
Leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

Hoe gemeten?  Percentage kinderen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen  

Wanneer gemeten?  1ste grafiek : Schooljaren 2012-2013,2013-2014,2014-2015,2015-2016, 2016-2017 

2de grafiek: Schooljaar 2016-2017 
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DUIDING  

Ongeveer 3,98 % van de schoollopende kinderen is in het schooljaar 2016-2017 ingeschreven in het buitengewoon 

onderwijs. Dit percentage daalde consistent in de afgelopen jaren. In het kleuteronderwijs ligt het aandeel nog heel laag 

(0,74%), in het lager en secundair onderwijs liggen de percentages wat hoger (5,7% in het buitengewoon lager onderwijs 

en 4,8% in het buitengewoon secundair onderwijs). Jongens zijn oververtegenwoordigd in het buitengewoon onderwijs, 

net als kinderen met een niet-Belgische nationaliteit. 19% van de kinderen in buitengewoon onderwijs zit in type 1 (licht 

mentale handicap), 22% in type 2 (matig of ernstig mentale handicap), 9% in type 3 (ernstige emotionele of 

gedragsproblemen), 7% in type 4 (lichamelijke handicap), 0,8% in type 6 (visuele handicap), 4,5% in type 7 (auditieve 

handicap) en 12% in type 8 (ernstige leerstoornissen).  

In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er 4 opleidingsvormen met een bepaalde doelstelling voor de leerlingen. 

23,7% zit in de opleidingsvorm 1 gericht op sociale aanpassing, 15,2% zit in opleidingsvorm 2 gericht op sociale 

aanpassing en arbeidsgeschiktmaking, 49,7 % in opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs en 11,3% in opleidingsvorm 4: 

algemeen-, beroeps-, kunst- en  technisch onderwijs.  

Het Kinderrechtencomité uitte in het kader van zijn slotbeschouwingen van 2010 zijn bezorgdheid over de aanhoudende 

discriminatie van kinderen met een handicap. In het kader van art. 23 van het Verdrag en de algemene bemerking nr. 9 

(2006) van het Comité betreffende de rechten van kinderen met een handicap, spoort het Comité de Lidstaat aan 

concretere acties te ondernemen om inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap te verzekeren. Ook dringt het 

erop aan te waarborgen dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun socio-economische status, en dat 

kinderen uit arme gezinnen niet langer worden doorverwezen naar speciale onderwijsprogramma’s.  

MEER INFORMATIE  

Binnen het buitengewoon basisonderwijs vind je lagere scholen en basisscholen (dat zijn scholen die kleuteronderwijs en 

lager onderwijs inrichten). Voor type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs. 

Binnen secundair onderwijs zijn er vier onderwijsvormen. De 4 opleidingsvormen streven elk een bepaalde doelstelling na 

voor de leerlingen. Er kunnen leerlingen uit verschillende types in terecht. 

•Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing 

◦Biedt een sociale vorming met als doel integratie in een beschermd leefmilieu. 

◦Kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7. 

•Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking 

◦Biedt een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met als doel integratie in een beschermd leef- 

en werkmilieu. 

◦Kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7. 

•Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs  

◦Biedt een sociale en beroepsvorming met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Je kan er kiezen 

tussen verschillende opleidingen. 

◦Kan georganiseerd worden voor de types 1, 3, 4, 6 en 7. 

•Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs 

◦Biedt een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. Je kan 

er kiezen tussen verschillende studierichtingen, die overeenkomen met de studierichtingen uit het voltijds 

gewoon secundair onderwijs.  

◦Kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6 en 7.  

Belgische/niet Belgische afkomst:  Officiële nationaliteit op basis van rijksregisternummer 

Meer informatie over de bron? 

Meer informatie over het onderwerp?   

Onderwijsstatistieken Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/  

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/

