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Ambities Stedelijk Lyceum 
kaderschets 

 
 

• Ambitie 1: elk Stedelijk Lyceum een gunstig 
doorlichtingsverslag (met aandacht voor leerplanrealisatie en 
professionalisering van vakwerkgroep werking)   

• Ambitie 2: competentieontwikkeling, de evaluatiepraktijk hier 
op afstemmen  

• Ambitie 3: leerbegeleiding afstemmen op de doelgroep 
(‘smart design’ gericht op gekwalificeerd uitstromen)  

• Ambitie 4: voorbereiden op vervolgstudies en arbeidsmarkt 

 

1) Onderwijskwaliteit 



SOK-congres 5 juni 2015 

2 

 
 

• Ambitie 1: 1 Lyceum, perspectief voor 6 jaar (of … 15 jaar, 
vanaf de kleuterschool)  

• Ambitie 2:  % doorstroming uit stedelijk basisonderwijs 
kwantitatief en kwalitatief verhogen (nu 30%, naar 35% in 
2019)  

• Ambitie 3: een herverkaveling realiseren in relatie tot logische 
interessegebieden, een rationeel studieaanbod afgetoetst via 
resonantie en gericht op noden  van leerlingen en hun ouders, 
hoger onderwijs, sectoren en de arbeidsmarkt   

• Ambitie 4: Samenwerking met verschillende 
onderwijsniveaus. 

 

2) Onderwijsaanbod 
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• Ambitie 1: nieuwe organisatiestructuur opzetten, gericht op 
gedeeld leiderschap, in functie van sterke regie  

• Ambitie 2: professionaliseren van het beleidsvoerend 
vermogen, empowerment o.a. gericht op verander- en 
projectmanagement, juiste persoon op de juiste plaats  

• Ambitie 3: professionaliseren van een integraal 
personeelsbeleid (een zorgvuldig en consequent beleid 
voeren)  

• Ambitie 4: teamgericht remediëren van doorlichtings-
verslagen  

 

3) Leiderschap 

 
 

detailvoorbeeld 

Tijdlijn-
weergave 

Detailvoorbeeld tijdsweergave 

Fiches eigenaarschap: diverse werkgroepen 
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• Ambitie 1: visie, missie en waarden ‘vertalen’ naar 
stakeholders: ‘goesting’ geven om er deel van uit te maken  

• Ambitie 2: merkenstrategie implementeren 1/1/2014  

• Ambitie 3: interne en externe PR als key factor bij 
veranderingsprocessen  

• Ambitie 4: eerlijk en geloofwaardig met eigenaarschap en 
verbondenheid 

4) Communicatie 

 
 

• Ambitie 1: doorlichtingsverslagen aanpakken, renovatie en 
nieuwbouw te realiseren  

• Ambitie 2: realiseren van flexibele leeromgevingen voor 
leerlingen en geïntegreerde werkplekken voor leerkrachten   

• Ambitie 3: na de herverkaveling de capaciteit meten, creatief 
invullen maar ook naar nieuwe locaties uitkijken  

• Ambitie 4: brede openstelling met aandacht voor beheer en 
veiligheid 

 

5) Infrastructuur  
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MACRO 

• Vacatures in Antwerpen kunnen invullen. 

• Arbeidsmarktgerichtheid van onderwijs versterken. 

• Ongekwalificeerde uitstroom verminderen: Antwerpen (inwoners) 28%, 
vgl Vlaanderen 13,9% (GvA 16/9/13) – Antwerpse scholen 26% (SSL) 

• Stakeholders doen kiezen voor wetenschappen en techniek. 

• Matrix competentieprofielen van de opleidingen. 

  

MICRO 

• Herverkaveling. Strategisch gebruik van cijfers. 

• Realisatie technische campus. 

• Kwaliteit van de opleidingen (gunstige doorlichtingen). 

• Programmaties in functie van noden op arbeidsmarkt. 

• Kwaliteitsverbetering patrimonium op alle locaties. 

 

Uitdagingen 

 
 

• Deze timing zorgt voor consolidatie van het marktaandeel. 

– Herverkaveling I (1/9/2014) en Herverkaveling II (1/9/2015) zorgen 
voor leerlingenverlies (snoeien om te bloeien) 

– de ‘tsunami’, grote populatie nu in 5de leerjaar van de lagere school, 
komt na deze bewegingen het secundair binnen, inventaris van 
beschikbare capaciteit na herverkaveling 

– Herverkaveling III: timing realisatie nieuwbouw (vanaf 1/9/2016) 

 

Tijdspad 
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9 indicatoren herverkaveling  
Praktijkvoorbeelden 

 
 

 
 

 

 
 

• Verzorging, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Gezondheids- en welzijnswetenschappen en (in 
mindere mate) Organisatiehulp, Sociale en Technische Wetenschappen, 
Schoonheidsverzorging zijn toeleveranciers van knelpuntberoepen.  

 

• De eerste lijst somt de kwalitatieve knelpuntberoepen op. Dit wil zeggen dat de 
werkgevers wel verwachten dat er een zekere specialisatie gevolgd wordt. De kwaliteit 
basisscholing (t.e.m. 6de middelbaar) is onvoldoende volgens de werkgevers. 

• Opsomming van de kwalitatieve knelpuntberoepen waarin de leerlingen tewerkgesteld 
kunnen worden na specialisatie:  

o Kinderverzorger: 676 ontvangen jobs (VDAB 2014, zonder interimopdrachten) – 
ongunstige arbeidsomstandigheden voor begeleiders van buitenschoolse 
kinderopvang! 

o Verzorgende: 1303 ontvangen jobs (VDAB 2014, zonder interimopdrachten): 
ongunstige arbeidsomstandigheden!  

 

 

1) Voorbeeld: Zorg (dossier 10)  
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• Onderstaande lijst is een opsomming van kwantitatieve knelpuntberoepen. Hier 
vinden werkgevers onvoldoende werkkrachten, vaak door de ongunstige 
arbeidsomstandigheden (waarin in vorige lijst ook al sprake was in beide gevallen).  

o Zorgkundige: 1970 ontvangen jobs (VDAB 2014, zonder interimopdrachten) – 
ongunstige arbeidsomstandigheden + kwalitatief ook knelpuntberoep.   

 

Informatieve kaarten van toekomstige werkgevers binnen de sector Verzorging (Thuis- en 
bejaardenzorg/Zorgkunde + Kinderzorg) in Antwerpen:  

 

 
 

Voorbeeld: Handel (TSO/BSO) (dossier 12) 

Expo 
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3) Voorbeeld: Haarzorg (dossier 7) 

 

 

  
Doorstroming 

Doorstroming/ 

Arbeidsmarkt 
Arbeidsmarkt 

Wetenschappen & Techniek 
Werkend Leren Antwerpen 
Noord 

Taal & Cultuur 

      

Economie, Toerisme & Sales 

  

  

  

Stedelijk Lyceum Olympiade 

Stedelijk Lyceum Lakbors 

Stedelijk Lyceum Olympiade 

Stedelijk Lyceum Lakbors 

Werkend Leren Antwerpen 

Noord 

Welzijn en Maatschappij 

  

  

  
Stedelijk Lyceum Olympiade: 

Schoonheidsverzorging 

Stedelijk Lyceum Lakbors: 

Schoonheidsverzorging (in afbouw) 

Stedelijk Lyceum Olympiade: 

Haarzorg, Verzorging, 

Organisatiehulp 

Stedelijk Lyceum Lakbors: 

Haarzorg, Verzorging 

Stedelijk Lyceum Cadix: Haarzorg 

Werkend Leren Antwerpen 

Noord: kapper, assistent-kapper 

Kunst, Design en Media 

  

 Stedelijk Lyceum Cadix 

  

 Stedelijk Lyceum Cadix  Stedelijk Lyceum Cadix 
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Pestalozzi  
(2e & 3e gr) 

Pestalozzi 
(1e gr) 

Pierenberg 

Olympiade 

Berchem 

Topsport 

Het Vosje 
Expo 34 

                    

4) Voorbeeld: cluster Kiel (dossier 5) 

52% (2009) 
38% (2013) 

52%  
   (27% van oorspronkelijke groep) 

 
 

 

Pestalozzi  
(2e & 3e gr) 

Pestalozzi 
(1e gr) 

Pierenberg 

Olympiade 

Berchem 

Topsport 

Het Vosje 
Expo 34 

Pestalozzi  
(1e gr) 

Basisonderwijs 

                    

Linkeroever 

Expo 

Herverkaveling 

Handel – B.I. 

Marnix Kantoor & Verkoop 

Topsport 
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Situatie 01/09/2015 

Expo 

Pestalozzi 

Olympiade 

Berchem 

Topsport 

Basisonderwijs 

Economie & Sales 

Talen & Culturen / Wetenschappen & Techniek 
6-jarige structuur aansluitend op lagere school 

           Welzijn & Maatschappij 
  Toerisme 

Linkeroever 

Het Vosje 
Expo 34 

 
 
5) Voorbeeld: Elektromechanica (dossier 17) 

Interessegebied Wetenschappen en techniek: Elektromechanica 

 

Bron: VDAB (resoc provincie Antwerpen) 

 

Voor Elektromechanica is slechts 6,3% nog werkloos na 1 jaar t.o.v. het gemiddelde  

dat na afstuderen in TSO 13,3% bedraagt (<7%).   

Slechts 2,5% heeft 1 jaar na afstuderen nog geen werkervaring opgedaan  

t.o.v. 5,3% in TSO (<2,8%).  
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Bron: Schoolverlatersrapport VDAB: Werkzoekende schoolverlaters in 

Vlaanderen (27ste studie: 2014) 

 
Het studieniveau TSO3 telt 18 studiegebieden met minstens 20 
schoolverlaters.  
12 studiegebieden bieden een betere aansluiting met de arbeidsmarkt dan 
gemiddeld voor dit niveau. 
Het studiegebied ‘Mechanica - Elektriciteit’ scoort globaal goed. Toch zijn er ook in dit 
studiegebied richtingen die teleurstellen zoals ‘Elektromechanica’ (342 sv), 
‘Mechanische vormgevings-technieken’ (361 sv) en ‘Industriële 
onderhoudstechnieken (Se-n-Se)’ (123 sv). De richting ‘Industriële wetenschappen’ 
(104 sv) is een echte doorstroomrichting en sluit niet goed aan met de arbeidsmarkt. 
Hoger onderwijs was hier een betere keuze. 

 
 

Bron: VVKSO (http://toekomstso.vvkso.be/)  

• Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen hoger onderwijs 
(HO) is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de 
leerlingenpopulatie van deze studierichting. De meeste leerlingen (70%) stromen 
door naar PBA, 25% volgt geen hoger onderwijs. 

• De meest gekozen professionele bacheloropleiding (PBA) is Elektromechanica 
(43,7%).  

• De slaagpercentages zijn wel hoger bij Mechanisch Ontwerp- en 
Productietechnieken.  

• De slaagpercentages binnen academische bacherloropleidngen (ABA) zijn wel 
eerder laag.  

 

http://toekomstso.vvkso.be/
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Doorstroming naar HO 
Elektromechanica (n=2818) 

Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0% 

ABAUN 23 0,8%  

ABAHO 149 5,3%  

ind. wet.: elektromechanica 84 3% 38,7 9,5% 22,6% 59,5% 8,3% 

PBA 1963 69,7%  

autotechnologie 121 4,3% 64,1 23,1% 50,4% 23,1% 3,3% 

bouw 68 2,4% 63,5 16,2% 55,9% 19,1% 8,8% 

elektromechanica 1231 43,7% 65,6 26,4% 46,3% 22,9% 3,9% 

elektronica-ICT 71 2,5% 61,7 16,9% 53,5% 18,3% 9,9% 

mechanische ontwerp- en productietechn. 74 2,6% 74,3 33,8% 52,7% 13,5% % 

onderwijs: secundair onderwijs 87 3,1% 55 10,3% 47,1% 28,7% 13,8% 

geen HO 694 24,6%  
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Gekwalificeerde uitstroom (verzameld door callcentermedewerker van Divisie 
Secundair Onderwijs):  

 

Eigen cijfers Stedelijk Secundair Onderwijs (zonder DBSO)(2011-2012 t.e.m. 2013-
2014):  

  

• Interessegebied Wetenschappen & Techniek:  

Elektromechanica TSO uit het Stedelijk Onderwijs Antwerpen scoorde  

• in 2011-2012: 0% werkloosheid (< 13,2% provinciale cijfers VDAB) 

• in 2012-2013: 0% werkloosheid (< 6% provinciale cijfers VDAB)  

 

 
 

Profiel van uitstroom: doorstroming/arbeidsmarktgericht (TSO): 
 
Arbeidsmarkt:  
 
Parallellen:  
• Alle leerlingen die gekwalificeerd uitstromen vanuit Elektromechanica (TSO) , inclusief na 
7de jaar bij te volgen én die gaan werken, gaan binnen de sector aan de slag (gemiddeld 
100%) 
 

100% 

Gekwalificeerde uitstroom: naar de 
arbeidsmarkt 

binnen de sector 
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Verder studeren:  
 

Parallellen:  
• De leerlingen die gekwalificeerd uitstromen vanuit Elektromechanica (TSO) studeren 
verder binnen het interessegebied van Elektromechanica. 21% volgt een 7de jaar in dezelfde 
school, 7% in een andere secundaire school, 65% een PBA en 7% studeert in het buitenland.   
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

7e jaar dezelfde 
school  (Process 

Technologie) 

7e jaar andere 
school 

PBA buitenland studeren  

21 % 

7% 

65% 

7% 

Gekwalificeerde uitstroom:  
verder studeren  

 
 

6) Voorbeeld: Toerisme (dossier 14) 
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Cijfers leerlingenprofiel (ex-OKAN, leerstoornissen, ex-BuSO):  
  
Het publiek van Stedelijk Lyceum Olympiade heeft een compleet ander profiel voor 
de studierichting Toerisme dan voor OPR. Er is in de studierichting Toerisme een 
significante instroom van eerste generatie niet-Europeanen (1 op 5), deze is meer 
dan dubbel zo groot dan in OPR, waar het slechts 8% bedraagt. Ook niet alle 
instromers hebben een OKAN-traject doorlopen OF dit is niet geregistreerd 
(mogelijk omdat niet altijd alle info netoverschrijdend gedeeld/doorgegeven wordt). 
 
Verschillen tussen leerlingenprofielen van de verschillende studierichtingen binnen 
interessegebied Toerisme (TSO):  
- Toerisme heeft een significant hoger aantal instromers vanuit ex-OKAN. Deze 
 studierichting heeft duidelijk een grotere aantrekkingskracht op leerlingen die 
 niet in de EU geboren zijn. De oorzaak van deze pull-factoren die de richting 
 Toerisme duidelijk uitoefent op deze doelgroep, kan een vraagstelling zijn voor 
 verder (kwalitatief) onderzoek.  
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Parallellen tussen leerlingenprofielen van de verschillende studierichtingen binnen 
interessegebied Toerisme (TSO):  
- Het leerlingenprofiel van de leerlingen Toerisme loopt ongeveer parallel qua % 

leerstoornissen met de leerlingen OPR, resp. 6% & 10%. 
- Het leerlingenprofiel van de leerlingen Toerisme en OPR loopt volledig parallel 

qua % ex-BuSO, namelijk 0%. Er is in de laatste 3 schooljaren nooit een 
instromer geweest vanuit BuSO.  

 
 

De veronderstelling dat leerlingen van de 7de specialisatiejaren Integrale 
Veiligheid (Se-n-Se) en Veiligheidsberoepen (BSO) van overal komen om de 
specifieke opleidingen te volgen klopt. Deze opleidingen zijn 
beschermd/gelimiteerd door Binnenlandse Zaken en mogen niet overal vrij 
aangeboden worden. Het personeel dat in deze richtingen les geeft wordt 
bovendien gescreend door Binnenlandse Zaken.   

 

7) Voorbeeld: Veiligheidsberoepen (dossier 1) 
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8) Voorbeeld: doorstroming basis-secundair 
o.b.v. gedeelde infrastructuur (dossier 2) 

basisschool 
De Spits 

Internaat  
De Spits 

stedelijke 
basisscholen 

 

De 
Muze 

De 
Esdoorn Stedelijk 

Lyceum 
Quellin 

Stedelijk Lyceum Quellin 8 1A lln 0 

Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens 

Stedelijk Lyceum Waterbaan 

4 1A 
of 1B 

lln 

1 1A 
en 3 

1B lln 

 
 

Stedelijk 
Lyceum 

Cadix 

 

 

Resultaat 

Muze 
(dalton) Stedelijk 

Lyceum 
Quellin 

Stedelijk 
Lyceum 
Kruger 

Stedelijk 
Lyceum 

Merksem 

Stedelijk 
Lyceum 
Kruger 

Stedelijk 
Lyceum 
Quellin 

BS  
De 

Esdoorn 

BS Flora 
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Voorbeeld: gedeelde infrastructuur/cohabitatie: 
Stedelijk Lyceum Hardenvoort (dossier 15) 

 
 

RIA Lassen (secundair onderwijs):  

• De lesgever Lassen op Werkend Leren Antwerpen is langdurig ziek en 
wordt vervangen door een interimaris (tijdelijk). Deze tijdelijke kracht is 
wel zeer bekwaam en gespecialiseerd in MIG/MAG en TIG (nieuwere 
technieken).  

• De vastbenoemde collega kan (in geval van afbouw van deze richting) 
echter ingezet worden in andere segmenten van Werkend Leren 
Antwerpen (Zuid), waar hij zinvol werk kan verrichten.  

 

9) Voorbeeld: Werkend Leren Antwerpen 
(dossier 8) 
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Onderzoeksmethode 
Cohorte-onderzoek getoetst aan secundaire bronnen 
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Cohorte-onderzoek voltijds onderwijs 

 

• Gebruik van data uitstroom juni ’11 + juni ‘12 + juni ‘13 voltijds onderwijs: volledige 
datastroom  

– Juni ’10: enkel 5de (nulmeting: beginnen een eerste cohorte (groep 5dejaars) te 
volgen) 

– Juni ‘11: enkel 5de en 6de (beginnen tweede cohorte (nieuwe 5dejaars) te volgen) 

– Juni ‘12: BSO: 5de, 6de en 7de (eerste cohorte (7dejaars) + tweede cohorte 
(6dejaars) opvolgen); TSO: 5de (beginnen derde cohorte (nieuwe 5dejaars) te 
volgen) en 6de (opvolgen tweede cohorte) 

– Juni ‘13: BSO: 5de, 6de en 7de (tweede cohorte (7dejaars) opvolgen); TSO: 5de en 
6de (opvolgende derde cohorte 6dejaars)  

BSO 1 BSO 2 TSO 1 TSO 2 TSO 3

juni '10 5 5

juni '11 6 5 6 5

juni '12 7 6 6 5

juni '13 7 6

 
 

• Totale referentiegroep:  

de totale groep leerlingen die onderzocht werd, maar die onderverdeeld wordt in 
subgroepen voor dit onderzoek (leerlingenkenmerken [geboorteplaats, 
leerstoornissen, ex-okan, ex-BuSO], bedraagt 1469 leerlingen (n = 1469).  

 

De totale groep leerlingen die bevraagd werd i.v.m. gekwalificeerde uitstroom [3 (TSO) 
onderzochte cohortes + 2 (BSO) cohortes] & drop-outs), bedraagt 546 leerlingen (n1 = 
546).  

 

• Gekwalificeerde uitstroom: 

128 van de 546 leerlingen die gekwalificeerd uitstroomden konden we niet in kaart 
brengen (onbekend). 77% konden we dus wel verwerken in detailonderzoek: n2 = 418.  

 
 

 

Significantie onderzoek: voorbeeld 

• Ongekwalificeerde uitstroom:  

135 dropouts van de 252 ((ongekwalificeerde) uitstromers) konden we niet in kaart 
brengen (onbekend). 46% konden we dus wel verwerken in detailonderzoek: n3 = 117.  
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Stand van zaken gekwalificeerde  

en ongekwalificeerde uitstroom  

 
 

 
 

 

 
 
Cijfers Stedelijk Secundair Onderwijs 
vergeleken met Antwerps gemiddelde SSL 

• Gemiddelde van vroegtijdige schoolverlaters (ESL) Zorg in vestigingen Stedelijk 
Onderwijs Antwerpen (gebaseerd op eigen data 2009-2010 t.e.m. 2012-2013) = 
17%, maar kan bijgestuurd worden naar 12% (cf. supra) 

• Gemiddelde van vroegtijdige schoolverlaters (ESL) in vestigingen Antwerpen 
(gebaseerd op data SSL 2010-2011 t.e.m. 2012-2013) = 26%  

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Zorg SO Zorg SO (bijsturing data) Antwerps gemiddelde SSL 
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Gekwalificeerde en ongekwalificeerde 
uitstroom 

• 83% stroomt uit met kwalificaties, 17% zonder.  

 Van deze 17% was 54% (135 lln) onbereikbaar (om te zien wat ze deden na hun 
 uitvallen). 46% (n2: 117 lln) konden we volgen na hun vroegtijdig uitvallen.  

 

• Als we vroegtijdige uitstroom (vangnetten: arbeidsmarkt + andere onderwijsvormen) 
daarbij tellen komen we op 109 lln van 117 die opgevangen worden.  

 Slechts 8 leerlingen van 117 dropouts zijn werkloos of huisvrouw.  

 

• De ongekwalificeerde uitstroom van 17% moet dus genuanceerd worden. Als we deze 
17% als 100% nemen, dan is 54% onbekend, 3% werkloos & wordt 43% opgevangen in 
beschikbare vangnetten of de arbeidsmarkt (bevraging gebeurde eind ‘13 - begin ’14). 
Een bijsturing van de dropoutcijfers is dan op zijn plaats en is nog steeds een worstcase-
scenario omdat we voor 54% onbekende dropouts (van 17% dropouts) niet weten wat 
er met hen gebeurde.  

 

 

 

 

 
 

Gekwalificeerde en ongekwalificeerde  
uitstroom 

• Een realistischer cijfer (o.b.v. bovenstaande argumenten) is 12% ongekwalificeerde 
uitstroom, omdat 5 van de 17 (17% dropouts) alsnog een kwalificatie behaalden (via een 
vangnet).  

• 2 van de 17 sloten dadelijk aan op de arbeidsmarkt (ongekwalificeerde instroom).  

   

SAMENVATTEND:  

88% behaald kwalificaties (83% binnen eigen school, 5% in 
vangnetten) 

2% stroomt ongekwalificeerd in op de arbeidsmarkt  

3% is werkloos  

7% is onbekend  
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7% 

14% 

20% 

32% 

10% 

6% 

9% 

1% 1% 

ESL (dropouts): detail 

werkloos/huisvrouw werken binnen sector werken buiten sector 

studeren: andere sec. school werkend leren: deeltijds studeren: volwassenenonderwijs 

VDAB-cursus studeren: HBO5 studeren: PBA 

Ongekwalificeerde 
instroom op de 
arbeidsmarkt 

Vangnet  
(verder) studeren 

 
 
Gekwalificeerde en ongekwalificeerde 
uitstroom: arbeidsmarkt 

• Van de 18% die na gekwalificeerde uitstroom (GU) dadelijk op de arbeidsmarkt terechtkomt 
gaat 80% in de sector werken (vs. 20% buiten de sector) 

• Bij de vroegtijdige uitstroom (ESL) zien we een andere tendens: 16% gaat na uitvallen de 
arbeidsmarkt op. 40% blijft hier binnen de sector, terwijl 60% buiten de zorgsector aan de 
slag gaat.  

 

 

18% 

0% 
80% 

20% 

aandeel arbeidsmarkt 
gekwalificeerde uitstroom 

aandeel arbeidsmarkt binnen de sector buiten de sector 

16% 

0% 40% 

60% 

aandeel arbeidsmarkt ESL 

aandeel arbeidsmarkt ESL binnen de sector buiten de sector 
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Gekwalificeerde en ongekwalificeerde 
uitstroom: verder studeren 

 

• 48% van de gekwalificeerde uitstroom gaat verder studeren 

• 62% van de 6dejaars BSO blijft binnen de eigen school om een 7de specialisatiejaar te 
doen. Deze cijfers variëren enorm tussen de scholen en we komen hier op terug bij de 
indicator ‘schoolcultuur/profiel van de instroom’.  

• 47% van de 6dejaars TSO vangt een hogere studie aan (PBA/ABA/HBO5). Ook hier 
variëren de cijfers tussen de scholen onderling. We komen hier op terug bij de indicator 
‘schoolcultuur/profiel van de instroom’.  

 

• Bij de vroegtijdige uitstroom zien we een andere tendens: 27% gaat na uitvallen verder 
studeren (vangnet). De grootste groep (55%) gaat verder studeren in een andere 
secundaire school, 17% gaat verder in Werkend Leren (deeltijds onderwijs), 14% gaat 
een VDAB-cursus volgen, 10% gaat naar het Volwassenenonderwijs en een enkele 
leerling kiest nog voor HBO5 (1%) en een Professionele Bachelor (PBA) (1%).  
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