspectief te geven over 
wat ze kunnen worden en welke rol kwalificaties, onderwijs en opleiding en levenslang leren daarin spelen. 
Hiervoor hebben ze op hun maat uitgewerkte informatie nodig over de arbeidsmarkt en de verschillende 
beroepen. Ze moeten op een relevant moment in hun schoolloopbaan ook kunnen kennismaken met de 
realiteit van verschillende beroepen. Dit is belangrijk voor alle jongeren maar a fortiori voor jongeren die 
opgroeien in omgevingen waar veel mensen langdurig werkloos zijn. Jongeren hebben behoefte aan 
rolmodellen uit hun eigen leefwereld (familie, peergroep). Deze rolmodellen motiveren jongeren om ’dit ook 
te worden’ en hieraan beroepstrots en een eigen identiteit te ontlenen. Samenwerken met de 
arbeidsmarktactoren en lokale welzijnsorganisaties is daarom erg belangrijk.  

6.1.3 Samenhangen en overgangen tussen onderwijsvormen en onderwijsniveaus 

De kaders die de Europese Commissie aanreikt, beklemtonen zeer duidelijk de noodzaak om te werken 
vanuit een samenhangende aanpak van de verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen. Gaande 
van het onderwijs voor jonge kinderen tot en met het levenslang en levensbreed leren. Een beleid om 
voortijdig schoolverlaters te laten participeren aan een kwalificerend traject is geen verantwoordelijkheid 
van één onderwijsniveau (het secundair onderwijs) maar van het geheel van het onderwijs. Het betreft 
zowel initiële trajecten (leerplicht) als daarna. Het gaat zowel om beroepsgerichte als om algemeen 
vormende en doorstroomgerichte trajecten. Deze trajecten moeten mee vorm geven aan het ‘zalmprincipe’. 
Ze moeten bijdragen tot structurele leerladders waarbij iedereen op elk moment van zijn levensloop een 
volgende stap kan zetten in zijn eigen ontwikkeling, of dat nu in een educatieve, een professionele of een 
maatschappelijke context is.  

De Europese benadering vraagt zowel aandacht voor de preventieve als voor de remediërende aanpak van 
voortijdig schoolverlaten. Deze benadering sluit ook aan bij de bestaande beleidsinitiatieven in Vlaanderen. 
De Vlor vraagt dat in een actieplan zowel het preventieve als het remediërende aspect centraal staan en dit 
zowel in het initieel onderwijs als in het levenslang en levensbreed leren.  

6.1.4 Een actief kwalificerend beleid: een verantwoordelijkheid van vele partners 

Zoals hierboven aangegeven, wortelt voortijdig schoolverlaten, naast individuele en educatieve motieven, 
heel sterk in sociale contexten van leerlingen (in het gezin, in de vriendengroep, in de samenleving, in 

 

44 T. EIMERS en H. BEKHUIS, Vroeg is nog niet voortijd. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten, p. 14.  
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sociale kwetsbaarheid). Het ligt voor de hand om het onderwijs aan te spreken op een kwalificerend beleid. 
Toch mag dit niet leiden tot een overaccentuering van de rol van het onderwijs.45  

Voortijdig schoolverlaten en een kwalificerend beleid maken deel uit van een sociaal en een 
jongerenbeleid. Dit veronderstelt een ketenzorg samen met jeugdzorg en jeugdhulpverlening, met politie en 
justitie, met (jeugd)gezondheidswerkers en de welzijnssector. Voortijdig schoolverlaten zal gebaseerd zijn 
op samenwerking met deze instanties. Het is belangrijk voor de school om te zoeken naar dwarsverbanden 
en synergie met lokale beleidsinstanties om op die manier een totaalaanpak te realiseren. Deze 
samenwerking heeft betrekking op zowel een preventieve als een remediërende aanpak. De debatten over 
het flankerend onderwijsbeleid vormen hiervoor een aanknopingspunt.  

Uiteraard is er ook een grote verwevenheid met het arbeidsmarktbeleid en de partners die dit mee 
aansturen. Dit advies verwees eerder al naar de afspraken met sociale partners in het kader van de 
competentie-agenda en het pact 2020. Een actief kwalificerend beleid zal dan ook een rode draad moeten 
vormen voor het overleg op die verschillende fora. Het is belangrijk om de vernieuwing van de 
sectorconvenanten, waaronder de onderwijsconvenanten, aan te grijpen om de bezorgdheden van dit 
advies te realiseren. 

De Vlor dringt er ook op aan dat bedrijven hun aanwervingsbeleid van jongeren aanpassen. Ook dit kan het 
behalen van kwalificatie stimuleren. Het is nodig om vanuit de sociale partners een sensibilisering hierrond 
op te zetten. Deze problematiek blijkt ook uit de impact van de conjunctuur en de personeelsnoden van 
bedrijven op de evolutie van het voortijdig schoolverlaten.  

De Vlor wijst ook op het feit dat een beleid tegen voortijdig schoolverlaten deel uitmaakt van het lokale 
sociale en tewerkstellingsbeleid. Het beleid van scholen kan positief ondersteund worden door 
beleidsinitiatieven van lokale overheden. Dit aandachtspunt past best in de aanpassingen aan het 
flankerend onderwijsbeleid.  

6.2 Preventie 

6.2.1 Visie op de ontwikkeling van een jongere 

De Vlor vraagt dat de rol van de lerende als beheerder van zijn schoolloopbaan erkend wordt. De raad 
vraagt erkenning (en geduld) in het onderwijssysteem voor de eigen weg die een jongere gaat, specifiek in 
de puberteit. Jongeren maken wel eens een moeilijke periode door. Ze twijfelen aan zichzelf, 
experimenteren en maken een foute keuze, ook in het onderwijs. Maar dit hoort bij hun ontwikkeling tot 
volwassenen. De lerende moet hierbij kansen krijgen om zich te vergissen en om vervolgens opnieuw aan 
te knopen bij het (reguliere) onderwijssysteem of bij een alternatief leertraject. Verschillende trajecten die 
we hieronder schetsen, vertrekken vanuit dit ontwikkelingsperspectief voor iedere jongere.  

Maar er zijn ook grenzen aan die zelfsturing. Jongeren moeten uitgedaagd worden, ze moeten keuzes 
kunnen maken binnen een bepaalde context. Dit opvoedingsprincipe geldt, volgens de Vlor, a fortiori voor 
kwetsbare jongeren. Profielanalyse en registratie van problematisch gedrag zoals spijbelen, stimulansen en 
positieve uitdagingen gaan daarom hand in hand met verantwoordelijkheid opnemen o.m. op het vlak van 
keuzegedrag. 

Om ondoordachte keuzes en dead-ends in opleidingen te vermijden, is het belangrijk dat jongeren een 
beroep kunnen doen op goede ondersteuning in hun keuzevaardigheden en keuzebekwaamheid. Ze 

 

45 T. EIMERS en H. BEKHUIS, Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten, p. 16.  
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moeten leren om voor zichzelf doelen te stellen en deze aftoetsen aan hun persoonlijke en 
maatschappelijke context. Leren kiezen is intens verweven met leren leven (psychisch en sociaal 
functioneren), leren leren (leren en studeren), leren zorgen (preventieve gezondheidszorg). De klassieke 
fases van studiekeuzebegeleiding zijn hiervoor noodzakelijk: 

¬ zelfconceptverheldering: de leerling krijgt een beter zicht op zijn eigen functioneren; 
¬ horizonverruiming: de leerling krijgt een beter zicht op de verschillende keuzemogelijkheden;  
¬ loopbaancompetentie: de leerling kan zijn loopbaan plannen en sturen.  
 
Het is belangrijk dat de ondersteuning en leerlingenbegeleiding voor leerlingen uitdagend en aantrekkelijk 
is. Bovendien moet men verder werken aan zorgbrede en ontwikkelingsgerichte leertrajecten. Zeker het 
zittenblijven in het basis- en secundair onderwijs zou moeten worden beperkt.  

6.2.2 Invulling van kwalificerend beleid – relatie met startkwalificatie 

De Vlor is van mening dat een aanpak van voortijdig schoolverlaten kadert in een geïntegreerd 
kwalificerend beleid. Dit betekent dat we alle burgers kansen bieden om –in overeenstemming met hun 
talenten - een relevant kwalificatieniveau te behalen. Daarenboven zullen alle burgers moeten kunnen 
beschikken over een gemeenschappelijke basis aan ’sleutelcompetenties’. Deze zijn nodig opdat alle 
jongeren en volwassenen duurzaam kunnen functioneren in de samenleving. Het gaat om communicatie in 
de moedertaal, communicatie in vreemde talen, wiskundige competentie en basiscompetenties op het 
gebied van exacte wetenschappen en technologie, digitale competentie, leercompetentie, sociale en 
burgerschapscompetentie, ontwikkeling van initiatief en ondernemerszin en cultureel bewustzijn en 
culturele expressie. Het Europese kader biedt voor dit debat een goed generiek startpunt zonder dat dit een 
dwingend gegeven is.  

De Raad Secundair Onderwijs van de Vlor formuleerde een visietekst over een adequate invulling van de 
algemene vorming, dat inspeelt op het Europese kader met sleutelcompetenties 46. Deze notie kan echter 
niet beperkt blijven tot het secundair onderwijs en de leerplicht. Sommige volwassenen moeten voldoende 
kansen krijgen om de sleutelcompetenties blijvend te verwerven en nieuwe contexten om de 
sleutelcompetenties te gebruiken en te leren beheersen.  

6.2.3 Omkadering en gelijke kansen in het basisonderwijs  

De Vlor beschouwt de recente herziening van de omkadering voor het gewoon basisonderwijs als een 
belangrijke innovatie.47 De nieuwe regeling voor omkadering in het basisonderwijs bevat een integratie van 
de SES-indicatoren in de basisfinanciering van de basisscholen. De geïntegreerde basisomkadering bestaat 
voortaan uit lestijden volgens schalen en SES-lestijden.  

De investeringen voor de leerlingen die voldoen aan de SES-kenmerken zorgen voor gelijke kansen op 
kwaliteitsonderwijs voor allen. Iedere school moet een gelijkekansenbeleid vormgeven. De inspanningen 
van de afgelopen jaren mogen niet verloren gaan. Dit beleid wordt best geïntegreerd in het schoolwerkplan.  

De Vlor pleit in een recent advies van de Raad Basisonderwijs voor een onderzoek dat nagaat welke 
basisomkadering er minimaal nodig is op het niveau van het kind, de school (al dan niet met 
vestigingsplaatsen) en de scholengemeenschap. Het blijft belangrijk om zowel vanuit een sociologisch als 

 
46 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Secundair onderwijs. Visietekst over algemene vorming in het secundair onderwijs, 12 januari 

2012.   
47 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Basisonderwijs. Advies over geïntegreerde omkadering basisscholen, 21 september 2011. 

http://www.vlor.be/advies/visietekst-over-algemene-vorming-het-secundair-onderwijs
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rbo-rbo-adv-001_1.pdf
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vanuit een pedagogisch perspectief na te gaan welke de meest relevante indicatoren zijn om kansarmoede 
en risicofactoren voor een leertraject te vatten in het gedifferentieerde deel van de omkadering.  

6.2.4 Problematische afwezigheden in het basisonderwijs  

Daar waar spijbelen en problematische afwezigheden steeds eerder als een probleem van pubers in het 
secundair onderwijs werden gezien, verlaagt de leeftijd waarop jongeren spijbelen.48  

Op grond van de bestaande regelgeving werken basisscholen aan een beleid dat een antwoord biedt op 
problematische afwezigheden. Dit baseren ze op een analyse van achterliggende oorzaken. Daarom 
werken basisscholen aan een zorgvuldige registratie op schoolniveau. Alleen zo kunnen ze signalen 
opvangen en er een adequaat schoolbeleid op baseren. Ze doen dit in nauw overleg met het CLB. Het is 
belangrijk om in te grijpen vooraleer spijbelen voor de jongere een vanzelfsprekendheid wordt. Deze 
vormen van zorg maken voor de Vlor deel uit van het intern kwaliteitsbeleid van de school.  

6.2.5 Onderwijs en opvang voor jonge kinderen (OOJK) 

De Vlor is ervan overtuigd dat de investeringen in voorschoolse kinderopvang en kleuteronderwijs een 
bijdrage leveren aan een kwalificerend beleid.  

Er kunnen verder ervaringen worden opgedaan met het bundelen van kinderopvang en kleuteronderwijs in 
eenzelfde setting. Deze samenwerking groeit best van onderuit en op vrijwillige basis. Er worden ook 
inspanningen gedaan om jonge kinderen regelmatig te laten deelnemen aan het voorschools onderwijs. 
Ook hier blijken er verschillen te bestaan die terug te brengen zijn op SES-indicatoren. Zowel 
zorgcoördinatie in basisscholen als CLB, als het Departement Welzijn nemen hier een specifieke 
verantwoordelijkheid op.  

6.2.6 Een krachtdadig spijbelbeleid in het secundair onderwijs  

De Vlor vraagt dat het lopende spijbelactieplan dat is geëvalueerd en geactualiseerd, op korte termijn wordt 
goedgekeurd en dat de nodige beleidsbeslissingen genomen worden.   

De raad vindt het belangrijk dat scholen de geregistreerde afwezigheden verder actief kunnen benutten als 
vertrekbasis voor een spijbelbeleid. De Vlaamse secundaire scholen beschikken daartoe over een 
elektronisch registratiesysteem dat de verschillende vormen van afwezigheden registreert. Dat laat ook toe 
de eigen schoolsituatie in kaart te brengen en het beleid bij te stellen. Om een adequaat spijbelbeleid uit te 
bouwen, is het noodzakelijk dat de verschillende partners de registratiecodes op eenzelfde manier 
interpreteren.  

De Vlaamse overheid ondersteunt dit met de spijbelkijkwijzer, een vragenlijst om het spijbelbeleid in kaart 
te brengen, te evalueren en indien nodig bij te sturen. Goede afspraken tussen school en CLB zijn 
noodzakelijk voor een succesvolle begeleiding van schoolverzuim. Deze afspraken moeten schoolspecifiek 
zijn en voldoende concreet geformuleerd. Concrete en schoolspecifieke afspraken rond spijbelen kunnen 
opgenomen worden in beleidsplannen, contracten, afsprakennota's en bijzondere bepalingen.  

 
48 In 2009-2010 is er voor 1.013 leerlingen in het basisonderwijs een melding problematische afwezigheid. In verhouding tot de totale 

schoolbevolking gaat het hier om 0,25 % van de leerlingen. Dit percentage ligt hoger dan in 2008-2009. Een zekere foutenmarge is 
echter niet uit te sluiten doordat scholen dit pas vanaf dit schooljaar moesten melden aan Agodi. Het is dus zeker belangrijk om de 
globale trend te blijven opvolgen. Vlaamse overheid, Agodi (2011), Leerplicht; Wie is er niet als de schoolbel rinkelt? Evaluatie 2009-
2010, Brussel, http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/leerplicht/AgODi_Rapport_Leerplicht_Schoolbel_rinkelt_2009-
2010.pdf 

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/leerplicht/AgODi_Rapport_Leerplicht_Schoolbel_rinkelt_2009-2010.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/leerplicht/AgODi_Rapport_Leerplicht_Schoolbel_rinkelt_2009-2010.pdf
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Jongeren en ouders worden best betrokken bij het spijbelbeleid. Dit gebeurt in de praktijk niet altijd. Ook 
het vastleggen en uittekenen van het spijbelbeleid, gebeurt nog vaak over de hoofden van de jongeren en 
de ouders heen.  

Uit de analyses van afwezigheidsgegevens blijkt dat maatschappelijk kwetsbare jongeren meer spijbelen. 
Voor die groepen is het zinvol om op lokaal niveau samen te werken met niet-onderwijsorganisaties voor 
allochtonen en kansarmen zoals onthaalbureaus, minderhedencentra en verenigingen waar armen het 
woord nemen. Lokale overheden nemen soms een stimulerende rol op en coördineren samenwerking 
tussen diensten, voorzieningen en instellingen. De overheid zou op dit vlak stimulansen moeten inbouwen.  

Spijbelen en schoolverzuim zijn vaak signalen van complexe achterliggende problemen. De aanpak van 
dergelijke problemen vereist nauwe samenwerking met het welzijnsveld rond de school. De CLB kunnen 
knowhow aanbieden om dit netwerk met de welzijns- en gezondheidsorganisaties in hun omgeving uit te 
bouwen. Op het lokale en op het Vlaamse niveau hebben overlegkanalen tussen onderwijs en welzijn en 
onderwijs en justitie hun meerwaarde bewezen. Het is belangrijk dergelijke fora te versterken.  

6.2.7 Gelijkekansenbeleid in het (secundair) onderwijs 

We stellen vast dat het gelijkekansenbeleid rechtstreeks bijdraagt tot een actief kwalificerend beleid. 
Nochtans stelt ook het rapport van het Rekenhof al in 2008 dat de overheid deze ambitie niet concreet 
formuleert. Het zou wenselijk zijn om deze doelstelling nog explicieter in te bedden in het gelijke 
onderwijskansenbeleid van secundaire scholen zonder dat dit moet leiden tot een sterkere regulering.  

De Vlor vraagt ook om in het debat over de hervorming van het secundair onderwijs een positief kader uit 
te werken voor leerlingen die een B-attest krijgen. Deze maatregel wordt door leerlingen en hun ouders als 
een mislukking ervaren terwijl het eerder bedoeld was als een positief oriënteringstraject.  

In de tweede graad van het secundair onderwijs moet een actief preventief beleid worden uitgetekend om 
snel in te spelen op de verschillende symptomen van schoolmoeheid. De Vlor stelt vast dat kinderen in de 
B-stroom van het huidige secundair onderwijs een beroep kunnen doen op een aangepast leertraject. Net 
op het moment waarop jongeren volop in de puberteit gaan en sommige jongeren meer problemen 
ondervinden met een klassieke schoolse aanpak, verminderen de mogelijkheden voor een specifieke 
aanpak op maat van de leerling. Het is belangrijk om in het preventief beleid een zeer sterke focus te 
leggen op de tweede graad van het secundair onderwijs.  

De raad wijst op het belang van leerlingenbegeleiding in deze context en verwijst in deze naar het punt 5.3.  

6.2.8 Diverse leerroutes goed uitbouwen in functie van de talenten van jongeren  

Het secundair onderwijs moet meer diverse leerroute-alternatieven bieden aan jongeren. Deze leertrajecten 
moeten:  

¬ uitdagend zijn vanuit het huidige perspectief van de lerende;  
¬ bouwen aan geletterdheid (zoals omschreven in het punt 3) en reguliere tewerkstelling;  
¬ inspelen op de leernoden van jongeren die niet alleen abstracte dingen willen leren maar graag de 

handen uit de mouwen steken. Leren door te doen, is een volwaardige leerweg; 
¬ volwaardig een plaats krijgen in het opleidingenlandschap en voldoende garanties bieden. 
 
Er zijn duidelijke signalen vanuit de arbeidsmarkt dat een assistentenniveau op de arbeidsmarkt zinvol is 
en dat er behoefte aan bestaat. Vaag erkende en half marginale opleidingsroutes bieden echter geen enkel 
perspectief. Dit veronderstelt een omslag van een aanbodgericht onderwijsbestel naar een onderwijsbestel 
dat vertrekt vanuit herkenbare leerresultaten en competenties. Samenwerking met de 
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arbeidsmarktactoren en de sectoren voor de uitbouw van werkplekleren en ervaringsleren is daarom 
aangewezen.  
 
Naast mogelijke alternatieve leerwegen, veronderstelt dit ook de versterking van de leerwegen in het leren 
en werken en in het buso:  

Leren en werken vraagt om een sterkere trajectbegeleiding.49 Die vertrekt vanuit een brede benadering van 
de jongeren en beoogt het stimuleren van leervaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling. Dat 
veronderstelt resultaatgerichtheid en maatwerk gebaseerd op een individueel, aangepast stappenplan. Om 
een individueel stappenplan uit te tekenen, zijn een kwaliteitsvolle intake en screening cruciaal.  

Leerwegen hebben ook impact in het buitengewoon secundair onderwijs. Binnen de hervorming van het 
secundair onderwijs moet ook een nieuwe visie tot stand worden gebracht voor de opleidingsvormen in het 
buitengewoon secundair onderwijs. Belangrijk is om in alle opleidingsvormen van het buso te kunnen 
werken vanuit maatschappelijke inzetbaarheid en validering van competenties. Dat garandeert de 
maatschappelijke participatie van deze jongeren. Het is nodig om de opleidingsvormen meer te zien als een 
continuüm van competenties. Ten tweede zal het buitengewoon secundair onderwijs werken aan 
ontwikkelingsgerichte trajecten die voor de jongeren voldoende uitdagend blijven.  

6.2.9 Registratie en uniek leerlingennummer  

Uit de beleidservaringen van andere landen blijkt o.m. het succes in Luxemburg van een goed systeem van 
leerlingenregistratie en opvolging gebaseerd op een individueel leerlingennummer. Ook Vlaanderen zet in 
op betere registratie die kadert in het spijbelactieplan. De Vlor verwijst ook naar ervaringen van projecten in 
Gent en Antwerpen die registratie en vroege waarschuwingssystemen centraal stellen. Deze registratie 
biedt een indicatie voor trends, op oorzaken en verklaringen voor voortijdig schoolverlaten.  

De registratie is ook erg belangrijk op het individueel niveau om tijdig signalen te onderkennen en tijdig in 
te grijpen bij een aaneenschakeling van problemen die uiteindelijk leiden tot een schools afhaken. De 
leerlingenbegeleiding moet zich hier wel bewust zijn van verschillende profielen van jongeren en er 
adequaat op inspelen.  

6.2.10 Onderwijsloopbaanbegeleiding 50 

Registratie alleen is echter niet genoeg. Het OESO-rapport ’Learning for jobs’ pleit voor een versterking van 
de onderwijsloopbaanbegeleiding op de leeftijd van 12 tot 14 jaar.51 Niet alleen problematische keuzes, 
maar ook een versterking van de horizonverruiming en de verheldering van keuzes waarin een brede 
waaier aan beroepen aan bod komt, is te overwegen.  

Op grond van een profielanalyse pleit de Vlor voor een versterking van de verschillende modellen voor 
onderwijsloopbaanbegeleiding:  

¬ De oriëntering mag niet vertrekken vanuit de tekorten van lerenden, maar moet ook hun sterktes, 
talenten, kwaliteiten en hun competenties in kaart brengen. Hierbij zal het zeker belangrijk zijn een 
onderscheid te maken tussen leerlingen die net voor de eindmeet het onderwijs verlaten hebben en 

 
49 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Secundair Onderwijs. Visietekst trajectbegeleiding in het deeltijds onderwijs, 9 juni 2011. 
50 De Vlor stelt vast dat in dit verband heel wat termen door elkaar worden gebruikt : leerlingenbegeleiding, loopbaanbegeleiding, 

loopbaanleren, trajectbegeleiding, leerloopbaanbegeleiding.  In deze alinea opteert de raad ervoor om consequent de term 
“onderwijsloopbaanbegeleiding” te gebruiken.   

51 OESO, (2011) Vocational Education and Training in Belgium (Flanders) Strengths, Challenges and Recommendations. Parijs. 

http://www.vlor.be/advies/visietekst-trajectbegeleiding-de-systemen-van-leren-en-werken
http://www.oecd.org/dataoecd/4/9/46266835.pdf
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beschikken over heel wat leerpotentieel om de draad opnieuw op te nemen en andere leerlingen die 
een heel fragmentarische en problematische onderwijsloopbaan achter de rug hebben.  

¬ De Vlor pleit voor een brede integrale aanpak in plaats van interventies die slechts een probleem 
zouden benaderen. De introductie van principes van handelingsgericht werken in het 
leerplichtonderwijs biedt wellicht aanknopingspunten voor andere onderwijsniveaus (op voorwaarde 
dat er een voldoende vertaalslag wordt gemaakt).  

¬ De complementariteit tussen begeleidingsmodellen in het leerplichtonderwijs, het beroepsgericht 
onderwijs en het volwassenenonderwijs moet worden versterkt. De Vlor stelt vast dat de overheid 
met de nieuwe centra voor leerloopbaanbegeleiding weliswaar een aanspreekpunt uitbouwt voor de 
publiek gefinancierde opleidingenverstrekkers, maar dat samenhang met de begeleiding in het 
leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs niet is voorzien. Zeker voor de kwetsbare jongeren tussen 
16 en 20 jaar die ongekwalificeerd de school dreigen te verlaten, is er nood aan interfaces tussen 
beide systemen van begeleiding.  

¬ De Vlor pleit voor een laagdrempelige onderwijsloopbaanbegeleiding die de lerende de weg kan 
wijzen naar samenhangende trajecten in verschillende trajecten en onderwijsniveaus.  

¬ De raad is voorstander van diverse modellen van loopbaanbegeleiding binnen onderwijs of op de 
arbeidsmarkt naadloos op elkaar aansluiten 52. Dit garandeert een omslag van een kortdurende en 
tijdsgebonden interventie naar een lange termijn aanpak met continuïteit. Keuzebegeleiding beoogt 
lerenden te wapenen om voor zichzelf doelen te stellen. Leren kiezen is intens verweven met andere 
domeinen zoals psychisch en sociaal functioneren en leren leren. Om de verschillende fases van 
studiekeuzebegeleiding goed te doorlopen, hebben jongeren nood aan op hun maat uitgewerkte 
informatie over de arbeidsmarkt en de verschillende beroepen. Ze moeten op een relevant moment 
in hun schoolloopbaan ook kunnen kennismaken met de realiteit van verschillende beroepen. 
Samenwerken met de arbeidsmarktactoren en lokale welzijnsorganisaties is daarom erg belangrijk. 

6.2.11 Ouderparticipatie en engagement van ouders  

In de aanbeveling van de Europese Commissie gaat ook aandacht uit naar participatie met ouders en de 
brede context waarin de school zich bevindt.  

De Vlor verwijst naar de engagementsverklaring tussen de school en ouders.53 Deze maatregel verplicht 
alle basisscholen en alle secundaire scholen om in hun schoolreglement een engagementsverklaring op te 
nemen tussen de school en de ouders over oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele 
leerlingenbegeleidingen en een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

De raad onderschrijft uitdrukkelijk de doelstellingen die aan de basis liggen van deze maatregel maar heeft 
er altijd op gewezen dat goede afspraken tussen ouders en school niet gebaseerd zijn op formalisme maar 
wel op een effectieve dialoog. Deze dialoog leidt tot wederzijdse engagementen en een partnerschap 
tussen ouders en school. Dergelijke afspraken overstijgen het communicatiebeleid maar maken deel uit 
van een pedagogisch en participatiebeleid. De Vlor vraagt de minister om scholen aan te moedigen, te 
sensibiliseren en te stimuleren om deze dialoog met ouders en leerlingen op gang te brengen.54  

 
52 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Secundair Onderwijs. Visietekst ‘Trajectbegeleiding in de systemen van Leren en Werken, 9 juni 

2011. 
53 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Algemene Raad. Advies over het voorontwerp van decreet houdende de toelatingsvoorwaarden tot het 

gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen school en ouders in het basis- en secundair onderwijs, 25 september 
2008. 

54 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, (2011). Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet. Een verkenning, Leuven, Acco, p. 205-226. 

http://www.vlor.be/advies/visietekst-trajectbegeleiding-de-systemen-van-leren-en-werken
http://www.vlor.be/advies/advies-over-toelatingsvoorwaarden-tot-het-gewoon-lager-onderwijs-en-de-engagementsverklaring-
http://www.vlor.be/advies/advies-over-toelatingsvoorwaarden-tot-het-gewoon-lager-onderwijs-en-de-engagementsverklaring-
http://www.vlor.be/publicatie/gezin-en-school-de-kloof-voorbij-de-grens-gezet
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Scholen moeten ouders (durven) aanspreken. Onderzoek toont aan dat hoe meer de school contact zoekt 
met ouders – om welke reden dan ook – hoe meer ouders ook contact zoeken met de school. In deze 
contacten met ouders moet de school proberen om ouders aan te spreken op hun competentie. Andere 
ouders, o.m. uit hun peergroep, kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Ook samenwerking met diverse 
organisaties uit het sociaal-culturele veld kan hierbij helpen. De Vlor verwijst naar de geplande 
hervormingen van het flankerend onderwijsbeleid.  

6.3 Interventie  

6.3.1 Risicoanalyse en monitoring  

Buurlanden zoals Nederland 55 en Luxemburg 56 investeren in goede opvolging van leerlingen met 
risicogedrag (bijvoorbeeld spijbelaars). Ook in stadsprojecten blijkt monitoring van dergelijke leerlingen zijn 
vruchten af te werpen.  

In het meest ideale scenario krijgt de school een onderbouwd overzicht van de hele schoolloopbaan van 
een leerling met aandacht voor verschillende variabelen, zowel achtergrondvariabelen (SES) als relevante 
gegevens uit de schoolloopbaan (prestaties, gedrag, zittenblijven, spijbelen en problematische 
afwezigheden, motivatieproblemen, …). In Vlaanderen zit deze informatie vervat in het leerlingendossier. 
Dat laat de school toe sneller in spelen op problemen van een bepaalde leerling (of leerlingengroep). 

De Vlor wijst erop dat dergelijke registratie 57 onderworpen is aan de privacywetgeving, en de regelgeving 
voor het beroeps- en ambtsgeheim. Het debat over de meerwaarde, de uitwerking, het beheer en de 
voorwaarden voor implementatie moeten verder worden uitgeklaard, onder meer in het kader van het 
debat over leerlingenbegeleiding. Het vergt rijpheid bij verschillende actoren om met dergelijke gevoelige 
informatie om te gaan en het te interpreteren en gebruiken in hun concrete pedagogische praktijk. De Vlor 
dringt er wel op aan dat het leerlingendossier een eenvoudig en transparant instrument is.   

6.3.2 Time-outprojecten verder uitbouwen 

De Vlor stelt vast dat de mogelijkheden voor time-out te beperkt blijven (zie punt 5.3) en vraagt daarom om 
time-out uit te breiden en te verankeren als een structureel onderdeel van een beleid voor 
leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs. Bovendien moeten de time-outprojecten gekoppeld 
worden aan de vraag naar een veralgemening van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten.  

De Vlor vraagt ook naar garanties voor de financiering van de time-outprojecten. Lange trajecten worden 
onder strikte voorwaarden gefinancierd door de Vlaamse overheid; korte trajecten door gemeentelijke 
overheden. De raad vraagt om de voorwaarden voor een verdere veralgemening van time-outprojecten te 
onderzoeken. De ervaringen van de voorbije jaren hebben aangetoond dat hiernaar een grote 
maatschappelijke en pedagogische vraag is.  

 
55 In Nederland maakt men gebruik van het Basis Register Onderwijs Nummer (BRON), een dataset waarin alle leerlingen in het 

secundair onderwijs zijn opgenomen. Deze dataset werd opgezet in het schooljaar 2004/2005 en bevat leerlingkenmerken (o.a. 
geslacht, etniciteit), kenmerken van de schoolloopbaan (o.a. schooltype, richting, vakkenpakket) en kenmerken van de ouders (o.a. 
éénoudergezinnen). – Expertenseminarie voortijdig schoolverlaten, 31 mei 2011. 

56 Luxemburg zet sterk in op een geïndividualiseerde follow-up van elke leerling: elke leerling wordt opgenomen in een centraal 
student management system, waarin de gehele schoolcarrière van de leerling is opgenomen, aangevuld met de schoolresultaten. 
Maandelijks wordt deze databank verwerkt door de Action Locale pour Jeunes (ALJ, instantie die vroegtijdige schoolverlaters opzoekt 
en o.a. bevraagt naar de reden tot vroegtijdig schoolverlaten) en worden de resultaten daarvan gecommuniceerd aan de scholen. 
Een leerkracht heeft eveneens inzage in de databank voor elke leerling van zijn klas – Expertenseminarie voortijdig schoolverlaten, 
31 mei 2011. 

57 De Vlor verwijst hier naar het leerlingendossier.  Deze alinea handelt dus niet over het CLB-dossier waarvoor specifieke regelingen 
gelden.   

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedagen/20110531/
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/studiedagen/20110531/


 

28 

                                                                                                                                                                                    

6.4 Remediëring 

6.4.1 Inspelen op de verschillende competentiegehelen van voortijdige schoolverlaters  

Voortijdige schoolverlaters hebben verschillende profielen (zie punt 5.2.1). Er bestaat een doelgroep die 
binnen het secundair onderwijs een aanzienlijk aantal competenties heeft behaald, maar om diverse 
redenen net niet het secundair onderwijs afmaakte. Zij hebben wel heel wat competenties verworven, 
zowel arbeidsmarktgerichte als op het vlak van persoonsontwikkeling.  

Vroegtijdig schoolverlaten heeft niet enkel implicaties voor de kansen op de arbeidsmarkt, maar eveneens 
voor het bijleren van vaardigheden in de eerste baan. Uit het onderzoek blijkt dat voortijdige schoolverlaters 
problemen ervaren in het verwerven van (arbeids)competenties op de werkvloer.58 Een gerichte 
ondersteuning van het leervermogen van deze schoolverlaters is dan ook noodzakelijk.  

De Vlor vindt dat die jongeren recht hebben op een studiesanctionering die het bewijs levert van die 
competenties, zodat zij die later nog onder de vorm van eerder verworven kwalificaties kunnen 
verzilveren.59  

6.4.2 Uittekenen van zinvolle leertrajecten en terugaanknopen bij andere trajecten in het 
secundair onderwijs 

Eens jongeren problemen ervaren hebben in het onderwijs, lopen ze vast in trajecten waarin ze zich niet 
optimaal kunnen ontplooien. Eens voor een jongere de keuze werd gemaakt om naar het buitengewoon 
onderwijs te gaan omwille van leer- en ontwikkelingsproblemen, is de weg terug naar een 
gemeenschappelijk curriculum en naar andere leerwegen erg moeilijk. Wellicht liggen er oplossingen in 
persoonlijke ontwikkelingstrajecten en in competentieontwikkelende onderwijssystemen. De Vlor is van 
mening dat er binnen het buitengewoon secundair onderwijs en het gewoon secundair onderwijs moet 
gezocht worden naar betere bruggen om de overstap tussen beide onderwijssectoren vlotter te laten 
verlopen.  

Voor andere leerwegen is de cultuur en de agogische aanpak uit het reguliere secundair onderwijs een 
hoge drempel. De Vlor vraagt dat er een link wordt gelegd tussen de hervorming van het secundair 
onderwijs en de evaluatie van het decreet op het volwassenenonderwijs. Jongeren die voortijdig afhaken 
zouden aan de hand van trajectbegeleiding vanuit het secundair onderwijs moeten worden toegeleid naar 
de diplomagerichte trajecten in het volwassenenonderwijs. Afstemming tussen secundaire scholen en 
centra voor volwassenenonderwijs zou daarom sterker moeten worden uitgebouwd.   

Het is zeker essentieel dat de transparantie in opleidingsbenamingen tussen het secundair onderwijs en 
het volwassenenonderwijs wordt versterkt. Er is onvoldoende eenduidigheid over wat aanverwante 
opleidingen zijn en welke opleidingen in het volwassenenonderwijs een aansluitende leerlijn vormen met 
opleidingen uit het secundair onderwijs. In dit verband is de uitbouw van een beroepsgerichte 
opleidingenstructuur (beroepskolom) dringend noodzakelijk. Binnen deze doorgaande leerlijn zou een 
stelsel van erkenningen van verworven competenties sterker moeten worden uitgebouwd.  

Ten tweede moet de transparantie en de uitwisselbaarheid van de modulaire systemen in het 
volwassenenonderwijs en leren en werken verhogen onder meer door een sterkere uitwisselbaarheid van 
deelcertificaten.   

 
58 CARL LAMOTE, Voortijdig schoolverlaten in Vlaanderen, 30 september 2011.  
59 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Secundair Onderwijs. Advies over hervorming secundair onderwijs, p. 28, 10 februari 2011. 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Lerende_stad/LS_Staf/aob/Carl%20Lamote._def.pdf
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-orientatienota-hervorming-secundair-onderwijs
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De Vlor wijst op de groeiende populatie tieners en jonge twintigers die tweedekansonderwijs volgen. De 
centra voor volwassenenonderwijs ervaren een groeiende spanning tussen hun traditionele doelpubliek en 
deze jonge mensen. Het is wenselijk hier preventief te kunnen werken in plaats van remediërend. In het 
kader van de evaluatie van leren en werken en in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs 
moet worden onderzocht of bepaalde leerlingen om te voldoen aan de leerplicht niet beter het leergebied 
aanvullende algemene vorming volgen in het volwassenenonderwijs. In elk geval moet ook worden 
nagegaan of er voldoende aanbod aanvullende algemene vorming buiten de werkuren is (avond en 
weekend). 

6.4.3 Beleid voor de erkenning van competenties 

In 2010 formuleerde de Vlor op eigen initiatief een advies over de erkenning van verworven competenties 
in de verschillende onderwijsniveaus.60 De raad pleit er voor harmonisering van de EVC-procedures. Voor 
ieder onderwijsniveau moet in elk geval duidelijk zijn hoe en onder welke voorwaarden de EVC-procedures 
verlopen. Belangrijk is ook dat EVC-procedures in het onderwijs vertaald worden in de werkingsmiddelen 
van de instellingen.  

De overheid werkt aan een conceptnota over verworven competenties in het onderwijs. De Vlor vindt dat dit 
mede moet worden beoordeeld vanuit de perspectieven om voortijdige schoolverlaters en kortgeschoolden 
te motiveren om alsnog een relevante kwalificatie en studiebewijs te behalen.  

De raad pleit voor ruimere mogelijkheden om via assessment en EVC-procedures in het 
volwassenenonderwijs om – zonder bijkomende opleidingsonderdelen op te leggen – een certificaat, 
getuigschrift of diploma uit te reiken. De centra moeten de mogelijkheid krijgen om aan cursisten een 
bewijs uit te reiken waarmee zij die vrijstelling ook kunnen bewijzen ten aanzien van andere instellingen.  

6.4.4 Tweedekansleerwegen in het volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie 
stimuleren 

De Vlor deed in een eerder advies voorstellen om tweedekansleerwegen sterker te maken en meer onder 
de aandacht te brengen.61 Tweedekansleerwegen maken deel uit van een breed en gediversifieerd 
spectrum van leerwegen die naar een diploma secundair onderwijs leiden. Het is essentieel dat een 
diploma secundair onderwijs dat via tweedekansleerwegen wordt verworven, gelijkwaardig is aan een 
diploma uit het initieel secundair onderwijs en dat hetzelfde civiel effect wordt gegarandeerd.  

De Vlor pleit ervoor om in een actieplan over kwalificerend beleid een beleidsvisie te ontwikkelen over de 
tweedekansfunctie van het volwassenenonderwijs die uitgaat van een inhoudelijke en organisatorische 
afstemming (leerlijnen, transparantie regelgeving, kwaliteitsbewaking). (Ped)agogisch daarentegen moeten 
de tweedekansleerwegen afgestemd worden op het profiel van de cursisten en hun 
toekomstperspectieven. Het aanbod moet voldoende verleidelijk en ondersteunend zijn. Dit wil zeggen dat 
het aansluit bij de gepercipieerde educatieve noden van een jongere of volwassene. Een goed uitgebouwd 
zorgbeleid met inbegrip van toeleiding en trajectbegeleiding maakt hier deel van uit.  

Tot slot vraagt de Vlor ook om randvoorwaarden te evalueren (omkadering, sociaal statuut van de cursist, 
een evenwichtige regionale spreiding).  

 
60 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Algemene Raad. Advies over eerder verworven competenties, 22 september 2010. 
61 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Advies over tweedekansleerwegen voor het behalen van een 

diploma secundair onderwijs, 9 november 2010. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-eerder-verworven-competenties
http://www.vlor.be/advies/advies-over-tweedekansleerwegen-voor-het-behalen-van-een-diploma-secundair-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-tweedekansleerwegen-voor-het-behalen-van-een-diploma-secundair-onderwijs
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6.4.5 Studiefinanciering in het volwassenenonderwijs 

Het is belangrijk na te denken over de structurele voorwaarden waaronder volwassenen (zonder 
startkwalificatie maar wel aan het werk) tijdens hun loopbaan vormen van scholing kunnen volgen. Een 
debat ten gronde over het sociaal statuut van de lerende in het volwassenenonderwijs - maar ook in 
alternatieve leerwegen - biedt hiervoor een kader.  

Onder een sociaal statuut van de lerende vat de Vlor de financiële omkadering, incentives om als 
volwassene een kwalificatie te behalen, de samenhang met werkloosheid, het recht op 
loopbaanbegeleiding- en counseling en trajectbegeleiding.62  

Bepaalde categorieën van cursisten kunnen voor bepaalde opleidingen geheel of gedeeltelijk worden 
vrijgesteld van inschrijvingsgeld. Soms kunnen cursisten ook een premie krijgen nadat zij hun opleiding met 
succes hebben beëindigd. De Vlor dringt erop aan dat de modulaire onderwijsorganisatie van het 
volwassenenonderwijs consequent wordt doorgetrokken naar alle omkaderende regelgeving (met inbegrip 
van de opleidingscheques en de relevante federale regelgeving).  

Dit systeem is volgens de Vlor onvolkomen, enerzijds omdat het de financiële barrières voor deelname aan 
het volwassenenonderwijs slechts gedeeltelijk of postfactum wegneemt, anderzijds omdat het cursisten 
volwassenenonderwijs benadeelt. De raad pleit ervoor om bij de evaluatie ten gronde in 2012-2013 de 
mogelijkheid van een inkomensgerelateerde studiefinanciering te onderzoeken, op voorwaarde dat:  

¬ dit geen bijkomende planlast betekent voor de cursist: 
het onderzoek of een cursist in aanmerking komt voor studiefinanciering en de toekenning van die 
studiefinanciering moet volledig door de administratie wordt afgehandeld – zoals dat ook het geval 
is in het leerplichtonderwijs en in het hoger onderwijs – en m.a.w. geen bijkomende planlast met zich 
meebrengt voor de centra.  

¬ het nieuwe datamodel voor het volwassenenonderwijs dat de administratie momenteel aan het 
ontwikkelen is, zal toelaten dit op een geautomatiseerde manier af te handelen.  

De Vlor vindt het aangewezen dat de overheid de invoering van studiefinanciering in het 
volwassenenonderwijs koppelt aan de speerpunten die zij voor haar beleid heeft vooropgesteld: een hogere 
deelname aan tweedekansonderwijs, een hogere deelname aan hoger beroepsonderwijs, een hogere 
deelname van kortgeschoolden aan alle vormen van levenslang en levensbreed leren.  

Wat de trajecten tweedekansonderwijs betreft, wijst de raad erop dat dit niet alleen de opleidingen van het 
studiegebied Algemene Vorming zijn. Zo volstaat de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) op zich 
niet om een diploma secundair onderwijs te behalen. Daarnaast moet ook een als diplomaopleiding 
erkende beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs (of een hbo-opleiding) gevolgd worden. 
De raad pleit er dan ook voor om studiefinanciering tegelijkertijd te voorzien voor AAV en voor alle als 
diplomaopleidingen erkende beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs.  

Wat kortgeschoolden betreft, ondersteunt de Vlor de vraag naar een verfijning van de gedeeltelijke 
vrijstelling van inschrijvingsgeld voor ex-cursisten basiseducatie. De raad pleit ervoor om voor alle 
kortgeschoolden die deelnemen aan volwassenenonderwijs, studiefinanciering te voorzien, ongeacht of zij 
die studiefinanciering in de eerste plaats aanwenden voor een diploma- of beroepsgericht traject dan wel 
voor een opleiding in het kader van het levensbreed leren. Voor de Vlor gaat het er in de eerste plaats om 
voor deze doelgroep de financiële en andere barrières naar het formeel leren weg te nemen.  

 
62 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Advies over de evaluatie van het decreet op het 

volwassenenonderwijs, 20 september 2011. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tussentijdse-evaluatie-decreet-volwassenenonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-tussentijdse-evaluatie-decreet-volwassenenonderwijs
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6.4.6 De betrokkenheid van de sociale partners verhogen  

In alle sectorconvenanten laat de overheid nu een verbintenis opnemen tussen de sociale partners en de 
Vlaamse Regering om de ontwikkeling van basiscompetenties te bevorderen, in het bijzonder Nederlands 
als tweede taal en functionele geletterdheid. De sectorale sociale partners verbinden zich daarin om 
inspanningen te blijven leveren om hiertoe bij te dragen. Hoewel onderwijs- en sectorconvenanten voor 
verschillende sectoren een andere dynamiek ontwikkelen, pleit de Vlor ervoor om te onderzoeken welke 
kanalen het meest efficiënt zijn om de bijdrage van sectoren tot een actief kwalificerend beleid te 
verhogen. De op hand zijnde evaluatie en bijsturing van de sectorconvenanten is een van de mogelijke 
instrumenten. De uitbouw van ’excellente partnerschappen’ is een andere mogelijkheid.  

Voortijdige schoolverlaters – en dan vooral de ’opstappers’ die duurzaam aan het werk zijn – moeten op de 
werkvloer de competenties kunnen aanvullen tot volwaardige kwalificaties. EVC-procedures kunnen hiertoe 
een bijdrage leveren. We denken aan concrete acties voor toeleiding, meer geïntegreerde trajecten en 
andere positieve stimuli.63  

7 Aansturing en opvolging 

7.1 Een rode draad doorheen diverse onderwijsdossiers 

Voor de Vlor zijn er heel wat beleidslijnen die een impact hebben op het kwalificatiebeleid voor kwetsbare 
groepen (zie punt 6). De raad pleit ervoor om in al deze beleidslijnen de impact op voortijdig schoolverlaten 
en kwalificaties als een centraal uitgangspunt van beleid en als een rode draad mee te nemen. In elk van 
deze dossiers zouden expliciete doelen moeten zijn vervat voor het beperken van spijbelen, de ontwikkeling 
van kwalificaties en het beperken van voortijdig schoolverlaten. In deze dossiers moet de aandacht zowel 
naar preventie als naar interventie en remediëring gaan.   

In concreto denkt de Vlor onder meer aan:  

¬ de hervorming van het secundair onderwijs; 
¬ de hervorming van de leerlingenbegeleiding; 
¬ de samenwerking tussen onderwijspartners en andere lokale actoren op het lokale niveau.  

7.2 Meten en analyseren  

De Vlor ondersteunt de aanpak die de overheid nu hanteert in het kader van de opvolging van het Pact 
2020. Het is belangrijk om op Vlaams niveau de evolutie van de afgesproken doelen op te volgen en te 
weten in welke richting de afgesproken doelen evolueren en welke factoren deze beïnvloeden.   

De raad herhaalt zijn vaststelling dat concrete beleidsdoelen vooral bedoeld zijn als politieke instrumenten 
die een gemeenschappelijk engagement weerspiegelen. Dit engagement beperkt zich niet tot de politieke 
partijen alleen maar wordt ook ruim gedragen door het middenveld. Om die reden pleit de Vlor ervoor om 
een kwalificerend beleid mede te baseren op deze afspraken en deze adequaat op te volgen.  

 

63 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Algemene Raad. Naar een duurzame geletterdheid, 25 maart 2010. 

http://www.vlor.be/advies/naar-een-duurzame-geletterdheid


 

32 

                                                                                                                                                                                    

7.3 Actieplan dat bestaande beleidslijnen valoriseert  

De Vlor herinnert aan het engagement van de Europese ministers om tegen eind 2012 duidelijke 
beleidskaders te ontwikkelen en aan de ambitieuze doelen waartoe de regering en de sociale partners zich 
verbonden hebben in het Pact 2020. De raad vindt het belangrijk dat er een globaal en concreet 
referentiekader ontstaat over hoe Vlaanderen deze doelstellingen wil bereiken.   

De raad stelt wel vast dat Vlaanderen al heel wat handvaten heeft om aan deze doelen tegemoet te komen 
(zie punt 5.3). Deze maken echter geen deel uit van een samenhangend actieplan. De Vlor pleit ervoor dat 
in samenspraak met onderwijsgeledingen en sociale partners een concreet Vlaams actieplan vorm krijgt 
dat voortbouwt op de verworvenheden van succesvolle bestaande beleidslijnen.  

7.4 Centraal / decentraal beleid  

De Vlor is ervan overtuigd dat een actief kwalificerend beleid een beleid veronderstelt op verschillende 
beleidsniveaus. De ervaringen met het Nederlandse beleid tegen voortijdig schoolverlaten tonen aan dat 
het belangrijk is om de scholen zelf de nodige beleidsruimte te bieden en in een lokaal verband geëigende 
oplossingen uit te werken. Deze oplossingen groeien vanuit analyse van de eigen context (kenmerken 
schoolpopulatie, stedelijke of landelijke context, …).   

Op het Vlaamse niveau moeten de krijtlijnen worden uitgetekend van een globale, coherente en 
geïntegreerde aanpak die verschillende beleidslijnen bestendigt en integreert.  

De Vlor ziet ook een rol voor regionaal en lokaal overleg waar verschillende actoren elkaar vinden. De 
samenwerking die al is gegroeid tussen verschillende diensten van welzijn, politie, gezondheidswerkers en 
andere instanties in het kader van de spijbelproblematiek zou kunnen worden versterkt en verstevigd. De 
raad nam deze regionale dimensie mee in zijn advies over de conceptnota over flankerend 
onderwijsbeleid.64  

7.5 Middelen en financiering 

De Vlor wijst erop dat de uitbouw van preventieve, interveniërende en remediërende maatregelen impact 
heeft op de organisatie van het onderwijs en op de school. De raad stelt vast dat de overheid nu heel wat 
investeert in remediërende trajecten (zowel binnen onderwijs als binnen werkgelegenheid en sociale 
zekerheid als binnen welzijn). Het is wenselijk om die middelen vooral preventief te kunnen inzetten. In dit 
verband valt op dat de tweede graad van het secundair onderwijs die cruciaal is voor voortijdige 
schoolverlaters, minder mogelijkheden heeft voor flexibele trajecten en maatwerk en voor 
leerlingenbegeleiding dan de eerste graad. Zonder de mogelijkheden voor de eerste graad te willen 
beperken, vraagt de Vlor om vergelijkbare inspanningen te doen voor de tweede graad.  

De raad koppelt de vraag naar financiering ook uitdrukkelijk aan concrete afspraken in het kader van een 
gemeenschappelijk strategisch kader met concrete doelstellingen en werkwijzen.   

 
64 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Algemene Raad. Advies over de aanpassing van het decreet flankerend onderwijsbeleid aan het 

planlastendecreet, 24 november 2011. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanpassing-van-het-decreet-flankerend-onderwijsbeleid-aan-het-planlastendecree
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-aanpassing-van-het-decreet-flankerend-onderwijsbeleid-aan-het-planlastendecree
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7.6 Samenwerking met sociale partners 

Doorheen dit advies werd op verschillende punten aangegeven dat samenwerking met sociale partners 
noodzakelijk is. Dit overleg heeft betrekking op de strategische aanpak als de uitbouw van flexibele 
trajecten en flexibele leerwegen.   

8 Samenvattende conclusies 

De Vlor ziet voortijdig schoolverlaten als een onderdeel van een actief kwalificerend beleid. Dit beoogt dat: 
jongeren (en volwassenen) zich maatschappelijk kunnen integreren vanuit een duurzame geletterdheid en 
dat ze beschikken over een relevante kwalificatie voor de arbeidsmarkt. Het beleid moet twee doelgroepen 
in het bijzonder ondersteunen: jongeren die voldoende zonder kwalificaties het leerplichtonderwijs verlaten 
en volwassenen die onvoldoende kwalificaties bezitten om maatschappelijk te functioneren. Een actief 
kwalificerend beleid gaat uit van het ‘zalmprincipe’: het moet bijdragen tot de structurele uitbouw van 
leerladders waarbij iedereen altijd de mogelijkheid heeft om een volgende stap te zetten in zijn eigen 
ontwikkeling, of dat nu in een educatieve, een professionele of een maatschappelijke context is.  

De Vlor wijst erop dat Vlaanderen ambitieuze doelen heeft gesteld zowel op het Europese niveau als met de 
Vlaamse sociale partners. Om deze doelen te bereiken, is het nodig te werken aan een coherente en 
overlegde strategie hoe deze doelstellingen worden bereikt. 

De Vlor pleit er daarom voor om – in overleg met de sociale partners en de onderwijspartners – een 
samenhangende strategie af te spreken om een actief kwalificerend beleid te voeren. 

Een actief kwalificerend beleid voorkomt (preventie), beperkt (interventie) en remedieert. Voor de Vlor is 
preventie echter het sleutelgegeven. Investeren in preventie is effectiever en het meest noodzakelijk. De 
Vlor wijst erop dat een gericht beleid noodzakelijk is doorheen het hele onderwijssysteem maar met een 
bijzondere aandacht voor de tweede graad van het secundair onderwijs. In de tweede graad van het 
secundair onderwijs is, gelet op het ontwikkelingstraject van jongeren, nood aan begeleiding en coaching 
op maat van de jongere. Op dit moment is het ook het meest aangewezen om preventie vorm te geven.   

Preventie, interventie en remediëring vormen de ruggengraat voor een Vlaamse coherente strategie. Het 
advies pleit ervoor om preventie heel veel gewicht te geven.  Erg belangrijk is ook dat studiesanctionering 
steeds verworven competenties naar voren brengt waardoor jongeren of volwassenen verder kunnen 
valoriseren wat ze eerder al verworven hebben.    

Deze strategie vormt een rode draad in verschillende hervormingsdossiers, is gebaseerd op concrete 
doelstellingen die worden opgevolgd en gemonitord. Deze strategie moet de verschillende bestaande 
beleidslijnen integreren en valoriseren. Ze wordt gekenmerkt door een balans van centrale opvolging maar 
gaat uit van het beleidsvoerend vermogen van scholen en van lokale samenwerking.   
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