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Tweedekansleerwegen

Vroegtijdige schoolverlaters die een tweede kans wagen om 
een kwalificatie te behalen door inschrijving in:

Secundair onderwijs
Examencommissie secundair onderwijs
Secundair volwassenenonderwijs



Monitoring van kwalificaties:
Kwalificaties in het secundair onderwijs:

Diploma secundair onderwijs
Studiegetuigschrift 2e lj 3e graad bso
Eindgetuigschrift dbso
Certificaat leertijd
Getuigschrift buso OV3
Certificaat modulair stelsel bso, dbso en buso OV3

Kwalificaties bij de Examencommissie secundair onderwijs
Diploma secundair ondewijs
Studiegetuigschrift 2e lj 3e graad bso

Kwalificaties in het secundair volwassenenonderwijs:
Diploma secundair onderwijs
Certificaat AAV in combinatie met certificaat van een 
diplomagerichte beroepsopleiding zoals vastgelegd volgens de 
VR



Hoe tabellen lezen?

VSV die zich inschrijft in een tweedekansleerweg van voor het 
verlaten van SO tot en met 5 jaar na verlaten SO.

<0: dubbele inschrijvingsperiode, bv. leerling die ingeschreven 
is in secundaire school en inschrijft voor de Examencommissie 
secundair onderwijs.

0: leerling die in hetzelfde jaar als verlaten SO nog inschrijft in 
een andere tweedekansleerweg.
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Rapport tweedekansleerwegen en bijlage

Vaststellingen:
Meeste vsv die zich inschrijven bij de Examencommissie 
secundair onderwijs doen dit tijdens hetzelfde schooljaar als 
het verlaten van het SO of één jaar nadat ze het SO 
verlieten. (ong. 18%)
Sinds sj. 2013-2014 toename van het aantal vsv die zich 
inschrijft voor de Examencommissie SO. In sj. 2016-2017 
zien we kleine terugval, te verklaren door portfolio 
waarmee kandidaten moeten aantonen dat ze minstens 6 
maanden praktijkervaring hebben bij bso-studierichtingen.
Meeste vsv die zich inschrijven bij secundair 
volwassenenonderwijs doen dit één jaar na het verlaten van 
het SO. (ong. 15%)

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/RapportTweedekansLeerwegenPDF.pdf
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/bijlage_cijferrapport_vroegtijdig_schoolverlaten_inschrijvingen_en_kwalificaties_in_tweedekansleerwegen.pdf


Vaststellingen:
Meeste vsv die zich opnieuw inschrijven in het SO doen dit 
twee jaar na het verlaten van SO. (ong. 3%)
Er zijn steeds minder vsv die zich opnieuw inschrijven in het 
SO.
Merk op: opnieuw inschrijven kan per definitie pas vanaf 
het tweede jaar na vsv, in de andere gevallen (0 of 1 jaar) is 
er geen sprake van vsv, maar wel van continuering van de 
schoolloopbaan.
Van alle vsv in sj. 2015-2016 schrijft 35,7% zich in voor een 
tweedekansleerweg binnen de 3 jaar na verlaten van het 
SO. Dit percentage groeide ongeveer met 1% per schooljaar.
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Vaststellingen Examencommissie SO:
De Examencommissie SO bereikt voornamelijk vsv die 
uitstroomden uit aso (ong. 60% van de vsv uit aso), kso 
(ong. 40%) en tso (ong. 37%).
In absolute aantallen is ¼ uitgestroomd uit aso, ¼ uit bso en 
3/5 uit tso.
Percentage: Vrouwen schrijven iets vaker in dan mannen bij 
de Examencommissie SO. In absolute aantallen zijn er meer 
mannen die zich inschrijven voor de Examencommissie SO. 
In de populatie vsv zijn er meer mannen vertegenwoordigd 
dan vrouwen.



Vaststellingen secundair volwassenenonderwijs:
Secundair volwassenenonderwijs bereikt voornamelijk vsv 
met uitstroompositie kso (ong. 42%) en tso (ong. 30%).
In absolute aantallen is 1/6 vanuit aso, 1/3 vanuit bso en 1/3 
vanuit tso.
Percentage: Vrouwen schrijven iets vaker in dan mannen. In 
absolute aantallen zijn er meer mannen die zich inschrijven. 
In de populatie vsv zijn er meer mannen vertegenwoordigd 
dan vrouwen.



Vaststellingen secundair onderwijs:
Vsv die zich opnieuw inschrijft in het secundair onderwijs 
zijn vooral uitgestroomd uit het bso (ong. 4%).
Ook in absolute aantallen zijn zij de grootste groep (ong. 
100 vsv’ers). De tweede grootste groep (ook in absolute 
aantallen) zijn vsv’ers uitgestroomd uit tso, de derde 
grootste groep uit dbso.
Percentage: Vrouwen schrijven iets vaker in dan mannen. In 
absolute aantallen zijn er meer mannen die zich inschrijven. 
In de populatie vsv zijn er meer mannen vertegenwoordigd 
dan vrouwen.

Vaststelling kwalificaties:
We hebben geen betrouwbare gegevens voor secundair 
volwassenenonderwijs (deze worden dus niet meegeteld).
Ong. 10% behaalt een kwalificatie binnen de drie jaar na het 
verlaten van het SO.



Monitoring cijfers

Publicaties:
Macrorapport vroegtijdig schoolverlaten
Gemeenterapporten vroegtijdig schoolverlaten
Rapport tweedekansleerwegen en bijlage

https://www.vlaanderen.be/publicaties/vroegtijdig-schoolverlaten-in-het-vlaams-secundair-onderwijs-cijferrapport-voor-de-schooljaren-2011-2012-tot-en-met-2016-2017
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten-over-vroegtijdig-schoolverlaten-voor-het-secundair-onderwijs
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/RapportTweedekansLeerwegenPDF.pdf
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/bijlage_cijferrapport_vroegtijdig_schoolverlaten_inschrijvingen_en_kwalificaties_in_tweedekansleerwegen.pdf

