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1. Inleiding 

Antwerpse scholen en hun partners helpen jongeren met een problematische 

schoolloopbaan.  

Jongeren zijn soms schoolmoe, spijbelen, stellen grensoverschrijdend gedrag, … geven 

aan dat het welbevinden of de sfeer niet optimaal is. Voorkomen dat deze jongeren de 

schoolbanken verlaten, voor ze een kwalificatie behalen, is cruciaal.  

Spijbelen en ander grensoverschrijdend gedrag zijn belangrijke risicofactoren op het 

vlak van vroegtijdig schoolverlaten. Samen met partners uit onderwijs, de centra voor 

leerlingenbegeleiding (CLB), welzijn, politie en justitie zet de stad dan ook sterk in op 

de vroege detectie en opvolging van spijbelaars en jongeren met een problematische 

schoolloopbaan.  

Antwerpen staat model voor een geïntegreerde en integrale aanpak met een 

indrukwekkend netwerk van lokale partners i.s.m. de Vlaamse en de federale overheid. 

Spijbelen en ander risicogedrag aanpakken is dan ook complex. De begeleiding en 

ondersteuning op het niveau van de school, de jongere en de ouders, door verschillende 

actoren, in een breed netwerk, kan enkel vruchten afwerpen mits er duidelijke 

afspraken worden gemaakt en mits een goede coördinatie. Zo is iedereen 

verantwoordelijk voor zijn deel.  

 

Het Antwerps onderwijsbeleid slaat de brug met andere stadsdiensten, coördineert de 

aanpak en voert de regie over een aantal projecten, die instaan voor de opvang, 

opvolging en remediëring van de jongeren1.  

 

De spijbelambtenaar fungeert als expert, adviseur, consultant, proces- en 

systeembegeleider. Hij volgt de evolutie van de spijbelcijfers op stads- en schoolniveau 

op en adviseert de partners bij hun aanpak m.b.t. sensibilisering, preventie, 

communicatie, registratie, opvolging, begeleiding en interventie.  

 

Scholen, als belangrijke partners, kunnen zo rekenen op advies gebaseerd op een 

doorgedreven analyse van hun spijbelaanpak a.d.h.v. spijbelcijfers, spijbelspiegels en 

evolutietabellen die samen met de school en het CLB worden besproken. De 

spijbelambtenaar is ook een luisterend oor. Hij verzamelt tendensen, opvallende en 

belangrijke zaken en vertaalt deze naar de juiste overheid.  

 

Zo zien we dat in dossiers, waar het bij bepaalde jongeren stevig misloopt in hun leven, 

spijbelen bijna altijd voorkwam: spijbelen als ‘het niet te nauw nemen van de regels’, 

als ‘het ingaan tegen de opgelegde regels’. Het is in dat opzicht dat spijbelen als signaal, 

als indicatie steeds serieus moet genomen worden, om erger, in de eerste plaats voor 

de jongere, te voorkomen.  

                                                      
1
 In dit rapport worden niet alle initiatieven besproken, meer info op de website www.onderwijsantwerpen.be.   
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In dit jaarrapport geven we een analyse van de spijbelcijfers uit alle Antwerpse scholen 

in schooljaar 2014-20152. Spijbelen gaat vaak samen met andere risicofactoren. We 

leggen de link tussen spijbelen en schoolse vertraging en proberen enkele opvallende 

vaststellingen te verklaren op basis van onze gesprekken met de ‘veldwerkers’. Zij 

vormen onze spiegel bij het formuleren van nieuwe uitdagingen en bij het 

interpreteren van onze meetresultaten met betrekking tot de aanpak van 

risicojongeren in Antwerpen.  

 

 
 

1. Wat kunt u verwachten in dit rapport? 

 

In dit rapport behandelen we eerst algemeen de specifieke Antwerpse situatie, met 
inbegrip van de belangrijke aansturing vanuit ORA voor een uniforme registratie op 
scholen.  

Daarna staan we stil bij de spijbelcijfers van het basisonderwijs.  

Vervolgens nemen we de cijfers van het secundair onderwijs onder de loep. 

We noteren datgene wat er uit de gezamenlijke spijbelcijfers opvalt.  

We geven enkele aanbevelingen en we eindigen dit rapport met een besluit.  

                                                      
2
 Grafieken door Studiedienst Stadsobservatie gebaseerd op spijbelcijfers 2014-2015, verzameld door de CLB’s en 

het CMP, totaal aantal ingeschreven leerlingen in Antwerpen 2014-2015 van Departement Onderwijs.  
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2. De Antwerpse norm en aanpak 

Antwerpen zet in op vroege detectie en hanteert een strenge norm.  

 

Scholen maken melding van onrustwekkende afwezigheden bij het departement 

onderwijs vanaf 30-B codes3 (of 30 halve dagen ongewettigde afwezigheid) voor 

leerplichtige leerlingen. Antwerpen kiest ervoor om de registratie te starten vanaf 10 

B-codes voor alle schoolgaande leerlingen vanaf 6 jaar, dus ook voor de meerderjarige 

leerlingen. Zo kunnen we sneller en meer acties richten op beginnend spijbelgedrag. 

Haar volgehouden inzet en investering zorgt ervoor dat er op de werkvloer ook 

maximaal wordt ingezet op spijbelpreventie.  

 

De Antwerpse norm vormt een hefboom om de verschillende partners sterker te 

sensibiliseren voor een zo vroeg mogelijke aanpak. Het transparant maken van ieders 

aandeel in de aanpak op het vlak van preventie, detectie en opvolging heeft het 

mogelijk gemaakt om te komen tot een ‘gedragen’ spijbelactieplan dat onder impuls 

van het Antwerps Jeugdparket niet enkel in de stad maar ook in de provincie 

Antwerpen wordt uitgerold4. Vanaf dit schooljaar hebben we ook voor iedere school 

geadviseerd om uniform te registreren5. We schakelen a.h.w. een versnelling hoger. 

 

Om snel en adequaat te kunnen reageren op ongewettigde afwezigheden zijn een 

correcte registratie, een goede detectie, interpretatie van het ‘spijbelsignaal’ en een 

goede opvolging onontbeerlijk. Met DISCIMUS is er een extra instrument waarmee aan 

deze nood tegemoet kan worden gekomen. 

 

Sinds de opstart van het CMP in 2003 wordt er onderzoek gedaan naar het 

spijbelgedrag van de Antwerpse schoolgaande jongeren. Naast het verzamelen van de 

cijfers wordt ook gezocht naar goede praktijkvoorbeelden op het vlak van 

spijbelpreventie en opvolging. 

 

In samenwerking met het CLB, worden twee keer per jaar de spijbelcijfers aan alle 

Antwerpse scholen opgevraagd6. Alle in een Antwerpse school ingeschreven leerlingen 

(de leerplichtige kleuters, alle leerlingen lager onderwijs, voltijds en deeltijds secundair 

onderwijs) waarvoor 10 of meer B-codes door de school werden opgetekend, worden 

geregistreerd. Voor het secundair onderwijs omvat dit dus niet enkel de leerplichtige, 

maar ook de meerderjarige spijbelaars. Deze registratie maakt het mogelijk om 

spijbelcijfers, spijbelrapporten voor de stad, en spijbelspiegels7 per school te genereren 

                                                      
3
 Ongewettigde afwezigheden worden verder ook benoemd als B-codes. 1 B-code staat gelijk aan een halve dag 

ongewettigde afwezigheid. 
4
 Het spijbelactieplan is aangepast aan het nieuwe decreet ‘Integrale Jeugdhulp’, schooljaar 2014-2015 is een 

testjaar. 
5
 Zie verder de brief van ORA. 

6
 Idealiter zouden ook het onderwijsbeleid van de stad Antwerpen toegang kunnen/moeten hebben tot DISCIMUS. 

De verstrengde houding van de Vlaamse overheid om cijfermateriaal te delen, vergemakkelijkt de Antwerpse 
opdracht niet. 
7
 Spijbelspiegel: gegevens betreffende de spijbelcijfers op een bepaalde school 
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en om jongeren over schooljaren heen op te volgen zodat sneller ingegrepen kan 

worden wanneer een ‘bekende’ spijbelaar opnieuw aan het spijbelen slaat. 

 

Spijbelgedrag wordt gezien als symptoomgedrag, als een signaal. Een jongere die 

spijbelt, is een jongere die bewust of onbewust te kennen geeft dat er iets mis is: een 

foute studiekeuze, faalangst, het slachtoffer zijn van pestgedrag, de sfeer op school, de 

interactie met de leerkracht… Vaak is er sprake van risicofactoren op de verschillende 

levensdomeinen van een jongere. Daarom is er niet alleen de focus op de jongere (en 

zijn gedrag/handelen), maar ook op de omgeving (o.a. de school) waarmee hij/zij 

interageert. 

 

Spijbelgedrag aanpakken is op zoek gaan naar oorzaken en oplossingen op die 

domeinen waar een jongere dreigt vast te lopen. Hoe sneller we kunnen interveniëren, 

hoe groter de kans op succes. 

 

Alle scholen, CLB, jongerenbegeleiders, de politie, justitie en andere (stads)diensten die 

beroepsmatig met jongeren in contact komen, kunnen jongeren met een 

problematische schoolloopbaan bij het CMP aanmelden. Het CMP zorgt in overleg met 

alle op de jongeren betrokkenen partners voor een aangepast ondersteuningsaanbod.  

Scholen, samen met hun CLB zijn de facto de belangrijkste aanmelders. Scholen en CLB 

besteden veel aandacht aan hun spijbelbeleid. Om hen hierin te ondersteunen en te 

begeleiden werd in 2008 een spijbelambtenaar aangesteld. De spijbelambtenaar 

ondersteunt en adviseert scholen in de uitwerking van hun spijbelbeleid en werkt 

hiervoor nauw samen met de betreffende schoolteams en de CLB-medewerkers.  

Aan de hand van spijbelcijfers en ‘spijbelspiegels’ (gegevens betreffende het 

spijbelgedrag van de leerlingen op een bepaalde school), nulmetingen (vragenlijst die 

de spijbelaanpak in een school transparant maakt), aanwezigheidslijsten en 

overlegmomenten krijgen scholen inzicht in de spijbelaanpak op hun school. Samen 

met de spijbelambtenaar bekijken zij waar het spijbelbeleid aangepast, bijgestuurd of 

verder uitgewerkt kan worden.  

Als ‘externe’ kan de spijbelambtenaar immers vanuit een ander perspectief naar de 

aanpak van de school kijken. Hij heeft aandacht voor (algemeen) preventieve 

maatregelen en sensibilisering. Samen met het schoolteam gaat hij op zoek naar 

haalbare alternatieven op de bestaande aanpak. Hij kan de school een ‘benchmark’ 

bieden, goede modellen van aanpak die in gelijkaardige scholen in gelijkaardige 

omstandigheden goede resultaten opleveren, toelichten en waar gevraagd de 

implementatie ervan ondersteunen.  

De overlegmomenten met de spijbelambtenaar blijken o.a. voor veel teams ook een 

goed moment om even afstand te nemen van de dagelijkse werking en vanuit een 

‘helicopterzicht’ te kijken naar de eigen werking, het eigen (spijbel/zorg)beleid. Dit 
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zorgt voor een interessante dynamiek waarbij de scholen melden er voordeel bij te 

hebben. 

Naast het adviseren en begeleiden van scholen, het geven van vormingssessies aan 

lerarenopleidingen, CLB en andere partners, en het werken aan het lokale en 

bovenlokale spijbelbeleid, is de spijbelambtenaar ook de aanspreekpersoon bij stad 

Antwerpen voor alle vragen over spijbelen.  

 

De spijbelambtenaar zoekt steeds naar samenwerkingsverbanden met diensten en 

organisaties om de Antwerpse jongeren een betere toekomst te geven door het 

spijbelen, aan te pakken, bekend te maken en het thema bespreekbaar te maken.  

 

Voor het schooljaar 2014-2015 is er geopteerd in overleg met de Antwerpse 

Onderwijsraad extra in te zetten op registratie. 
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3. Nieuwe ORA-beleidsaansturing 

 

1. Aanzet tot uniforme registratie 

 

Zo kort mogelijk op de bal spelen is één van de beste aanpakmethodes.  

 

Te laat komen (L-code) is voor vele scholen, naast de ongewettigde afwezigheden (B-

code), een belangrijk aandachtspunt. Te laat komen heeft in vele gevallen dezelfde 

gevolgen voor de leerling, de schooladministratie en de leerkrachten. Te laat komen is 

trouwens een deel van een halve dag afwezigheid8.  

 

Vanuit de scholen, het CLB, de ouders en de leerlingen waren er signalen dat de regels 

betreffende de registratie van het te laat komen en de ongewettigde afwezigheden per 

school verschillend en diffuus waren.  

 

Met de komst van DISCIMUS en het besef dat er zeer regelmatig wordt geregistreerd, 

was het belangrijk om aan te geven dat wat, wanneer en hoe er geregistreerd wordt 

essentieel is om een gedegen beleid te ontplooien.  

 

De niet-uniforme manier van registreren van L- en B-codes per school is geen goede 

zaak om je schoolbeleid (goed) uitgelegd te krijgen aan de leerlingen, de ouders en 

anderen. Het gaat telkens over een afwezigheid. Een duidelijke lijn trekken in dat 

continuüm schept duidelijkheid en geeft een basis.  

 

In dat opzicht heeft de Onderwijsraad Antwerpen beslist9 om vanaf het schooljaar 

(2014-2015) een uniforme registratie door te voeren voor alle scholen op haar 

grondgebied. Voor de start van het nieuwe schooljaar (2014-2015) werden de scholen 

(en CLB’s) op de hoogte gebracht door onderstaande brief. 

 
 

                                                      
8
 De L-code is a.h.w. een breuk van de B-code, allebei in tijd uitgedrukt. 

9
 Cfr: verslag ORA vast bureau 18/03/2014. 
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Bijlage: Integrale brief naar de scholen 
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2. Het basisonderwijs 

 

1. Algemeen in het basisonderwijs 

 

Sinds het schooljaar 2007-2008 wordt het spijbelgedrag in het basisonderwijs 

geregistreerd. Net als in het secundair onderwijs wordt het CLB ingeschakeld voor het 

verzamelen van de gegevens in hun scholen. 

 

Jaarlijks beginnen er ongeveer zevenduizend leerlingen in het basisonderwijs.  

In het schooljaar 2014-2015 waren er 62.117 leerlingen ingeschreven in het 

basisonderwijs, hiervan waren er 37.338 leerplichtige leerlingen.  

In het gewoon basisonderwijs hebben we 59.572 leerlingen waarvan er 34.949 

leerplichtig zijn. 

 

In het basisonderwijs zijn er voor schooljaar 2014-2015 in het totaal 1.718 leerlingen 

met 10 halve dagen of meer ongewettigde afwezigheden. Dit op een totaal van 37.338 

leerplichtige leerlingen geeft 4,6% van alle leerlingen in het basisonderwijs. 

 

Grafiek 1: Gewoon basisonderwijs 

 
Bekijken we alleen het leerplichtige gewoon basisonderwijs, dan zijn er 1.378 
leerlingen 10 of meer halve dagen ongewettigd afwezig geweest.  
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2. Ongewettigde afwezigheden in het basisonderwijs 

Grafiek 2: Ongewettigde afwezigheden in het basisonderwijs10 

Het aantal ongewettigde afwezigheden in het basisonderwijs is het laatste schooljaar 

gestegen ten opzichte van de twee vorige schooljaren.  

 

Opgedeeld naar hoofdstructuren, zoals hieronder te zien in grafiek 3, kunnen we 

volgend onderscheid maken: in het gewoon lager onderwijs gaat het over 3,8% 

leerlingen met ongewettigde afwezigheden, in het buitengewoon basisonderwijs meten 

we 14,2% leerlingen met ongewettigde afwezigheden. Bij de leerplichtige kleuters gaat 

het over 18,0%. Er dient rekening gehouden te worden met de absolute lage aantallen 

in het kleuteronderwijs11. 

 

Grafiek 3: ongewettigde afwezigheden opgedeeld naar hoofdstructuur 

 
 

                                                      
10

 Deze grafiek behandelt het percentage leerplichtige leerlingen (gewoon en buitengewoon basisonderwijs). 
11

 Leerplichtige kleuters (63 op 350). 

2,8% 2,9% 2,9%

3,4% 4,1% 4,1% 4,0%
4,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Evolutie aandeel spijbelaars in basisonderwijs 

7,1%

8,4%

16,1%

18,6%

17,3%

14,7%

18,0%

2,0% 2,0% 2,3%
3,0% 3,2% 3,2%

3,8%

12,0%
12,7%

13,5%

15,4%

13,6% 13,6%
14,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

gewoon kleuteronderwijs gewoon lager onderwijs

buitengewoon basisonderwijs



 

15 

 

 

 

 

3. Impact van leerplichtige kleuters en 1ste leerjaar-leerlingen 

De spijbelproblematiek12 binnen het basisonderwijs is in absolute cijfers niet 

alarmerend, maar kan ook niet genegeerd worden.  

Al verschillende jaren wordt er opgemerkt dat het aandeel ongewettigde afwezigheden 

binnen hun leerjaar procentueel gezien het hoogst is bij de groep leerplichtige kleuters 

met 18,0%, gevolgd door het eerste leerjaar.  

Grafiek 4: procentueel aantal ongewettigde afwezigheden per leerjaar  

 

In bovenstaande grafiek ziet u de betreffende cijfers voor alle leerjaren over vier 

schooljaren heen. We zien bij de leerplichtige kleuters na een procentuele daling van de 

ongewettigd afwezigen terug een stijging. Voor de andere jaren zijn de schommelingen 

over de drie schooljaren veel minder expliciet, maar bij elk leerjaar is er voor het 

schooljaar 2014-2015 een stijging.  
  

                                                      
12

 Voor het basisonderwijs spreken we van “problematische afwezigheden” i.p.v. over spijbelen, omdat spijbelen 
een actieve rol vereist en bij -12 jarigen het veeleer de ouder is die het kind niet naar school brengt.  
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Grafiek 5: aandeel ongewettigde afwezigheden per leerjaar bij leerplichtige 

leerlingen 

 

Van alle problematische afwezigheden in het gewoon basisonderwijs zit 28,7% in het 
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afwezigheden wordt het sterkst beïnvloed door de cijfers uit de derde kleuterklas, het 

eerste leerjaar en in iets mindere mate het tweede leerjaar. Zoals grafiek 5 duidelijk 

laat zien, zorgen zij samen voor 55,2% van het totaal aantal ongewettigde 

afwezigheden, terwijl ze maar voor 38,9% van de totale groep leerplichtige leerlingen 

uitmaken. 
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4. Evolutie zittenblijven bij de leerplichtige kleuters 

Grafiek 6: Evolutie zittenblijven bij de leerplichtige kleuters 

 

In het schooljaar 2012-2013 hadden we voor het eerst sinds onze metingen minder dan 

500 leerplichtige kleuters met schoolse vertraging. In het schooljaar 2014-2015 zijn we 

zelfs gezakt tot 350 leerplichtige kleuters (= 113 kleuters minder). We maten daarnaast 

ook een stijging (48 kleuters) van het aantal leerlingen in de 3de kleuterklas t.o.v. het 

schooljaar daarvoor (van 6.972 naar 7.020 kleuters).  

 

Grafiek 7: Evolutie zittenblijven leerplichtige kleuters t.o.v. aantal 3de kleuterklas  
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In grafiek 7 zien we dat er een halvering is van het percentage leerlingen die 
‘herkleuteren’ over een periode van 10 jaar. Dit wordt duidelijk in tabel 1 (zie verder) 
als we de absolute cijfers bekijken. Tien jaar geleden (2004-2005) hadden we 555 
zittenblijvertjes op 5836 kindjes in het derde kleuterklas; voor het schooljaar 2014-
2015 zijn er nog 350 op 7020 kleuters. 

 

Tabel 1: Evolutie aantal kleuters 3de kleuter en aantal leerplichtige kleuters  

 

Aantal kleuters  3de 

kleuter 

Aantal leerplichtige 

kleuters % leerplichtige kleuters 

2002-2003 5.611 502 9% 

2003-2004 6.047 580 10% 

2004-2005 5.836 555 10% 

2005-2006 6.041 505 8% 

2006-2007 5.882 534 9% 

2007-2008 6.029 516 9% 

2008-2009 6.244 525 8% 

2009-2010 6.627 561 8% 

2010-2011 6.663 546 8% 

2011-2012 7.062 526 7% 

2012-2013 6.857 416 6% 

2013-2014 6.972 463 7% 

2014-2015 7.020 350 5% 
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5. Ongewettigde afwezigheden en schoolse vertraging 

 
Grafiek 7: Ongewettigde afwezigheden en schoolse vertraging 

Ook voor het basisonderwijs plaatsen we de cijfers van ongewettigde afwezigheden en 

schoolse vertraging naast elkaar. Om de analyse mogelijk te maken wordt er enkel 

gekeken naar het gewoon basisonderwijs13. 

 

Iets minder dan de helft, namelijk 45,2%, van de leerplichtige leerlingen met 

ongewettigde afwezigheden zijn één of meerdere jaren schools vertraagd. Dit 

tegenover 22,4% schoolse vertraging bij alle leerplichtige leerlingen.  

 

De correlatie tussen zittenblijven en ongewettigde afwezigheden is groter dan de 

correlatie zittenblijven bij alle leerplichtige leerlingen binnen het basisonderwijs. 

 

  

                                                      
13

 Dus zonder het buitengewoon lager onderwijs. 
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3. Het secundair onderwijs 

1. Evolutie bij de spijbelaars 

Grafiek 1. Totaal aantal spijbelaars14 

Bij de spijbelcijfers uit het secundair onderwijs merken we dat de cijfers voor het 

schooljaar terug het niveau van 2011-2012 hebben, na de knik tijdens het schooljaar 

2013-2014. Zowel bij de leerplichtigen én de meerderjarigen is er een stijging voor het 

schooljaar 2014-2015. Op een totaal van 36.700 leerlingen zijn er 6.157 spijbelaars. Dat 

betekent 457 spijbelaars meer met 10 of meer B-codes. 

Het aandeel van de meerderjarige spijbelaars blijft groter dan die van de leerplichtige 

spijbelaars. Dit is een erg belangrijk fenomeen omdat een aanzienlijk deel, ruim één 

derde (34.8%), van de totale leerlingenpopulatie binnen het secundair onderwijs 

meerderjarig is.  

Als we daarenboven het totaal aantal spijbelaars opdelen naar leeftijd, dan zien we dat 

het aandeel spijbelaars in de groep ‘meerderjarigen’ groter is dan bij de leerplichtige 

leerlingen. Van alle spijbelaars zijn 58,7% meerderjarig en 41,3% dus minderjarig.  

De meerderjarigen nemen dus zes op de tien spijbeldossiers voor hun rekening. 

 

                                                      
14

 Schooljaar 2010-2011: 5.669 op 36.821, schooljaar 2011-2012: 6.144 op 36.679, schooljaar 2012-2013: 6.329 
spijbelaars op 36.745 leerlingen, schooljaar 2013-2014: 5.700 spijbelaars op 36.831 leerlingen, schooljaar 2014-
2015: 6.157 spijbelaars op 36.700 leerlingen. 
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Grafiek 2: Opdeling van spijbelaars secundair onderwijs volgens leeftijd  

Opvallend is hier zeker dat hoe ouder de leerlingen zijn, hoe meer ze (binnen hun 

leeftijdsgroep) spijbelen. Vanaf de 18-jarige leeftijd is het aandeel spijbelaars bij de 

leeftijdsgenoten groter dan het gemiddelde.  

 
 

Grafiek 3: Aantal spijbelaars met aantal B-codes naar leeftijd 

 

Bekijken we het aantal B-codes per leeftijdscategorie (zie grafiek 3 hieronder), dan zien 

we een piek op achttienjarige leeftijd. De helft van de spijbelaars (3087 lln.) is tussen 

17 en 19 jaar oud. Bekijken we de groep ’17 jaar en ouder’, dan stellen we vast dat ze 
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72,4 % van alle spijbelaars betekenen. Dit betekent dat ‘maar’ 27,6% van de spijbelaars 

in het secundair onderwijs jonger dan 17 jaar is. 

 

We zien duidelijk dat hoe ouder de leerplichtige leerling wordt, hoe meer B-codes hij 

gemiddeld verzameld, met de leeftijd van 18 als piekmoment, de leeftijd waar hij 

meerderjarig is.  
 

Grafiek 4: Aantal spijbelaars per B-code 

  

In grafiek 4 geven we het totaal aantal leerlingen per aantal B-codes weer. We zien dat 
een groot deel van deze spijbelaars zeer dicht bij de 10 B-codes blijft. In de grafiek 
merken we zeer duidelijk de exponentiële daling naarmate het ‘aantal B-codes’ per 
leerling groter wordt.  

59% van het totaal aantal spijbelaars, oftewel  3.634 spijbelende leerlingen hebben 10 
t.e.m. 19 B-codes op een totaal van 6.157 leerlingen met ongewettigde afwezigheden.  

De groep leerlingen met 20 à 29 B-codes nemen met 1.027 spijbelaars één zesde voor 
hun rekening.  

Tezamen geeft dit drie vierde van de spijbelende leerlingen. De begeleiding gebeurt 
hier doorgaans steeds door de school en het CLB.  

Het zijn trouwens ook de leerlingendossiers die niet doorgegeven worden aan AgODi. 
Een belangrijke noot is evenwel dat het alleen de dossiers van leerplichtige spijbelaars 
zijn die naar Onderwijs Vlaanderen worden doorgestuurd. Bovenstaande grafiek geeft 
alle spijbelaars weer, inclusief meerderjarigen. 
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Grafiek 5: Aandeel spijbelaars per onderwijsvorm15 

 

Als we de cijfers in grafiek 5 onder de loep nemen, dan merken we bijna in alle 

onderwijsvormen dat het aandeel minderjarige spijbelaars kleiner is dan het aandeel 

van de meerderjarige spijbelaars, uitgezonderd bij de leerlingen van het deeltijds 

beroeps secundair onderwijs (DBSO) en het buitengewoon secundair onderwijs 

(BuSO).  

 

DBSO valt op door haar zeer hoog procentuele cijfers. In tabel 1 (hieronder) zien we 

ook duidelijk over hoeveel absolute aantallen het gaat.  
  

                                                      
15

 GVSO: Gewoon Voltijds Secundair Onderwijs – is de verzamelgroep van volgende onderwijsvormen: eerste 
graad, ASO, KSO, TSO, BSO: OKAN eerste graad (1

e
 en 2

e
 jaar A, 1

e
 jaar B en Beroepsvoorbereidend leerjaar); 

ASO: Algemeen Secundair Onderwijs; KSO: Kunst Secundair Onderwijs; TSO: Technisch Secundair Onderwijs; 
BSO: Beroeps Secundair Onderwijs; OKAN: Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers; HBO: Hoger Beroeps 
Onderwijs, DBSO: Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs. 
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Tabel 1: Aandeel spijbelaars per onderwijsvorm (in absolute cijfers) 

 
In tabel 1 (hierboven) zien we dat het aantal leerlingen in ASO en BSO (zie groen-

schakeringen) ongeveer even groot zijn, maar dat het aantal spijbelaars, en de 

leeftijdsverdeling (minderjarig-meerderjarig) in de respectievelijke onderwijsvormen 

extreem anders is. De groep BSO-spijbelaars is meer dan een vijfvoud van de groep 

ASO-spijbelaars. Ook verontrustend blijft het grote aandeel (en aantal) spijbelaars bij 

DBSO-leerlingen (zie in het rood). Bij TSO en BSO, en zeker bij DBSO, zien we dat het 

aantal meerderjarige leerlingen groter is dan het aantal leerplichtige leerlingen. 

 

Verder valt op te merken dat bijna alle onderwijsvormen, behalve OKAN en BUSO, in 

absolute aantallen meer meerderjarige spijbelaars hebben dan leerplichtige spijbelaars.  

                                                      
16

 Bij meerderjarige eerste graad jongeren zijn de aantallen te laag (1 meerderjarige spijbelaar op 5 meerderjarige 
leerlingen) om statistisch relevant te zijn.  
17

 HBO heeft enkel meerderjarige leerlingen en dito spijbelaars. 

 Totaal  Leerplicht  Meerderjarig  

 

Aantal 

spijbelaars 
Aantal lln 

Aantal 

spijbelaars 
Aantal lln 

Aantal 

spijbelaars 
Aantal lln 

1ste graad16 668 9.994 667 9.989 1 5

ASO 399 7.508 175 5.347 224 2.161

KSO 150 1.336 50 751 100 585

TSO 768 6.014 241 2.932 527 3.082

BSO 2.168 6.962 709 2.834 1.459 4.128

OKAN 188 755 111 580 77 175

HBO17 37 373 0 0 37 373

G V S O  4.378 32.942 1.953 22.433 2.425 10.509 

BUSO  568 1.958 372 1.210 196 748 

DBSO 1.211 1.800 215 284 996 1.516 

Totaal 6.157 36.700 2.540 23.927 3.617 12.773
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Méér dan één op drie leerlingen (34.8%) in het secundair onderwijs is niet meer 

leerplichtig, oftewel 12.773 op 36.700 leerlingen. Wanneer we de leerlingen van de 1ste 

graad en HBO buiten beschouwing laten omwille van hun specificiteit18, dan merken we 

dat bijna de helft van de leerlingen (46.4%) dan meerderjarig is en de facto niet 

leerplichtig. Met andere woorden (bijna) de helft van onze leerlingen in de 2de en 3de 

graad binnen het secundair onderwijs is 18 jaar en ouder. 

   

Grafiek 6: Spijbelevolutie GVSO19 per onderwijsvorm20 

 

                                                      
18

 1ste graad en HBO omwille van de lage aantallen in de respectievelijke leeftijdscategorieën.  
19

 Gewoon voltijds secundair onderwijs. 
20

 Hou rekening met het gegeven dat bij OKAN en HBO het over relatief kleine absolute aantallen gaat, waar de 

schommelingen procentueel iets spectaculairder zijn. 
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In bovenstaande grafiek tonen we voor de onderwijsvormen binnen het GVSO de 

evolutie sinds 2004. Hier zien we duidelijk dat procentueel voor het schooljaar 2014-

2015 het ASO, TSO, BSO, OKAN en de Eerste graad stijgen. HBO en KSO maken dan weer 

een daling mee.  

Het ASO is procentueel verdubbeld, van 2.2% naar 4.4% op 10 jaar. 
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2. Leerplichtige spijbelaars 

 

Voor het schooljaar 2014-2015 werden er 2.540 leerplichtige leerlingen (= 10,6%) 

geregistreerd met 10 of meer B-codes op een totaal van 23.927 ingeschreven 

leerplichtige leerlingen. 

 

De cijfers (grafiek 7) laten zien dat er t.o.v. het schooljaar daarvoor er wederom een 

lichte stijging is met 135 spijbelende leerlingen, waarvan er zich 39 situeren in de 

groep hardnekkige spijbelaars en 96 in de groep ‘risico’-spijbelaars.  

 

Grafiek 7: Aantal leerplichtige spijbelaars opgedeeld naar aantal B-codes 

 
Opvallend is wel dat het aantal leerplichtige spijbelaars zich steeds blijft situeren rond 
het 2500 ongewettigde afwezigen, waarvan 22,4% leerlingen met 30 of meer B-codes. 
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3. Correlatie tussen spijbelaars en schoolse vertraging 

 

Sinds enkele jaren wordt naast spijbelen ook de schoolse vertraging in kaart gebracht.  

 
Grafiek 8: Aandeel spijbelaars naar schoolse vertraging 

 
De grafiek hierboven maakt duidelijk dat er in alle onderwijsvormen en leeftijden een 

verband is tussen spijbelen en schoolse vertraging.  

 

Schoolse vertraging komt meer voor bij spijbelaars, dan bij niet-spijbelaars. We kunnen 

ook zeggen dat spijbelaars meer schools vertraagd zijn dan niet-spijbelaars.  

 

Als we verder kijken naar de absolute aantallen in tabel 2 (hieronder) wordt de 

verhouding nog duidelijker gesteld. Opvallend is dat méér dan de helft van de 

spijbelende leerlingen die schools vertraagd zijn, binnen het BSO school lopen. 
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In tabel 2 geven de totalen (eerste graad, ASO, KSO, TSO en BSO) een duidelijk verschil 

in aantal tussen de groep spijbelende leerlingen zonder schoolse vertraging (861 

leerlingen) en de groep spijbelaars die wel schools vertraagd is (2.835 leerlingen).  

 

Wat daarnaast opvalt is dat het aandeel leerlingen die schools vertraagd zijn (15.143) 

bijna even groot is als het aandeel leerlingen dat geen schoolse vertraging opliep 

(16.671). In elke onderwijsvorm is er duidelijk meer schoolse vertraging bij leerlingen 

die spijbelen dan bij leerlingen die niet spijbelen.  

 

Als we kijken naar de onderwijsvormen TSO en BSO zien we dat er (veel) meer 

leerlingen schoollopen die schools vertraagd zijn. In BSO zijn de leerlingen die op 

leeftijd in hun respectievelijk jaar zitten zelfs een serieuze minderheid (minder dan één 

op vier).  

 

De spijbelende schools vertraagde leerlingen uit het BSO nemen 42% van alle 

spijbelende leerlingen ( uit eerste graad, ASO, KSO, TSO en BSO) voor hun rekening.  
  

Tabel 2: aandeel spijbelaars naar schoolse vertraging  

 

 
geen schoolse vertraging schoolse vertraging 

 
# lln 

# 

spijbelaars 

% 

spijbelaars 
# lln 

# 

spijbelaars 
% 

spijbelaars 

1ste  graad 
6.491 269 4,1% 3.503 399 11,4% 

ASO 
5.558 143 2,6% 1.950 242 12,4% 

KSO 
683 34 5,0% 653 91 13,9% 

TSO 
2.277 142 6,2% 3.737 562 15,0% 

BSO 
1.662 273 16,4% 5.300 1.541 29,1% 

Totaal 16.671 861 5,2% 15.143 2.835 18,7% 
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4. Opvallend uit de spijbelcijfers, mogelijke verklaringen 

en de aanpak. 

 

1. Algemeen 

 

Bijna 90% van de schoolgaande jongeren blijft eerder zelden (niet tot minder dan 10 ½ 

dagen per schooljaar) ongewettigd afwezig. De leerlingen zelf, hun ouders en de school 

hebben een belangrijk aandeel in deze.  

 

We focussen ons in dit rapport voornamelijk op die minderheid van ongeveer 10 % van 

alle schoolgaande jongeren die wel 10 of meer ½ dagen per schooljaar ongewettigd 

afwezig zijn.  

 

We beschrijven kort wat opvalt en geven, waar we kunnen, een aantal mogelijke 

verklaringen die we baseren op cijfers, de gesprekken met de professionals op school, 

de dossiers van risicojongeren, overlegvergaderingen tussen verschillende sectoren e.d.  

 

2. Nieuwe beleidsaansturing 

 

Zoals aangegeven in de inleiding heeft de Antwerpse Onderwijsraad (ORA) beslist om 

een uniforme manier van registreren in te stellen. Het feit dat dit gevolgen zou hebben 

voor de spijbelcijfers, met name de registratie ervan, werd toen uitgesproken, en is 

duidelijk te merken in de spijbelcijfers van het schooljaar 2014-2015, het jaar dat deze 

nieuwe regel ingang had. 

 

Het effect van de invoering is overduidelijk en laat zich in alle geledingen duidelijk 

merken. We zijn een stijging in BaO en in SO, in de verschillende onderwijsvormen en 

in alle leeftijdscategorieën. Er is met andere woorden een algehele stijging op alle 

fronten, en de meest plausibele verklaring hiervoor is dat de scholen voor een groot 

deel de ORA-brief ter harte hebben genomen21. Ook vanuit het werkveld werd de 

gewijzigde registratie door de onderwijsprofessionals meermaals als mogelijke 

verklaring meegegeven, naast een aantal andere (gebruikelijke) zaken. 

 

Het is daarom belangrijk dat we dit meenemen in het verklaren en duiden van de 

spijbelcijfers voor het schooljaar 2014-2015.  

 

Los van onze eigen beleidsaansturing zijn er wel een aantal algemene zaken die de 

cijfers ook kleuren. Ten eerste werd door verschillende secundaire scholen gemeld dat 

er naast de gebruikelijke verklaringen er een opmars is van leerlingen die zich 

                                                      
21

 Een aantal scholen hebben expliciet gemeld dat ze dit niet doen en dat hun koepel daarvan op de hoogte is. 
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inschrijven op school én zich focussen op de examencommissie. ‘Ze wedden op twee 

paarden’ werd er gezegd. Het nadeel is dat een deel van deze leerlingen het dan niet te 

nauw neemt met het aanwezig zijn op school, waardoor ze B-codes voor krijgen.  

 

Ten tweede werd er gemeld dat, omwille van de globalisering, leerlingen veel mobieler 

zijn. Voor afwezigheden van rechtswege (begrafenis, huwelijk, …) is er één dag 

voorzien volgens het decreet. Dit is moeilijk wanneer de plechtigheid in het land van 

herkomst is. Eén dag is dan meestal onvoldoende. De directie kan dit normaal gezien 

wel wettigen, maar alleen met diens toestemming (code Q). Soms is het 

onderwijspersoneel hiervan niet op de hoogte en geven ze (onterecht) B-codes.  

 

Ten derde wordt er gemeld dat er in (bepaalde delen van) Antwerpen het moeilijk is 

om op dezelfde dag op raadpleging te gaan bij de dokter. In bepaalde gevallen moet 

men zelfs twee dagen wachten vooraleer de dokter hen kan ontvangen. Als er dan pas 

een afwezigheidsattest wordt opgemaakt, dan kan de dokter niet voor de vorige dagen 

wettigen. Antidateren kan niet. De leerling in kwestie heeft voor de voorbije dagen een 

zogenaamd dixit-attest, waardoor dit in de registratie ook B-codes worden. 

3. Ongewettigde afwezigheden in het basisonderwijs 

 

In het basisonderwijs merken we dat er bij de leerplichtige kleuters en in het eerste 

leerjaar (respectievelijk 68 op 463 en 362 op 6.698) in verhouding meer ongewettigde 

afwezigheden opgetekend worden dan in de andere leerjaren. Mogelijke oorzaken22 

hiervan zijn nog steeds ‘het verlengd kleuterschooleffect’ waar ouders de kinderen nog 

gemakkelijker thuishouden omdat ze nog jong zijn. Het behalen van een diploma staat 

nog veraf.  

Ook de administratieve regels van scholen en de verschillen tussen scholen i.v.m. 

wettigen van afwezigheden maken het voor ouders soms complex. Verder wordt ook 

aangegeven dat bepaalde ouders niet direct het belang inzien van de regelmatige en 

tijdige aanwezigheid, alsook de correcte wettiging bij afwezigheid.  

De kennis over de leerplicht, het onderwijssysteem en de school(en haar regels)  is bij 

bepaalde ouders ontoereikend. Vanuit deze bekommernis is er door de 

spijbelambtenaar onder andere voorgesteld aan de dienst Inburgering om in haar 

lessen Maatschappelijke Oriëntatie stil te staan bij de geplogenheden die een school 

verwacht van al haar ouders.  

 

Om schoolse vertraging aan het begin van het basisonderwijs aan te pakken, zetten we 

met de kleuter- en basisscholen extra in op de (ouders van leerplichtige) kleuters en 

kinderen uit het eerste leerjaar die vaak ongewettigd afwezig blijven. Een gerichte 

sensibilisering van de ouders is een goed vertrekpunt om de ongewettigde 

afwezigheden en indirect ook het zittenblijven aan te pakken.  

                                                      
22

 Vanuit dossieranalyse en rondvraag bij verschillende scholen. 
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Het feit dat we dit schooljaar een significante daling tot 350 kleuters hebben, is 

hoopvol. De daling van het aantal ‘zittenblijvende’ kleuters en de stijging van het aantal 

3de kleuterklas leerlingen maakt dat er een procentuele halvering is de afgelopen 10 

jaar. Dit is een goede zaak.  

 

Met deelname aan Prevent (een URBACT II – project waaraan 9 Europese steden 

deelnemen) werkt de stad ook dit jaar aan ouderbetrokkenheid om zo vroegtijdig 

schoolverlaten te verminderen. In de Antwerpse Prevent-stuurgroep werken we 

daarvoor samen met scholen, het middenveld, het stadsbestuur, de koepels van de 

ouderverenigingen, de Schoolbrug, ...  

 

Op 15 oktober 2015 werd de eerste “dag van de ouder” georganiseerd. Antwerpse 

scholen werden uitgenodigd om die dag de samenwerking tussen ouders en school op 

een positieve manier in de belangstelling te brengen. 

 

(Kans)armoede wordt, meer dan ooit, ook als oorzaak gezien van ongewettigde 

afwezigheden, zeker als er onvoldoende financiële middelen23 zijn om naar een dokter 

te gaan. Ook Vlaanderen merkt dat armoede aangepakt dient te worden, om de 

negatieve gevolgen op school zo min mogelijk te houden. 

 

Scholen geven nog steeds aan dat eenoudergezinnen het moeilijker hebben om beroep 

te doen op een sociaal vangnet als één van de kinderen of de ouder zelf ziek is, en de 

kinderen toch op school moeten geraken. Het is ook moeilijker als er kinderen uit één 

gezin op verschillende scholen moeten schoollopen, zeker als de toegewezen scholen 

door capaciteitsproblemen in de buurt waar men woont ver uit elkaar gelegen zijn24.  

 

4. Leerplichtige leerlingen versus niet-leerplichtige leerlingen in 

het secundair onderwijs 

 

In alle onderwijsvormen wordt procentueel meer gespijbeld door meerderjarigen dan 

door minderjarige leerlingen behalve in het DBSO (en BUSO). In absolute aantallen zijn 

er echter meer minderjarige dan meerderjarige leerlingen. Méér dan één op drie 

leerlingen (34.8%) in het secundair onderwijs is niet meer leerplichtig, oftewel 12.773 

op 36.700 leerlingen.  

 

Wanneer we de leerlingen van de 1ste graad en HBO buiten beschouwing laten omwille 

van hun specificiteit25, dan merken we dat bijna de helft van de leerlingen (46.4%) 

meerderjarig is en de facto niet leerplichtig. Met andere woorden (bijna) de helft van 

                                                      
23

 Deze problematiek doet zich ook voor in het secundair onderwijs. 
24

 Gebaseerd op mondelinge gesprekken met scholen. 
25

 1ste graad en HBO omwille van de lage aantallen in de respectievelijke leeftijdscategorieën.  
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onze leerlingen in de 2de en 3de graad binnen het secundair onderwijs zijn 18 jaar en 

ouder. 

 

We blijven met onze aanpak dan ook inzetten op alle leerlingen, maar de focus bij het 

spijbelactieplan ligt vooral op de leerplichtleerlingen. Het ‘leerplichtig’ zijn is trouwens 

in veel gevallen een voorwaarde om ondersteunende en activerende maatregelen te 

ontvangen van de partners uitvalpreventie. Voor meerderjarige leerlingen is de aanpak 

op school een pak moeilijker. 

 

De kracht van het netwerk is dat verschillende actoren26, elk vanuit hun eigen kader en 

werking, een ondersteuningsaanbod kunnen bieden voor de jongere en zijn/haar 

context om uitval te voorkomen. De projecten binnen het forum uitvalpreventie27 

focussen, zoals gezegd, vooral op de minderjarige leerlingen28 en willen voornamelijk 

dreigende schooluitval tegengaan met hun coaching- en opvangaanbod. 

De cijfers geven aan dat jongeren rond de leeftijd van 18 jaar, het meeste spijbelgedrag 

vertonen. We hebben hier, in lijn met het Antwerps plan tegen jeugdwerkloosheid 

“Jongerenaanbod” en de Vlaamse plannen om ‘Vroegtijdig School Verlaten’ aan te 

pakken, ingezet met een proefproject in het BSO. Bij spijbelgedrag zullen 17-jarigen 

met 2 jaar schoolvertraging aangesproken worden voor de opmaak van een persoonlijk 

ontwikkelingsplan (POP) waarin we naast extra begeleiding ook duidelijke 

verwachtingen naar de jongeren toe meenemen. We willen zo tijdig ingrijpen en 

bijsturen zodat jongeren wel tot een kwalificatie komen. Dit project wordt vorm 

gegeven in samenwerking met de dienst onderwijsbeleid van de stad, de centra voor 

leerlingenbegeleiding (CLB), het OCMW, de VDAB, het Vlaamse departement onderwijs 

en een aantal Antwerpse BSO scholen. Ook de leerloopbaanadviseurs bij AOB dragen 

hieraan bij. Uit de Antwerpse spijbelcijfers blijkt dat bijna drie op vier van de 

spijbelaars 17 jaar en ouder zijn.  

 

5. Spijbelen in de verschillende onderwijsvormen 

 

Wanneer we de verschillende onderwijsvormen vergelijken, merken we dat er in het 

ASO procentueel nog steeds het minst wordt gespijbeld. We registreren voor ASO dit 

schooljaar wel weer een stijging, zodat er zelfs een procentuele verdubbeling is t.o.v. 10 

jaar geleden.  

 

Ook bij het TSO, BSO, OKAN en de Eerste graad is er een stijging. 

 

                                                      
26

 De partners beschreven in het spijbelactieplan, de partners van de projecten uitvalpreventie, maar ook OCMW, 
diensten uit sector Jeugd, … 
27

 Zie ook www.antwerpen.be/onderwijs   uitvalpreventie. 
28

 Behalve het jongerencoachingsproject dat een aanbod doet voor jongeren ingeschreven in een school. Dus ook 
meerderjarige leerlingen in de specifieke aandachtwijken. 
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HBO en KSO maken dan weer een daling mee. 

 

In het DBSO registreren we al jaren het hoogste percentage spijbelaars maar wat ook 

dit jaar weer opvalt, is dat meerderjarige leerlingen hier minder spijbelen dan de 

leerplichtige leerlingen. Vermoedelijk komt dit door een meer bewuste keuze die de 

jongeren maken op latere leeftijd om een kwalificatie te willen behalen, die hun kansen 

op de arbeidsmarkt vergroten. De motivatie van deze leerlingen is waarschijnlijk groter 

wat een positief effect heeft op hun aanwezigheid.  

 

Mogelijk vormen de hoge jeugdwerkloosheidscijfers / de verminderde 

tewerkstellingsmogelijkheden ten gevolge van de aanhoudende crisis op de 

arbeidsmarkt ook een factor voor jongeren om op school te blijven om alsnog een 

kwalificatie te behalen. De spijbelcijfers in het DBSO blijven onaanvaardbaar hoog. Het 

DBSO blijft de onderwijsvorm waarvoor jongeren te vaak kiezen vanuit een negatieve 

motivatie29 of waar ze ten gevolge van het watervaleffect terecht komen.  

 

Het voltijds engagement met de daaraan gekoppelde trajectmogelijkheden30 bieden een 

aanbod om aan de arbeids- en sociale vaardigheden van jongeren te werken.  

“De Vlaamse Regering gaf haar goedkeuring aan de conceptnota ‘Duaal Leren - Een 

volwaardig kwalificerende leerweg’. Duaal leren houdt in dat arbeidsrijpe leerplichtige 

jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door hun werkervaring in 

bedrijven, waardoor ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Met deze 

conceptnota worden de vele stelsels van leren en werken vereenvoudigd.”31 

 

6. Het aantal spijbeldagen 

 

Als we het totaal aantal halve spijbeldagen opsplitsen naar het aantal B-codes 

gegenereerd per leerling, merken we dat de grootste groep zich zeer dicht bevindt rond 

de 10 B-codes. We zien duidelijk een exponentiële daling naarmate leerlingen meer B-

codes opbouwen. Dit is positief omdat de vroege detectie het mogelijk maakt om snel te 

interveniëren en de focus van school, CLB en de verschillende projecten uitvalpreventie 

hierdoor sterk op deze ‘beginnende’ spijbelaars ligt. Ook de inzet van scholen en CLB in 

een duidelijk (school)spijbelbeleid kunnen hier een rol spelen.  

 
59% van het totaal aantal spijbelaars, oftewel  3.634 spijbelende leerlingen hebben 10 
t.e.m. 19 B-codes op een totaal van 6.157 leerlingen met ongewettigde afwezigheden.  

De groep leerlingen met 20 à 29 B-codes nemen met 1.027 spijbelaars één zesde voor 
hun rekening.  

                                                      
29

 Minder naar school gaan, geen voltijds onderwijs meer willen, willen ‘werken’, …. 
30

 Persoonlijk Ontwikkelingstraject, voortraject, brugtrajecten, … 
31

 https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/970730 
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Tezamen geeft dit drie vierde van de spijbelende leerlingen. De begeleiding gebeurt 
hier doorgaans steeds door de school en het CLB.  

Het zijn trouwens ook die leerlingendossiers die niet doorgegeven worden aan AgODi.  

Een minderheid (1495 jongeren) van de spijbelende jongeren verzamelt veel B-codes. 
Deze jongeren hebben vaak hardnekkige problematieken op verschillende 
levensdomeinen waardoor één hulpverleningsvorm vaak ontoereikend is. Deze 
jongeren dienen dan ook van nabij gevolgd, begeleid en geholpen te worden. Van deze 
spijbelende jongeren is slechts 567 leerplichtig. (= Vlaamse ‘registratie’-norm: 
leerplichtig én 30 of meer B-codes) 

 

7. Spijbelen en schoolse vertraging  

 

De samenhang tussen spijbelen en schoolse vertraging is duidelijk. Er zijn meer 

spijbelaars die schools vertraagd zijn of er zijn meer schools vertraagde leerlingen die 

spijbelen. Verder onderzoek zou meer duidelijkheid moeten brengen over deze 

samenhang. Wat uit de cijfers duidelijk wordt, is dat meer dan de helft32 van de 

leerplichtige leerlingen die spijbelen schools vertraagd zijn. Er is dus een duidelijke 

correlatie tussen schools vertraagd zijn en spijbelen. Het Onderwijsbeleid van de stad 

Antwerpen zet met ‘Samen Tot Aan de Meet’ in op sensibilisering en op het aanreiken 

van alternatieven voor zittenblijven.  

 

Binnen de verschillende onderwijsvormen merken we dat scholen ook de problematiek 

van ongekwalificeerde uitstroom aankaarten. Jongeren met schoolse vertraging en een 

spijbelprobleem vormen een risicogroep om vroegtijdig en ongekwalificeerd uit te 

stromen. Deze jongeren vinden slechts moeizaam aansluiting op de arbeidsmarkt. De 

samenwerking tussen onderwijs en andere sectoren33 m.b.t. deze doelgroep wordt 

verder uitgebouwd.  

 

Vanuit Vlaanderen en Europa zijn er verschillende initiatieven en projectaanvragen 

rond jeugdwerkloosheid en Early School Leaving die kansen bieden in het kader van de 

Antwerpse aanpak. Stad Antwerpen, VDAB en OCMW Antwerpen lanceren samen een 

plan34 tegen jeugdwerkloosheid, waarin naast een aantal preventieve acties ook 

remediërende en compenserende acties werden opgenomen.  

 

De installatie van de leerloopbaanadviseurs binnen Onderwijsbeleid Antwerpen, die 

ondersteuning bieden aan onderwijsprofessionals en hulpverleners rond 

leerloopbanen van jongeren, is ook een stedelijke actie tegen de ongekwalificeerde 

                                                      
32

 Zie ook ongewettigde afwezigheden en schoolse vertraging bij basisonderwijs. 
33

 O.a. VDAB, OCMW, Jeugdwerk i.f.v. jeugdwerkloosheid en Early School leaving. 
34

 Zie collegebesluit: 

http://www.ebesluit.local/do/decree/detail?id=2c9481ea4152a9a40141552114410c55&activeTopTab

=49. 
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uitstroom. Leerloopbaanadviseurs richten zich op de ondersteuning van leerkrachten 

uit alle netten, CLB,  hulpverleners uit de verschillende sectoren, medewerkers van 

stedelijke diensten met vragen over mogelijke leerloopbaantrajecten van jongeren. 

 

Naast een algemeen aanbod over de leerloopbaan van alle jongeren, richten ze zich in 

het bijzonder op specifieke doelgroepen van jongeren met een complexe 

schoolloopbaan: 

schoolloze kinderen, leerlingen die dreigen ongekwalificeerd uit te stromen, jongeren 

die geen job of opleiding hebben.  

 

De werking gaat verder dan ondersteuning bij de schoolloopbaan van individuele 

jongeren, ook scholen worden begeleid in hun ontwikkeling rond het thema 

'leerloopbanen'. Zo wordt er preventief ingezet op het versterken van de leerloopbaan 

van alle leerlingen. De werking van de adviseurs sluit aan bij de visie van  Samen Tot 

Aan de Meet.  

Leerloopbaanadviseurs maken samen met het CMP deel uit van het “Expertisenetwerk 

Leerloopbanen”.  

 

Het optekenen van een daling van het aantal leerplichtige kleuters is een goede zaak 

omdat ze niet van in het begin van hun schoolcarrière al opgezadeld worden met al één 

jaar schoolse vertraging. 
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5. Aanbevelingen 

Antwerpen hanteert een strenge norm en heeft ervoor gekozen om de registratie te 

starten vanaf 10 B-codes. Zo spelen we korter op de bal en kunnen we meer acties 

richten op beginnend spijbelgedrag. De Antwerpse norm vormt de hefboom om alle 

betrokkenen sterker te sensibiliseren voor een zo vroeg mogelijke aanpak gekaderd in 

een transparant spijbelactieplan met partners uit onderwijs, welzijn, politie en justitie.  

 

Antwerpen wil het registreren zo efficiënt als mogelijk gebruiken en heeft vanaf 

schooljaar 2014-2015 afgesproken om netoverschrijdend35 uniforme regels toe te 

passen om de spijbelregistratie stadsbreed te verbeteren en om de benchmarking te 

optimaliseren. Dit uit zich voor het betreffende schooljaar in een stijging van het aantal 

B-codes over heel de lijn. 

 

1. Algemeen 

 

Meten is weten. Dit is essentieel om onderbouwde adviezen te geven. Onderwijs 

Vlaanderen heeft met DISCIMUS een schat aan informatiegegevens, die we zelf zouden 

kunnen ontsluiten om ons flankerend onderwijsbeleid te optimaliseren.  

 

Als stedelijke administratie zijn we afhankelijk van de Vlaamse administratie voor 

specifieke onderwijsgegevens. Spijtig genoeg worden de gevraagde gegevens niet altijd 

opgestuurd, met als reden de ‘Vlaamse toezicht commissie’. Dit beperkt de 

mogelijkheden voor de stad Antwerpen om tegemoet te komen aan het flankerend 

onderwijsbeleid. Deze rigide opstelling katapulteert ons terug in de tijd. Het vertraagt 

ook onze werking. Dit is trouwens de doorslaggevende reden waarom dit rapport nu 

pas klaar is. Ook andere steden klagen  over het gebrek aan gegevensdeling door 

Onderwijs Vlaanderen. Indien er voor de steden en gemeenten ook een soort digitale 

sleutel wordt verleend, kunnen deze de gegevens die ze nodig hebben zelf raadplegen 

en ontsluiten. Een warme oproep (aanbeveling) aan de beleidsmakers om hiervoor een 

oplossing te vinden.  

 

Een van de grootstedelijke problematieken die de kop opsteekt, is het tekort aan 

dokters op het grondgebied van de stad Antwerpen. In bepaalde wijken kan je, als je 

ziek bent, niet de dag zelf naar de dokter. Alles is volzet en je kan pas de dag daarna of 

zelfs later naar de dokter. Naar de spoed mag officieel ook niet. Jongeren die dan ziek 

thuisblijven, hebben voor de dagen voorafgaand aan het effectieve fysieke 

doktersbezoek geen wettiging en worden dan als onwettig afwezig geregistreerd. 

Antidateren en dixit-attesten mogen niet. Aan de Orde van Geneesheren zou gevraagd 

kunnen worden om zich over deze nieuwe ontwikkelingen te buigen en een oplossing 

                                                      
35

 Beslissing Vast Bureau Onderwijsraad Antwerpen 18 maart 2014. 
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te voorzien. Een voorstel zou kunnen zijn om ook het moment dat de melding/afspraak 

wordt gemaakt bij de dokter op het attest mede te registreren. 

 

Bepaalde gebeurtenissen (huwelijk, sterfgeval in de familie, rouwperiode,…) komen in 

het leven voor, waarbij de leerling afwezig is. In vele gevallen kan op voorhand 

hiervoor toestemming aangevraagd worden aan de directie. Die krijgen andere codes 

(P, Q,…). Ouders (en ook onderwijsprofessionals) zijn soms niet op de hoogte van de 

reikwijdte en gebruik van deze codes . Het is daarom aanbevelingswaardig om voor 

deze codes een gerichte informatieronde te organiseren bij de ouders, maar ook bij de 

onderwijsprofessionals. Een betere kennis van het bestaan en het gebruik van deze 

codes bevordert de communicatie en wederzijdse betrokkenheid. 

 

 

2. Basisonderwijs 

Hoewel de spijbelproblematiek in het basisonderwijs in absolute cijfers niet 

alarmerend is, maar ook niet te negeren valt, merken we op dat het aandeel 

ongewettigde afwezigheden procentueel gezien het hoogst is bij de groep leerplichtige 

kleuters en bij de leerlingen in het begin van het lager onderwijs. 

Hoewel de participatiegraad in het kleuteronderwijs eerder hoog genoemd mag 

worden is het inzetten op deelname vanaf 2,5 jaar, maar vooral de regelmatige 

aanwezigheid van de ingeschreven kinderen in het kleuteronderwijs belangrijk. We 

zetten daar op in. 

In 2013 en 2014 kreeg AOB van Onderwijs Vlaanderen alle ‘anonieme’ (dus: niet 

persoonsgebonden) aanwezigheidsgegevens (digitaal; vanuit het elektronische 

registratiesysteem DISCIMUS) voor alle schooldagen in alle Antwerpse kleuterscholen, 

per klas en per dagdeel, ter beschikking. De cijfers lieten ons toe ons een algemeen 

beeld te vormen van de eigenlijke kleuterparticipatie; het effectief naar school gaan van 

alle in Antwerpen ingeschreven kleuters.  

Een eerste ‘nulmeting’ voor schooljaar ’13-’14 toonde meteen enkele opmerkelijke (en 

soms zelfs: onvermoede) patronen, die teruggekoppeld werden naar het werkveld 

(schooldirecties, zorgcoördinatoren e.d.) en die als bijzonder leerrijk beschouwd 

werden door alle betrokkenen36.  

De bedoeling was uiteraard om deze meting jaarlijks te herhalen, teneinde evolutie en 

tendensen in deze patronen te toetsen37. Helaas heeft Onderwijs Vlaanderen sinds 

begin 2015 het verstrekken van deze digitale gegevens stopgezet. 

                                                      
36

 Ook Onderwijs Vlaanderen put nog tot op de dag van vandaag uit onze bevindingen om zichzelf een beeld te 

kunnen vormen van het typische schoolgedrag in haar grote steden…) 
37

 Vijfentachtig Antwerpse kleuterscholen hebben ingetekend op een halfjaarlijkse rapportering-op-maat, en die we 

zouden verstrekken vanaf schooljaar ’15-‘16. 
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Verhoogde aandacht en sensibilisering voor alle betrokkenen m.b.t. de aanpak van deze 

doelgroep dringt zich op. Vooral de leerplichtige kleuters, zij zijn de facto al schools 

vertraagd, vormen een groep waarop we extra moeten inzetten. Onderzoek leert 

immers dat de kans op ongekwalificeerde uitstroom sterk toeneemt bij schoolse 

vertraging. Gelukkig is er dit schooljaar een significante daling van het aantal 

leerplichtige kleuters tot 350 kindjes. De dalende tendens is hoopvol.  

Het onderwijsbeleid van de stad Antwerpen opteert samen met haar partners voor een 

brede sensibiliserende aanpak op alle terreinen en bij alle betrokkenen. Naast het 

stimuleren van ouders van kleuters om hun kind(eren) naar school te brengen en de 

ondersteuning en begeleiding van kleuterscholen, zetten we o.a. samen met het OCMW 

en het Huis van het Kind in op de uitbouw van een ondersteuningsnetwerk om 

(kansarme) gezinnen te ondersteunen bij de onderwijsbegeleiding van hun kinderen.  

Ook voor de leerlingen in het basisonderwijs wordt verder gewerkt aan een aangepast 

schoolextern netwerk en een plan van aanpak naar model van het netwerk / 

spijbelactieplan voor het secundair onderwijs. We merken duidelijk dat de partners 

meer en meer leerlingen uit het basisonderwijs aanmelden bij het Centraal Meldpunt. 

Er zijn een aantal organisaties waar adequate hulpverlening en toeleiding mogelijk is, 

maar er blijven nog teveel hiaten om nu al te kunnen spreken van een sluitend 

spijbelactieplan voor het basisonderwijs. Dat vertaalt zich in de opties die scholen 

hebben om ondersteuning te krijgen. 

We proberen ook onze nieuwe gezinnen te bereiken via de dienst Inburgering om de 

regelgeving en geplogenheden van de scholen, en bij uitbreiding die van het onderwijs, 

mee te geven.  

3. Secundair onderwijs 

Het verder verfijnen en het stringenter aanpakken en opvolgen van de spijbelcijfers tot 

op het niveau van het aantal B-codes maakt ons duidelijk dat we moeten blijven 

inzetten op aanpak en projecten die met de ‘beginnende’ spijbelaar aan de slag gaan. Er 

kan niet getolereerd worden dat we de andere kant uitkijken of wachten totdat de 

problematiek escaleert.  

De spijbelproblematiek blijft zich scherp stellen bij de meerderjarige leerlingen, zelfs al 

bij 17-jarigen.  

In de 2de en 3de graad over alle onderwijsvormen heen merken we dat bijna de helft van 

de leerlingen meerderjarig is. Dit is alarmerend. 

Uit de cijfers blijkt daarenboven ook een duidelijk verband tussen schoolse achterstand 

en spijbelen.  
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Een aangepast plan op maat van deze (bijna) meerderjarige leerlingen om demotivatie 

en spijbelgedrag te doen afnemen38 blijft ondanks de daling noodzakelijk. Vanaf dit 

schooljaar (2014-2015) is in het BSO een proefproject opgestart waarbij we jongeren 

met een verhoogd risico op uitval willen contracteren en met hen een persoonlijk 

ontwikkelingsplan zullen opstellen. Zij kunnen rekenen op ondersteuning maar 

tegelijkertijd willen we hen ook op hun aandeel en verantwoordelijkheid wijzen.   

Voor jongeren die toch vroegtijdig uitvallen, wordt er momenteel gewerkt aan een 

warme overdracht naar de VDAB. Een aantal initiatieven, zoals de werkwinkel en 

jobcoaches zijn nog steeds onvoldoende bekend en meerderjarige uitvallers worden er 

onvoldoende naartoe geleid. De samenwerking met het WIJ-project en initiatieven rond 

trajectbegeleiding krijgen verder vorm39.  

 

Het is interessant om een aanbod te genereren voor ouders en voor leerkrachten 

(schoolteams) zodat het kennisniveau geïnspireerd en gevoed wordt.  

Vanaf schooljaar 2015-2016 introduceren we ‘Mijn loopbaan’  in alle Antwerpse 

scholen40. ‘Mijn loopbaan’  is een VDAB-tool om jongeren te helpen bij hun oriëntering, 

studie en beroepskeuze. De tool (http://www.vdab.be/mijnloopbaan) is gekoppeld aan 

de Onderwijskiezer en helpt jongeren om hun verschillende competenties transparant 

te maken en in te schalen. Zelfexploratie is een belangrijk element hierbij.  

Schoolverlaters maken een ontwikkelingsplan op gekoppeld aan de 

beroepsoriëntatietest. Jongeren zijn via deze tool in staat om hun competenties te 

benoemen en in te schalen op een competentieschaal in functie van vervolgopleiding en 

beroepskeuze. De tool ‘groeit mee’ met de noden van de jongere. Ze kunnen de tool zelf 

beheren en gebruiken om de rest van hun schoolloopbaan en de overgang van school 

naar arbeidsmarkt te faciliteren.  

Ook heel wat scholen en organisaties in Antwerpen erkennen de capaciteiten (of 

kwaliteiten), de sociale competenties of vaardigheden van jongeren die een grote troef 

zijn voor hun latere studie of loopbaan. Omdat zulke competenties niet uitgedrukt 

worden in een diploma werkte de Stad Antwerpen speciaal daarvoor het ComPas uit, 

het CompetentiePaspoort. Scholen of organisaties die geaccrediteerd werden met het 

ComPas-label kunnen aan jongeren die bij hen een traject volgden en de competenties 

verwierven, een ComPas-certificaat uitreiken.41 Dit is curatief en reactief handelen. 

Voor het groeiende aandeel meerderjarigen in onze scholen moeten er ook prioriteiten 

komen op preventief vlak. In de eerste plaats is het belangrijk om ervoor te zorgen dat 

ze ‘op leeftijd’ zitten. We dienen goed na te denken hoe we het tij kunnen keren om 
                                                      
38

 We sluiten met onze acties aan op het plan van de Vlaamse overheid in het kader van het terugdringen van 
vroegtijdige schooluitval. 
39

 Het WIJ-project van de VDAB voorziet voor Antwerpen 1600 begeleidingstrajecten ( over 2 jaar) voor de 
toeleiding van ongekwalificeerde +18 jarige uitstromers naar werk of vervolg / vooropleiding. 
40

 Akkoord Vast Bureau Onderwijsraad Antwerpen op 10 februari 2015 voor de promotie ervan op scholen. 
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http://www.onderwijsantwerpen.be/nl/aanbod/schoolprojecten/compas-het-competentiepaspoort 
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ervoor te zorgen dat de nieuwe generatie jongeren adequaat begeleid worden in hun 

schoolse carrière. We moeten met z’n allen werk maken van een plan om zoveel 

mogelijk jongeren op leeftijd te laten afstuderen aan al onze secundaire scholen.  

Leerlingen die zich inschrijven voor de examencommissie is trending. Deze leerlingen 

zoeken, naast de traditionele school, naar alternatieve wegen hun diploma te halen. Ze 

wedden op twee paarden. Ze schrijven zich in op hun school, en daarnaast schrijven ze 

zich ook voor de examencommissie. Scholen reageren daar verschillend op. Langs de 

ene kant zijn er scholen die dit afkeuren en streng optreden. Langs de andere kant zijn 

er scholen die ervoor kiezen om deze jongeren te begeleiden, met hun afspraken te 

maken en zodoende, in het belang van de toekomst van de jongere, positief staan 

tegenover de initiatieven van deze leerlingen. Hoe dan ook moeten we stil staan bij dit 

nieuw fenomeen en de juiste acties ondernemen om de jongeren een toekomst te 

bieden, via welke weg dan. 
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6. Besluit  

 

Leerlingen maken meer dan ooit keuzes en durven ook gaan voor alternatieven. De 

opkomst van de interesse voor de examencommissie is er zo één. Als 

onderwijsprofessional is het belangrijk om met deze nieuwe piste rekening te houden. 

Één school heeft het begrepen en steunt jongeren hierin. Andere scholen zijn wat 

krampachtig en staan daar negatief tegenover. Belangrijk is het om te begrijpen dat 

jongeren onbewust en zelfs bewust een signaal geven aan ons onderwijssysteem. Het is 

aan ons om dit signaal als een cadeau te zien om ons beleid te herbekijken. 

 

De maatschappij verandert snel, kijk maar naar de globalisering, de open grenzen in 

Europa, …  Onze scholen voeden jongeren op, die hun wortels overal ter wereld hebben. 

Het is belangrijk dat de regelgeving daar aandacht voor heeft en bepaalde regels, die 

ooit onder de kerktoren zijn geschreven, aanpast aan de realiteit. Positieve en 

negatieve plechtigheden kunnen ver van deze kerktoren voorkomen. Hier kan de 

regelgever rekening mee houden. Het optimaal gebruik van de verschillende soorten 

registratiecodes kunnen voor een groot deel hierop een antwoord bieden. 

 

Last but not least geven zelfs andere, op het eerste zicht niet relevante, (groot-

)stedelijke tendensen problemen op onze scholen. Het tekort aan dokters in (bepaalde 

delen van) onze stad hebben repercussies op de (gewettigde) aan- en afwezigheden 

van onze schoolgaande jeugd. Ook hier moet de regelgever voorzien in een oplossing. 

Het genereren van B-codes wegens overmacht zou niet mogen. Overmacht om op 

school te geraken wegens stakingen kan gelukkig al wel, nu nog voorzien dat het tekort 

aan dokters (en dat is ook overmacht) ook een oplossing krijgt. 
 


