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EEN POPULAIR BEGRIP
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EEN POPULAIR BEGRIP

̶ School dropout

̶ Spijbelaars – schoolmoeheid 

̶ Vroegtijdig schoolverlaters (VSV)

̶ Early Leaving from Education and Training (ELET)

̶ School attendance and absenteeism

̶ School refusal

̶ …
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IN BELEID

̶ The key elements of Europe 2020 Strategy:
̶ … five EU headline targets related to innovation (raising combined public 

and private investment levels in this sector to 3% of GDP), the employment 

rate (aiming to raise to 75% the employment rate for women and men aged 

20-64), climate change (the 20-20-20 targets), education (reducing school 

drop-out rates to less than 10% and by increasing the share of 30-34 years 

old having completed tertiary or equivalent education to at least 40%) 

and poverty (lifting at least 20 million people out of the risk of poverty and 

exclusion);
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(European Committee, 2010)



HET BELEID



EUROPEES

̶ 2020-strategie 

̶ European Commission ‘Early School Leaving’ 

̶ Doel: <10% in iedere lidstaat (EAK-indicatoren)

̶ ~ Economische invalshoek (met oog voor welzijn)
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Europa 
2020-

strategie

Vlaanderen 
Pact2020

Gents 
Actieplan

(Europese Raad, 2012)



VLAAMS
̶ Pact 2020 ~ ‘Actieplan Samen tegen Schooluitval’ (2016)

̶ Obv Europees referentiekader (start: leerplicht) 

̶ ‘Netwerken Samen tegen Schooluitval’ (2016)

̶ Zes in Vlaanderen – lokale vertaling

̶ Onderzoek 

̶ Vlaanderen Onderwijs en Vorming – Rapporteringen 

̶ ‘Steunpunt Onderwijs Onderzoek’ (SONO) – ‘Scholen die verbinden’ 
(Keppens & Spruyt, 2016)

̶ AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten) – ‘Wie is er niet als de 

schoolbel rinkelt?’ (AGODI, 2017)

̶ KU Leuven - ‘Iedereen gekwalificeerd?’ (Lamote & Van Damme, 2011)

̶ Steunpunt beleidsrelevant Onderzoek - ‘Vroegtijdig schoolverlaters 

en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt’ (Van Landeghem, De 

Fraine, Gielen, Van Damme, 2015) 

̶ …
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LOKAAL

̶ ‘Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten’ ~ 

‘Operatie Geslaagd’

̶ Onderwijscentrum Gent

̶ Project ‘Operatie Geslaagd’ 

̶ Gent als trekker Europees URBACT-netwerk 

‘Stay Tuned!’

̶ …
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SAMENVATTING

(European Commission, 2017; Eurydice, 2017; Onderwijs Vlaanderen, 2019; Onderwijs Vlaanderen, 2019; Stad Gent, 2019) 12

Europa 2020-
strategie

Vlaanderen 
Pact2020

Gents 
Actieplan

Europa

10,6% (2017)

EAK-indicatoren

Vlaanderen 7,2% (2017)

EAK-indicatoren

11% (2017) 

Vlaamse indicatoren

Gent

15,6% (2017)

Vlaamse indicatoren

Europa

<10% (2020)

EAK-indicatoren

Vlaanderen 4,25% (2020)

EAK-indicatoren

<10% (2020) 

Vlaamse indicatoren

Gent

<10% (2020)

Vlaamse indicatoren

Doel



EEN KADER VOOR BELEID
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DE 
WETENSCHAPPELIJKE 
LITERATUUR
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DE LITERATUUR 

̶ Diverse definities en omschrijvingen

̶ Veel kwantitatief onderzoek, rapportering (~cijfers) 

̶ Focus op:

̶ In kaart brengen van indicatoren (push en pull)

̶ Individuele factoren en verantwoordelijkheid

̶ Preventie maatregelen 
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Pushfactoren
Pullfactoren



GEVOLGEN

̶ Maatschappelijke gevolgen

̶ Verminderde belastingen, verminderde politieke participatie, 

verlies sociaal kapitaal …

̶ Individuele gevolgen

̶ Economische factoren & welzijnsfactoren 

̶ Minder tewerkstellingsmogelijkheden, armoede, academische 

moeilijkheden en gedragsproblemen in school, meer 

gezondheidsrisico’s, afhankelijkheid van het publiek systeem, 

meer éénoudergezinnen, politieke en sociale desinteresse, 

geweld en criminaliteit … (Wilson, 2013; Gubbels, 2019; Alexander, 2011; 

Rumberger, 2012) 
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WAAROVER ZIJN WE HET EENS?

Moeilijk te definiëren

Een complex verhaal

Een heterogene groep

Verschillende levensdomeinen

Eerder negatief discours
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Holistische benadering

Ecologische benadering

Geïntegreerde ondersteuning

Focus op krachten, positief 

discours

Doel… Optimale ondersteuning van jongeren ‘at risk’ voor 

vroegtijdig schoolverlaten – want – onderwijs (en een 

diploma) is en blijft belangrijk op diverse vlakken.



INVALSHOEK
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(Kearney, 2019)



WEINIG ONDERZOEK NAAR…

̶ Kwalitatieve gegevens?

̶ Het interdisciplinaire gegeven (~ ‘complex verhaal 

vraagt complexe oplossingen’)

̶ Narratieven en verhalen (~ heterogene groep)

Waarom vallen de jongeren ‘at risk’ (niet) uit? 

Ervaringen van vroegtijdig schoolverlaters zelf

Ervaringen van ‘ondersteuners’
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Exploratie nodig



WP1
EXPLORATIEVE STUDIE



FASE 1: EXPLORATIEF

̶ Diepte-interviews over sectoren/ functieprofielen heen

̶ Onderwijs – welzijn – arbeid – beleid – onderzoek -

gezondheidszorg  profit /non-profit

̶ Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie, 

onderzoekers, beleidsmedewerkers, trajectcoaches, 

psychologen, welzijnswerkers …
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Gent



ONDERZOEKSOPZET

̶ Grounded Theory – NVivo analyses

̶ Wie zijn deze kinderen/jongeren/volwassenen?

̶ Hoe zien de trajecten eruit? 

̶ Wat zijn de noden in ondersteuning?

̶ Good practices?
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IN WOORDEN TE VATTEN? 
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EARLY LEAVING FROM EDUCATION AND TRAINING IS…

‘A long-term, cumulative and complex 

process of school disengagement based

on the interplay between youngsters ‘at 

risk’ and their environment.’ 
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WP2
VERDIEPENDE STUDIE 
‘TWEEDEKANS’
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FOCUS

̶ Beleid: startpunt leerplicht

̶ Focus: preventie
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HUIDIGE RAPPORTAGE

27(Onderwijs Vlaanderen, 2019)

Rapport Vlaanderen

 2de kans = examencommissie, 

secundair volwassenenonderwijs, 

herintrede secundair onderwijs

 2016 +/- 7100 leerlingen VSV 
(Onderwijs Vlaanderen, 2019; Stad Gent, 2019)

 2j later  2538 (+- 35%) 

tweedekansleerwegen 

Weinig: BSO, DBSO, Syntra

wagen 2de kans



1. +- 1/3 vroegtijdig schoolverlaters stroomt opnieuw in

2. ‘A long-term, cumulative and complex process of 

school disengagement based on the interplay

between youngsters ‘at risk’ and their environment.’ 

3. Ecologische invalshoek (~ complexiteit) (micro, meso, macro, chrono) 

4. De ‘waarom’ vraag 
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UITGANGSPUNTEN



ONDERZOEKSOPZET 

̶ Wie zijn de vroegtijdig schoolverlaters die terug 

instromen in tweedekansleerwegen? 

̶ Hoe zien hun trajecten eruit (~ retrospectief)? 

̶ Welke mechanismen liggen aan de basis van het terug 

instromen? 

̶ Wat zorgt ervoor dat ze het volhouden of dat ze 

afhaken?
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ONDERZOEKSOPZET
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Before
learning or 

training

6 months in 
12 months

in 

6 months
out

12 months
out

Surveys

Diepte interviews
MET cursisten in tweedekansleerwegen



Feedback? 

Input voor vervolgonderzoek? 

Aanvullingen/ noden 

(praktijk, onderzoek, beleid)?
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