ON DERWI J SKAN SEN I N LI M BU RG :
EEN AN ALYSE OP BASI S VAN CI J FERS
Wat kunnen cijfers ons leren over de onderwijskansen in Limburg en de Limburgse gemeenten?
In dit dossier trachten we een antwoord te geven op die vraag met cijfers over leerlingen in het basisen secundair onderwijs en over studenten in het hoger onderwijs.
KORTE INHOUD
We werpen in dit cijferdossier een blik op onderwijs(kansen) door achtereenvolgens te kijken naar:
leerlingen naar onderwijssoort in het leerplichtonderwijs, aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare
groepen in het gewoon basis- en secundair onderwijs, deelname aan onderwijsvormen in het gewoon
secundair onderwijs, schoolse vertraging in het gewoon lager en secundair onderwijs en participatie aan
het hoger onderwijs. Alle cijfers hebben betrekking op de woonplaats van leerling/student.

SITUATIE EN EVOLUTIE BINNEN LIMBURG
Dit cijferdossier vergelijkt de situatie en evolutie in Limburg met Vlaanderen. Ook kijken we naar geografische verschillen binnen Limburg. Daarbij dalen we aftot op het gemeentelijke niveau. In de analyse
op gemeentelijk niveau wordt Herstappe nooit opgenomen, wegens de erg kleine aantallen waarop de
indicatoren voor deze gemeente betrekking hebben.

DE Z-SCORE OF STANDAARDSCORE ALS MAAT VOOR AFWIJKING
Omdat waarden van indicatoren onderling moeilijk te vergelijken zijn en om te objectiveren hoe sterk een
gebied afwijkt van een vergelijkingsgebied, zetten we de oorspronkelijke waarde van elke indicator om in
een z-score ofstandaardscore. Deze z-score geeft weer hoeveel standaardafwijkingen een gebied afwijkt
van het vergelijkingsgebied. Zo krijgt elke gemeente voor elke indicator een z-score, met deze inkleuring:
van donkerblauw (veel lager), via lichtblauw (lager), grijs (gemiddeld) en oranje (hoger) tot donkeroranje
(veel hoger).
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LEERLINGEN NAAR ONDERWIJSSOORT IN HET LEERPLICHTONDERWIJS
We verkrijgen een globaal zicht op leerlingenaantallen in het basis- en secundair onderwijs door de
leerlingen kleuter-, lager en secundair onderwijs op te splitsen naar onderwijssoort: in het kleuter- en
lager onderwijs gaat het om gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs; in het secundair onderwijs
gaat het om gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs en deeltijds beroepsonderwijs.

Limburg telt procentueel meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan Vlaanderen, maar iets
minder leerlingen in het deeltijds beroepsonderwijs
In 2021 telt Limburg in elk onderwijsniveau procentueel meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs
dan Vlaanderen (figuur 01 ): 1 ,3 % in het kleuteronderwijs (t.o.v. 0,9 %), 7,4 % in het lager onderwijs
(t.o.v. 5,7 %) en 5,8 % in het secundair onderwijs (t.o.v. 4,7 %).
Omgekeerd telt Vlaanderen procentueel meer leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs dan
Limburg: 1 ,9 % (t.o.v. 1 ,6 %).

Het percentage leerlingen buitengewoon onderwijs steeg in het kleuter- en secundair onderwijs en
daalde in het lager onderwijs, terwijl het percentage leerlingen deeltijds beroepsonderwijs steeg
In 2021 is het percentage leerlingen buitengewoon onderwijs, vergeleken met 201 1 , gestegen in het
kleuter- en secundair onderwijs, maar gedaald in het lager onderwijs (figuur 01 ). Voor Limburg ging het
van 1 ,0 % naar 1 ,3 % in het kleuteronderwijs, van 4,9 % naar 5,8 % in het secundair onderwijs en van
8,0 % naar 7,4 % in het lager onderwijs.
De daling in het lager onderwijs heeft wellicht te maken met het M-decreet, dat erop gericht is om meer
leerlingen in het gewoon onderwijs te houden en hen daar de begeleiding te bieden die ze nodig hebben.
Het percentage leerlingen deeltijds beroepsonderwijs steeg tussen 201 1 en 2021 van 1 ,3 % naar 1 ,6 % in
Limburg en van 1 ,7 % naar 1 ,9 % in Vlaanderen.
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FIGUUR 01
Percentage leerlingen BuKO, BuLO, BuSO en DBSO in Limburg en Vlaanderen
(201 1 versus 2021 )
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2/
MAATSCHAPPLIJK KWETSBARE GROEPEN IN HET GEWOON BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Van alle leerlingen gewoon basis- en secundair onderwijs worden vier sociale achtergrondkenmerken of
onderwijskansenindicatoren geregistreerd.
Drie van de vier indicatoren gebruiken we om te kijken naar de aanwezigheid van leerlingen met een
sociale achtergrond die wijst op maatschappelijke kwetsbaarheid. Het gaat om volgende kenmerken:
leerling met een laag opgeleide moeder, met een schooltoelage en met een andere thuistaal.
De vierde indicator - wonend in een buurt met veel schoolse vertraging onder de 1 5-jarigen - laten we hier
buiten beschouwing omwille van het feit dat die minder relevant is.
We kijken naar de drie aparte indicatoren, maar ook naar de zogenaamde indicatorleerlingen, dat zijn
leerlingen met een laag opgeleide moeder en/ofeen schooltoelage. Elke indicator wordt berekend als
percentage van het totaal aantal leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Leerlingen uit Limburg tikken vooral meer aan als indicatorleerling en op het kenmerk schooltoelage, leerlingen uit heel Vlaanderen tikken meer aan op het kenmerk andere thuistaal
In 2021 tikken Limburgse leerlingen procentueel meer dan Vlaamse leerlingen aan als indicatorleerling en
op het kenmerk schooltoelage. In het gewoon basisonderwijs (figuur 02) is 45,1 % van de Limburgse
leerlingen een indicatorleerling en heeft 40,3 % een schooltoelage. Bij Vlaamse leerlingen liggen beide
percentages lager dan bij Limburgse leerlingen: respectievelijk 43,4 % en 38,3 %. In het gewoon secundair
onderwijs (figuur 03) is ruim de helft van de Limburgse leerlingen (50,2 %) een indicatorleerling en heeft
44,3 % een schooltoelage. Ook hier liggen beide percentages lager bij Vlaamse leerlingen: respectievelijk
40,2 % en 46,2 %.
Zowel in het gewoon basisonderwijs (figuur 02) als in het gewoon secundair onderwijs (figuur 03) tikken
Vlaamse leerlingen in 2021 procentueel meer aan op het kenmerk andere thuistaal dan Limburgse leerlingen: 21 ,1 % versus 1 6,3 % in het gewoon basisonderwijs en 1 7,5 % versus 1 4,5 % in het gewoon secundair
onderwijs.
Wat het kenmerk laag opgeleide moeder betreft, liggen de cijfers van Limburgse leerlingen en Vlaamse
leerlingen in 2021 niet zo ver uit elkaar: in het gewoon basisonderwijs (figuur 02) scoort Vlaanderen wat
hoger dan Limburg (1 9,9 % versus 1 8,8 %), in het gewoon secundair onderwijs scoort Limburg wat hoger
dan Vlaanderen (22,9 % versus 22,2 %).

Het percentage leerlingen dat aantikt op de kenmerken schooltoelage en andere thuistaal steeg, net
als het percentage indicatorleerlingen
Als we kijken hoe de cijfers over de relatieve aanwezigheid van de achtergrondkenmerken bij Limburgse
leerlingen evolueren tussen 201 1 en 2021 , zien we dat het percentage dat aantikt op de indicatoren
schooltoelage en andere thuistaal is gestegen, net als het percentage indicatorleerlingen. Enkel het per-
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FIGUUR 02
Percentage leerlingen GBaO met kenmerken van maatschappelijke kwetsbaarheid in Limburg en Vlaanderen
(201 1 versus 2021 )

201 1
lln met laag opgeleide moeder
(t.o.v. lln GBaO)

Limburg
Vlaams Gewest

lln met schooltoelage
(t.o.v. lln GBaO)
lln met andere thuistaal
(t.o.v. lln GBaO)
indicatorlln
(t.o.v. lln GBaO)

2021
lln met laag opgeleide moeder
(t.o.v. lln GBaO)
lln met schooltoelage
(t.o.v. lln GBaO)
lln met andere thuistaal
(t.o.v. lln GBaO)
indicatorlln
(t.o.v. lln GBaO)

5

FIGUUR 03
Percentage leerlingen GSO met kenmerken van maatschappelijke kwetsbaarheid in Limburg en Vlaanderen
(201 1 versus 2021 )
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centage leerlingen met een laag opgeleide moeder ging in dalende lijn. Deze vaststellingen gelden zowel
voor het gewoon basisonderwijs (figuur 02) als voor het gewoon secundair onderwijs (figuur 03).
Tussen 201 1 en 2021 steeg het percentage Limburgse leerlingen met een andere thuistaal in het gewoon
basisonderwijs van 1 2,0 % naar 1 6,3 %, in het gewoon secundair onderwijs van 8,3 % naar 1 4,5 %.
Het percentage Limburgse leerlingen met een schooltoelage steeg in dezelfde periode veel sterker: van
24,9 % naar 40,3 % in het gewoon basisonderwijs en van 31 ,8 % naar 44,3 % in het gewoon secundair
onderwijs. Vanafhet schooljaar 201 9-2020 werd de schooltoelage omgevormd tot schooltoeslag (of
selectieve participatietoeslag), met andere toekenningsvoorwaarden en nu ook een automatische
toekenning aan wie er recht op heeft. Dat maakt dat het percentage leerlingen met een toelage/toeslag
van 201 9 naar 2020 een serieuze sprong omhoog maakte. Tot 201 9 moesten ouders de schooltoelage vaak
zelfaanvragen, wat niet altijd gebeurde. De schooltoeslag wordt nu dus automatisch toegekend, waardoor deze cijfers ook een vollediger beeld geven van het aantal kinderen, opgroeiend in een gezin met een
laag inkomen. De omvorming van de schooltoelage naar schooltoeslag maakt vergelijking van de cijfers
sedert 2020 met de voorgaande jaren wel moeilijk.
De forse stijging van het percentage leerlingen met een schooltoelage/-toeslag zorgt ook voor een stijging
van het percentage Limburgse indicatorleerlingen, omdat een indicatorleerling aantikt op het kenmerk
schooltoelage en/oflaag opgeleide moeder en omdat het percentage leerlingen met een laag opgeleide
moeder minder sterk daalde (van 22,2 % naar 1 8,8 % in het gewoon basisonderwijs en van 27,1 % naar
22,9 % in het gewoon secundair onderwijs) dan het percentage leerlingen met een schooltoelage steeg.
Het percentage Limburgse indicatorleerlingen in het gewoon basisonderwijs steeg tussen 201 1 en 2021
van 36,3 % naar 45,1 % en in het gewoon secundair onderwijs van 45,1 % naar 50,2 %.

Genk en Maasmechelen tellen veruit het hoogste percentage indicatorleerlingen van Limburg
De aanwezigheid van indicatorleerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs verschilt sterk van
gemeente tot gemeente (figuur 04 en 05).
Voor beide onderwijsniveaus scoren Maasmechelen (63,6 % en 67,4 %) en Genk (63,5 % en 65,8 %) in
2021 veel hoger dan Limburg (45,1 % en 50,2 %). In het gewoon basisonderwijs scoren Leopoldsburg,
Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Hamont-Achel en Dilsen-Stokkem hoger dan Limburg. In het
gewoon secundair onderwijs gaat het om bijna dezelfde gemeenten, op Hamont-Achel na, dat hier
plaatsruimt voor Beringen. We stellen dus de hoogste aanwezigheid van indicatorleerlingen vast in de
vroegere mijngemeenten, Leopoldsburg, Dilsen-Stokkem en Hamont-Achel.
Ook in 2021 tellen Lummen (29,8 %) en Diepenbeek (30,2 %) een veel lager percentage indicatorleerlingen dan gemiddeld in het gewoon basisonderwijs. In het gewoon secundair onderwijs scoren Kortessem
(34,0 %), Halen (34,7 %), Lummen (35,3 %) en Herk-de-Stad (36,1 %) veel lager (lees: veel gunstiger) dan
Limburg.
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FIGUUR 04
Percentage indicatorleerlingen in GBaO: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)
(2021 )
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FIGUUR 05
Percentage indicatorleerlingen in GSO: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)
(2021 )
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3/
DEELNAME AAN ONDERWIJSVORMEN IN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
De deelname van leerlingen aan de onderwijsvormen in het gewoon secundair onderwijs zegt iets over
doorstromingskansen naar het hoger onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.
Wie in de B-stroom van de eerste graad zit, stroomt doorgaans door naar het BSO vanafde tweede graad.
Wie A-stroom volgt, stroomt meestal door naar ASO, TSO ofKSO vanafde tweede graad.
In de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs kijken we naar leerlingen in het ASO,
TSO, KSO en BSO.
ASO-studierichtingen leveren goede doorstromingskansen naar het hoger onderwijs: ze bereiden bij
uitstek voor op verder studeren na secundair onderwijs. Dit heeft wel een keerzijde: wie het ASO voltooit,
studeert best ook verder om zijn kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.
Ook leerlingen uit de zogenaamd sterkere, meer theoretisch gerichte TSO-richtingen hebben goede doorstromingskansen naar het hoger onderwijs. Dat valt echter niet afte leiden uit de TSO-indicator, die alle
TSO-richtingen bundelt. Bovendien hebben technisch geschoolden, zonder ofmet diploma hoger onderwijs, behoorlijke tot goede kansen op de arbeidsmarkt.
Ook de meeste KSO-studierichtingen bereiden voor op doorstroming naar hoger onderwijs.
De perspectieven op doorstroming naar het hoger onderwijs zijn veel kleiner voor wie in de B-stroom of
het BSO zit. Enkel wie in het BSO met succes een extra zevende jaar beëindigt, haalt een diploma secundair onderwijs. Dat is noodzakelijk om toegang te hebben tot het hoger onderwijs. Het BSO bereidt echter
vooral voor op de uitoefening van een beroep. Dat zevende jaar wordt voor BSO-leerlingen ook meer en
meer een must om goede kansen te hebben op de arbeidsmarkt.
De spreiding over de onderwijsvormen zegt niet alleen iets over doorstromingskansen naar het hoger
onderwijs en over kansen op de arbeidsmarkt. De deelname aan bepaalde onderwijsvormen kan ook
samenhangen met het onderwijsaanbod in een regio. In een regio waar een bepaalde onderwijsvorm veel
ofweinig aangeboden wordt, zullen ook meer ofminder leerlingen deze onderwijsvorm volgen. Het aanbod van onderwijsvormen en studierichtingen heeft dus invloed op de deelname eraan.

Limburg telt procentueel niet langer meer leerlingen in de B-stroom dan Vlaanderen
In 201 1 telde Limburg in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs 1 6,7 % leerlingen in de Bstroom en 83,3 % in de A-stroom (figuur 06). Limburg had daarmee procentueel meer leerlingen in de Bstroom dan Vlaanderen (1 5,3 %).
Tussen 201 1 en 2021 steeg het percentage leerlingen in de A-stroom van 83,3 % naar 86,1 % in Limburg,
terwijl we de omgekeerde evolutie zien voor het percentage leerlingen in de B-stroom (van 1 6,7 % naar
1 3,9 %).
In 2021 zien we dat Limburg procentueel niet langer meer leerlingen in de B-stroom telt dan Vlaanderen:
1 3,9 % t.o.v. 1 4,0 %.
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FIGUUR 06
Percentage leerlingen 1 ste graad GSO in A-stroom en B-stroom in Limburg en Vlaanderen
(201 1 en 2021 )
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FIGUUR 07
Percentage leerlingen 2de-3de graad GSO in ASO, TSO, BSO en KSO in Limburg en Vlaanderen
(201 1 en 2021 )
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Limburg telt procentueel meer leerlingen in het BSO/TSO en minder leerlingen in het ASO dan
Vlaanderen
Leerlingen uit de B-stroom stromen doorgaans door naar het BSO vanafde tweede graad. De cijfers over
het percentage BSO-leerlingen in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs leren dat
heel wat jongeren in de loop van hun schoolloopbaan moeten afhaken in de onderwijsvormen van de Astroom. In 2021 zit dan ook al 25,8 % van de Limburgse leerlingen uit de tweede en derde graad in het
BSO (figuur 07). Dat is meer dan in Vlaanderen (24,1 %). Wel zien we dat het percentage BSO-leerlingen
tussen 201 1 en 2021 afnam: in 201 1 lag het hoger, zowel in Limburg (28,9 %) als in Vlaanderen (26,0 %).
Limburg heeft dus verhoudingsgewijs meer leerlingen in het BSO dan Vlaanderen, met minder doorstromingskansen naar het hoger onderwijs voor deze groep tot gevolg.
Van ASO, TSO, KSO en BSO in het gewoon secundair onderwijs is ASO de meest gevolgde onderwijsvorm
(figuur 07). In 2021 volgt 38,8 % van de Limburgse leerlingen in de tweede en derde graad ASO. Dat is
beduidend minder dan het percentage Vlaamse ASO-leerlingen (42,8 %). Het percentage ASO-leerlingen
ging wel in stijgende lijn tussen 201 1 en 2021 : in 201 1 was het zowel in Limburg (36,3 %) als in Vlaanderen (40,1 %) lager.
Het ASO is bij uitstek gericht op doorstromen naar het hoger onderwijs. Op basis van de cijfers over het
ASO (en het BSO) liggen de doorstromingskansen van Limburgse jongeren dus wat lager dan die van hun
Vlaamse leeftijdsgenoten.
Na het ASO is het TSO (figuur 07) de meest gevolgde onderwijsvorm. Limburgse leerlingen (32,5 %)
volgen in 2021 verhoudingsgewijs meer TSO dan Vlaamse leerlingen (30,7 %). In Limburg bleefdit
percentage tussen 201 1 en 2021 nagenoeg constant (in 201 1 was het 32,2 %), in Vlaanderen daalde het
wat (in 201 1 was het nog 31 ,8 %).
Wat dit betekent in functie van doorstromingskansen naar het hoger onderwijs, is moeilijk te zeggen. In
het TSO zijn er immers kwalificatie- én doorstroomrichtingen. Sommige doorstroomrichtingen in het TSO
bieden ook meer en betere perspectieven dan bepaalde ASO-richtingen. Bovendien hebben technisch
geschoolden, met ofzonder diploma hoger onderwijs, wel goede tewerkstellingskansen.
Dan is er nog het KSO, dat slechts door een minderheid van de leerlingen gevolgd wordt. In 2021 volgen
Limburgse jongeren (2,9 %) procentueel wat meer kunstrichtingen in het gewoon secundair onderwijs
dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten (2,4 %). Zowel in Limburg als in Vlaanderen steeg dit percentage
tussen 201 1 en 2021 licht.
Tussen 201 1 en 2021 evolueerde de deelname aan de onderwijsvormen in de tweede en derde graad van
het gewoon secundair onderwijs bij Limburgse leerlingen dus als volgt (figuur 07): een groei van het
percentage ASO-leerlingen, een afname van het percentage BSO-leerlingen, haast een status quo van het
percentage TSO-leerlingen en een lichte stijging van het percentage KSO-leerlingen.
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Doorstromingskansen naar het hoger onderwijs het laagst in Genk
We kijken naar indicaties van lagere doorstromingskansen naar het hoger onderwijs van leerlingen uit de
verschillende gemeenten. Dat doen we door te analyseren in welke gemeenten leerlingen verhoudingsgewijs minder ASO/TSO en meer BSO volgen dan in heel Limburg in 2021 (figuur 08).
Leerlingen uit Bocholt (27,0 %), Maasmechelen (28,6 %) en Beringen (28,8 %) volgen procentueel veel
minder ASO dan leerlingen uit heel Limburg. Verder ligt het percentage ASO-leerlingen ook nog lager dan
gemiddeld in Bree, Hoeselt, Lommel, Tongeren, Oudsbergen, Ham, Kinrooi, Riemst en Genk.
TSO wordt veel minder dan gemiddeld gevolgd door leerlingen uit Hasselt (24,9 %) en minder door leerlingen uit Genk, Alken, Kortessem en Diepenbeek.
Leerlingen uit Maasmechelen (32,8 %) volgen veel meer dan leerlingen uit Limburg een BSO-studierichting. Dat percentage ligt ook nog hoger dan Limburg in Genk, Tongeren, Beringen, Lommel, Bocholt, Bree
en Leopoldsburg.
Genk zien we als enige gemeente bij de drie indicatoren terugkomen. De doorstromingskansen naar het
hoger onderwijs zijn dan ook het laagst voor leerlingen uit deze ex-mijngemeente.
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FIGUUR 08
Percentage leerlingen in ASO, TSO, BSO en KSO van 2de-3de graad GSO: de gemeenten vergeleken met Limburg
(z-scores) (2021 )
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4/
SCHOOLSE VERTRAGING IN HET GEWOON LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS
In welke mate lopen leerlingen schoolse vertraging op in het gewoon lager en secundair onderwijs? We
beantwoorden deze vraag door te kijken naar het percentage leerlingen in het gewoon lager onderwijs
met minstens één jaar schoolse vertraging en naar het percentage leerlingen in het gewoon secundair
onderwijs met minstens twee jaar schoolse vertraging.
Een jaartje overzitten kan een weldaad zijn voor kinderen ofjongeren, maar het is dat niet noodzakelijk.
De kansen op een sterke positie in de samenleving zijn door de band genomen groter voor wie een succesvolle schoolloopbaan doorloopt. Zeker wanneer jongeren meerdere jaren schoolse vertraging oplopen,
vaak in combinatie met afhaken in de onderwijsvormen van de A-stroom in het gewoon secundair onderwijs, brengt dat risico's met zich mee op het niet voltooien van de schoolcarrière, een lager einddiploma
en een zwakkere maatschappelijke positie als volwassene.

Het percentage Limburgse leerlingen met schoolse vertraging daalde zowel in het gewoon lager
onderwijs als in het gewoon secundair onderwijs
Tussen 201 1 en 2021 daalde het percentage leerlingen gewoon lager onderwijs met minstens één jaar
schoolse vertraging in Limburg van 1 3,8 % naar 1 0,2 %, in Vlaanderen van 1 5,5 % naar 1 1 ,5 %. In
dezelfde periode daalde het percentage leerlingen gewoon secundair onderwijs met minstens twee jaar
schoolse vertraging in Limburg van 6,1 % naar 3,4 %, in Vlaanderen van 6,2 % naar 3,8 %. Limburgse
leerlingen in het gewoon lager en secundair onderwijs hebben procentueel dus minder vaak schoolse
vertraging dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten (figuur 09).

Hoogste percentages leerlingen met schoolse vertraging in sommige ex-mijngemeenten plus enkele
andere gemeenten
In welke Limburgse gemeenten hebben leerlingen gewoon lager en secundair onderwijs in 2021 procentueel het meest schoolse vertraging?
In het gewoon lager onderwijs springen Heusden-Zolder (1 5,6 %), Genk (1 5,5 %) en Maasmechelen
(1 5,4 %) ver boven het Limburgse cijfer uit. Hamont-Achel, Maaseik, Voeren, Sint-Truiden en Bree scoren
ook nog hoger dan Limburg (figuur 1 0).
In het gewoon secundair onderwijs scoren Genk (5,4 %) en Maasmechelen (5,2 %) veel hoger dan Limburg. Hier zitten ook Tongeren, Leopoldsburg, Lanaken, Hasselt, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren nog boven het Limburgse gemiddelde (figuur 1 1 ).
Drie ex-mijngemeenten komen twee keer voor: Genk, Maasmechelen en Heusden-Zolder. Zij zijn te
beschouwen als de gemeenten met de hoogste percentages leerlingen met schoolse vertraging tout court.
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FIGUUR 09
Percentage leerlingen GLO met schoolse vertraging en leerlingen GSO met minstens twee jaar schoolse vertraging in
Limburg en Vlaanderen (201 1 en 2021 )
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FIGUUR 1 0
Percentage leerlingen GLO met schoolse vertraging: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)
(2021 )
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FIGUUR 1 1
Percentage leerlingen GSO met minstens twee jaar schoolse vertraging: de gemeenten vergeleken met Limburg
(z-scores) (2021 )
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19

5/
VROEGTIJDIGE SCHOOLVERLATERS
Hoeveel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma ofgetuigschrift secundair onderwijs? Dat leren
we uit de cijfers over vroegtijdige schoolverlaters. Om verschillen van jaar tot jaar wat weg te vlakken,
kijken we naar de grootte-orde van deze groep vroegtijdige schoolverlaters over een periode van drie jaar.
Ook bekijken we de percentages vroegtijdige schoolverlaters per richting op het moment van de uitstroom
uit het secundair onderwijs.

Bijna één op de negen Limburgse schoolverlaters verlaat de school zonder diploma ofgetuigschrift
secundair onderwijs
In 2020 telt Limburg onder de schoolverlaters 1 0,6 % vroegtijdige schoolverlaters, zijnde jongeren die de
school verlaten zonder diploma ofgetuigschrift secundair onderwijs. Dat is bijna één op de negen Limburgse schoolverlaters (figuur 1 2). Limburg scoort hiermee iets beter (lager) dan Vlaanderen (1 0,8 %).
Tussen 201 2 en 201 5 ging het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Limburg van 1 0,9 % naar 9,5 %
en het bleefdaar in 201 6 haperen, om vervolgens jaarlijks te stijgen naar 1 1 ,3 % in 201 9.
Tot en met 201 6 deed Limburg het beter dan Vlaanderen wat het percentage vroegtijdige schoolverlaters
betreft, maar in 201 7 en 201 8 lag het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Limburg iets hoger dan in
heel Vlaanderen, in 201 9 op gelijke hoogte van Vlaanderen en in 2020 weer iets lager dan Vlaanderen.

Genk, Leopoldsburg en Ham hebben het hoogste aandeel vroegtijdige schoolverlaters
Binnen Limburg is het percentage vroegtijdige schoolverlaters in 2020 veel hoger dan gemiddeld in Genk
(1 6,5 %), Leopoldsburg (1 6,1 %) en Ham (1 5,4 %). Maasmechelen, Heusden-Zolder, Hasselt en Houthalen-Helchteren scoren hoger dan Limburg (figuur 1 3).
Herk-de-Stad (5,2 %), Oudsbergen (5,3 %) en Kinrooi (5,5 %) doen het veel beter (lees: scoren veel lager)
dan Limburg.

Hoogste aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij leerlingen uit leren & werken en BuSO
In welke richtingen is het percentage vroegtijdige schoolverlaters op het moment van de uitstroom uit het
secundair onderwijs het hoogst (figuur 1 4)?
In 2020 is het percentage vroegtijdige schoolverlaters bij de Limburgse schoolverlaters uit de richting
leren & werken het hoogst (55,2 %) en BuSO (41 ,1 %) volgt daar wat achter. In 201 0 lag het percentage
vroegtijdige schoolverlaters in deze richtingen behoorlijk wat lager (respectievelijk 46,1 % en 35,3 %).
Ook in 2020 is het percentage vroegtijdige schoolverlaters in de vier onderwijsvormen van het gewoon
secundair onderwijs als volgt: 1 3,4 % in BSO, 7,9 % in KSO, 4,6 % in TSO en 2,2 % in ASO.
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FIGUUR 1 2
Percentage vroegtijdige schoolverlaters in Limburg en Vlaanderen
(201 2-2020)

Bij schoolverlaters uit het BuSO en uit leren & werken zijn er procentueel deLimburg
meeste vroegtijdige
schoolverlaters
Vlaams Gewest
Figuur 38 bekijkt, voor alle schoolverlaters per onderwijsvorm en onderwijssoort, het percentage vroegtijdige schoolverlaters in 201 7. Bij schoolverlaters uit leren & werken loopt het aandeel zonder diploma of
getuigschrift secundair onderwijs op tot ruim de helft (50,5 %). Bij schoolverlaters uit het BuSO bedraagt
het percentage dat vroegtijdig de school verlaat ruim één op de drie (36,6 %). Bij schoolverlaters uit de
vier onderwijsvormen van het gewoon secundair onderwijs ligt het percentage dat zonder diploma of
getuigschrift de school verlaat veel lager: het laagst bij ASO-schoolverlaters (2,5 %), maar het gaat in
geringe mate crescendo bij TSO-schoolverlaters (7,9 %), KSO-schoolverlaters (1 5,2 %) en BSO-schoolverlaters (1 5,7 %).

Vroegtijdig schoolverlaten komt in Limburg bijna drie keer meer voor bij kansarmere jongeren dan
bij kansrijkere jongeren
Wie van huize uit kansarm is (scorend op twee ofmeer achtergrondkenmerken) heeft bijna drie keer meer
kans op vroegtijdig schoolverlaten dan wie van huize uit kansrijk is (scorend op minder dan twee
achtergrondkenmerken). Dat leert figuur 39 ons. Kansarme schoolverlaters uit Limburg hebben 20,9 %
kans op schoolverlaten zonder diploma ofgetuigschrift secundair onderwijs. Bij kansrijke schoolverlaters
bedraagt deze kans amper 7,3 %.
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FIGUUR 1 3
Percentage vroegtijdige schoolverlaters: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)
(2020)
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FIGUUR 1 4
Percentage vroegtijdige schoolverlaters per uitstroomrichting in Limburg en Vlaanderen
(201 0 versus 2020)
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6/
PARTICIPATIE AAN HET HOGER ONDERWIJS
Eerder in dit dossier kwamen we al tot de bevinding dat Limburgse jongeren minder kansen op doorstroming naar het hoger onderwijs hebben dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten, onder meer omdat Limburgse
jongeren verhoudingsgewijs minder ASO en meer BSO volgen.
Hier kijken we naar de mate waarin jongvolwassenen participeren aan het hoger onderwijs. We doen dat
door de som van het aantal studenten in hoger beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten
procentueel afte zetten ten opzichte van de leeftijdsgroep van 1 8-24-jarigen. Binnen de groep van studenten van universiteiten en hogescholen kijken we naar de procentuele verdeling van de verschillende
soorten opleidingen.

De participatie aan het hoger onderwijs neemt toe, maar Limburgse jongvolwassenen participeren
procentueel nog altijd minder aan het hoger onderwijs dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten
In 201 9 is 44,0 % van alle Limburgse 1 8-24-jarigen student hoger onderwijs, in het hoger beroepsonderwijs, aan een hogeschool ofaan een universiteit (figuur 1 5). Dat percentage ging fiks de hoogte in en
komt van 37,0 % in 201 0. De participatie aan het hoger onderwijs neemt dus toe, maar Limburg kan de
achterstand ten opzichte van Vlaanderen nog steeds niet goedmaken. In heel Vlaanderen is immers al
47,0 % van de 1 8-24-jarigen student hoger onderwijs in 201 9.

Een twaalftal gemeenten heeft procentueel minder participanten aan het hoger onderwijs dan Limburg
In welke gemeenten ligt het percentage participanten aan het hoger onderwijs in 201 9 het laagst
(figuur 1 6)? In Voeren (22,0 %) ligt dit percentage ver onder het Limburgs gemiddelde. Ook de gemeenten
Maasmechelen, Lanaken, Leopoldsburg, Houthalen-Helchteren, Hamont-Achel, Tongeren, Bocholt, Genk,
Kinrooi, Lommel en Heers scoren lager dan Limburg, variërend tussen 33,9 % en 40,0 %.
Gemeenten met een veel hogere participatie aan het hoger onderwijs zijn Alken (58,4 %), Diepenbeek
(58,3 %) en Hasselt (57,4 %).
Bij deze cijfers is enige voorzichtigheid geboden. De databanken van de Vlaamse Gemeenschap geven
alleen zicht op studenten die hoger onderwijs volgen in instellingen van de Vlaamse overheid. Vooral voor
gemeenten in de buurt van de taalgrens ofde grens met Nederland, kan dit zorgen voor een onderschatting van de cijfers over de doorstroming naar en de participatie aan het hoger onderwijs. Jongeren uit
deze gemeenten kunnen immers hoger onderwijs volgen aan de andere kant van de taalgrens ofin Nederland. In welke mate dit de cijfers vertekent, is moeilijk in te schatten.
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FIGUUR 1 5
Percentage studenten hoger onderwijs (t.o.v. 1 8-24-jarigen) in Limburg en Vlaanderen
(201 0 versus 201 9)
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FIGUUR 1 6
Percentage studenten hoger onderwijs (t.o.v. 1 8-24-jarigen): de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)
(201 9)
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FIGUUR 1 7
Studenten universiteiten en hogescholen naar soort opleiding, in Limburg en Vlaanderen (percentages)
(201 0 versus 201 9)
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Meer studenten professionele bachelor en minder studenten academische bachelor / master bij
Limburgse studenten
In 201 9 volgt 47,8 % van de Limburgse studenten een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool
(figuur 1 7). Dat is wat meer dan in 201 0 (46,6 %) en meer dan bij Vlaamse studenten (44,8 %).
Samen 37,7 % van de Limburgse studenten volgt in 201 9 een academische bacheloropleiding (24,7 %) of
een masteropleiding (1 3,0 %) aan een universiteit. Ook dat is gestegen ten opzichte van 201 0 (toen samen
slechts 31 ,8 %) en het is wat minder dan bij Vlaamse studenten (samen 39,1 %).
Opvallend is de drastische daling van het percentage Limburgse studenten in een academische bacheloropleiding ofin een masteropleiding aan een hogeschool tussen 201 0 en 201 9: van samen 1 1 ,0 % naar
2,3 %. Die daling is een gevolg van het feit dat academische bacheloropleidingen en masteropleidingen
sinds 201 3 alleen nog aan universiteiten kunnen gevolgd worden, met uitzondering van de kunstopleidingen.
We stellen overigens ook een toename vast van het percentage Limburgse studenten in een schakelprogramma aan de universiteit: van 2,2 % in 201 0 naar 2,8 % in 201 9. Bij Vlaamse studenten steeg dat van
1 ,9 % naar 3,0 %. Het volgen van zo'n schakelprogramma is nodig voor wie, na het voltooien van een
professionele bacheloropleiding, een masteropleiding aan de universiteit wil volgen.
Tot slot zien we ook een toename van het percentage Limburgse studenten in een aanvullende opleiding
aan de universiteit: van 3,0 % naar 4,6 %. Bij Vlaamse studenten steeg dat van 5,6 % naar 6,3 %.
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LIJST VAN AFKORTINGEN
ASO:
BSO:
BuKO:
BuLO:
BuSO:
DBSO:
GBaO:
GKO:
GLO:
GSO:
HO:
KO:
KSO:
LO:
SO:
TSO:

algemeen secundair onderwijs
beroepssecundair onderwijs
buitengewoon kleuteronderwijs
buitengewoon lager onderwijs
buitengewoon secundair onderwijs
deeltijds beroepssecundair onderwijs
gewoon basisonderwijs
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
gewoon secundair onderwijs
hoger onderwijs
kleuteronderwijs
kunstsecundair onderwijs
lager onderwijs
secundair onderwijs
technisch secundair onderwijs

M E E R WE TE N ?
Surfnaar limburg.incijfers.be. Raadpleeg daar meer cijfers per gemeente in het rapport onderwijs ofmeer onderwijscijfers in de databank. Heb je vragen? Bel dan naar Data & Analyse via 01 1 23 72 35 ofstuur een e-mail naar
dataenanalyse@limburg.be. Volg alle nieuws over Limburg in cijfers op twitter: @LIMBURGinCFRS.

provincie Limburg
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limburg.be

29

