
 
 
Vroegtijdig schoolverlaten 

Hoe gemeten? Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het Vlaams secundair onderwijs of het 
Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs verlaat zonder voldoende kwalificatie. Als 
kwalificatiecriterium geldt een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs. De 
berekening is gebaseerd op de loopbaaninformatie die vervat zit in de administratieve 
databanken van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.  

 

Wanneer gemeten?  Schooljaren 2009-2010 tot 2014-2015 

Bron   Databanken Departement Onderwijs en Vorming 

EVOLUTIE 

 

SITUATIE PER GROEP 
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DUIDING  

Het percentage van de leerlingen dat vroegtijdig het onderwijs verlaat is gedaald van 12,9% in het schooljaar 2009-2010 
tot 11 % in 2014-2015. In absolute cijfers gaat het over 7.676 leerlingen die in 2014-2015 1 vroegtijdig de school verlaten.  
De verschillen naar geslacht blijven opmerkelijk groot: 13,5% van de jongens versus 8,4% van de meisjes verlaat 
vroegtijdig de schoolbanken. De verschillen naar sociaal-economische achtergrond zijn nog veel sterker. Bij kinderen uit 
een relatief kansarm milieu verlaat ruim een kwart vroegtijdig de schoolbanken, bij kinderen uit een relatief kansrijk milieu 
is dat minder dan 5 %.2  Verder zijn er ook sterke regionale verschillen3. Vooral in de grote steden zoals Antwerpen 
(22,1%), Gent (16,6%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (18,8%) liggen de percentages aanzienlijk hoog. Ook een 
aantal andere centrumsteden zoals Turnhout (18,6%) en Mechelen (19,3%) hebben af te rekenen met hoge cijfers.  
Het Kinderrechtenverdrag waarborgt het recht op onderwijs en met name dat toegang tot hoger onderwijs mogelijk 
gemaakt wordt, informatie over en begeleiding bij onderwijs- en schoolkeuze beschikbaar is en dat maatregelen genomen 
worden om regelmatig schoolbezoek te bevorderen om het aantal kinderen dat vroegtijdig de school verlaat te 
verminderen (art. 28). Het Kinderrechtencomité vroeg in 2010 aan België meer inspanningen te leveren om de 
ongelijkheid inzake prestaties in het onderwijs te verkleinen. In het bijzonder was het comité bezorgd over het feit dat 
schoolverzuim wordt gecriminaliseerd en jongeren die van school wegblijven worden gerapporteerd bij de gerechtelijke 
diensten. Wat betreft Vlaanderen toonde het comité zich bijzonder ongerust over het snijden in de schooltoelagen van 
kinderen die niet aanwezig zijn op school. Het comité vroeg geen repressieve maatregelen te nemen die een negatieve 
impact hebben op de gezinnen die economisch en sociaal het meest benadeeld zijn en allicht niet zullen bijdragen tot 
hun grotere betrokkenheid bij het schoolsysteem, maar in plaats daarvan coherente strategieën uit te werken met de hulp 
van leerkrachten, ouders en kinderen om de kernoorzaken voor schooluitval aan te pakken.  

 
MEER INFORMATIE  
 
Het Departement Onderwijs en Vorming publiceert cijferrapporten over vroegtijdig schoolverlaten. Op de onderstaande 
website vindt de geïnteresseerde lezer zowel een rapport op Vlaams niveau, als een rapport op het niveau van de 
gemeenten.  

http://onderwijs.vlaanderen.be/vroegtijdig-schoolverlaten-in-het-vlaams-secundair-onderwijs 

                                                           
1 Alle cijfers die hierna geciteerd worden hebben betrekking op het schooljaar 2014-2015.  

 
2 Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie over vier leerlingenkenmerken: thuistaal niet-Nederlands, laagopgeleide moeder, 
kansarme buurt en het ontvangen van een schooltoelage. Een relatief kansarme leerling wordt hier gedefinieerd als een 
leerling die aan minstens drie van de vier kenmerken voldoet. Een relatief kansrijke leerling voldoet aan geen enkel van deze 
vier kenmerken.  

 
3 De hier geciteerde regionale cijfers hebben betrekking op de vestigingsplaats en niet op de woonplaats van de leerling. 


