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1.

Inleiding

Om als flankerend onderwijsbeleid van de stad Antwerpen onze doelstelling na te streven om zoveel
mogelijk jongeren een diploma of kwalificatie te doen behalen, is het essentieel om de leerloopbanen
van Antwerpse jongeren in kaart te brengen en te analyseren. Voor deze derde onderwijsmonitor heeft
de stad, onderwijs en de studiedienst, opnieuw een actuele analyse gemaakt van de cruciale
leerloopbaanindicatoren die de schoolloopbaan van de leerlingen in Antwerpen bepalen en beïnvloeden.
De meeste cijfers die worden voorgesteld en besproken hebben betrekking op het schooljaar 20172018.
De stad zet samen met haar partners in op het reduceren en voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten
of ongekwalificeerde uitstroom. Als eerste bekijken we dan ook de evolutie van de ongekwalificeerde
uitstroom. Daarna wordt er verder in gegaan op de factoren die een voorspellende waarde hebben op
ongekwalificeerde uitstroom, zoals zittenblijven, schoolse vertraging, spijbelen, de verandering van
school of studierichting en de achtergrond van leerlingen.
De vorige jaren werd er al uitvoerig ingegaan op de impact van zittenblijven en schoolse vertraging op
de leerloopbaan van kinderen en jongeren. Een zittenblijver is een leerling die op 01/02 van het huidige
schooljaar in hetzelfde leerjaar les volgt als in het schooljaar voordien. Een leerling met schoolse
vertraging volgt les in een lager leerjaar dan in het leerjaar waar hij normaal zou zitten op basis van
zijn geboortedatum. Deze twee factoren kunnen leiden tot een lager schools welbevinden,
spijbelgedrag, grensoverschrijdend gedrag, schoolmoeheid en uiteindelijk vroegtijdig schoolverlaten.
Ondanks de inzet van de laatste jaren, zien we dat het aantal zittenblijvers in het lager en secundair
onderwijs, voor het eerst sinds 2011, opnieuw gestegen is. Het aantal jongeren met schoolse vertraging
is echter verder gedaald. Dit is een gevolg van de inspanningen die de vorige jaren zijn geleverd.
Schoolse afwezigheden krijgen opnieuw een prominente plaats in deze onderwijsmonitor, omdat
spijbelgedrag onlosmakelijk verbonden is met schoolse vertraging, zittenblijven en ongekwalificeerde
uitstroom. Wanneer een leerling spijbelt wordt dit geregistreerd door de school met een B-code. Dit
betekent dat de leerling niet op school is na het verstrijken van het eerste lesuur in de voor- of
namiddag. Dit geldt dan voor een halve dag afwezigheid. Wanneer een leerling te laat is en na de start
van de schooltijd, maar voor het verstrijken van het eerst lesuur, op school verschijnt, krijgt deze een
L-code. Als een leerling een hele dag ongewettigd afwezig is, krijgt hij bijgevolg twee b-codes. Wanneer
een leerling meer dan 5 halve dagen heeft gespijbeld moet het Clb op de hoogte worden gebracht door
de school. In deze onderwijsmonitor wort er gerapporteerd over de leerlingen die minsten tien halve
dagen ongewettigd afwezig zijn geweest gedurende het schooljaar.
In deze onderwijsmonitor kunnen we de spijbelcijfers opnieuw vergelijken met het voorgaande
schooljaar. Omwille van de nieuwe, meer nauwkeurige, manier van registreren waarmee is gestart in
het schooljaar 2016-20171, kunnen we geen evolutie schetsen met de voorgaande schooljaren. Ten
opzichte van het schooljaar 2016-2017 is er een duidelijke stijging van het aantal spijbelaars en stijgt
het percentage in alle onderwijsvormen en zien we een opvallende stijging in het buitengewoon
onderwijs.
In deze onderwijsmonitor wordt bij de verschillende loopbaanindicatoren telkens een uitstap gemaakt
naar het Kiel. In deze wijk is er een hoge graad van schoolse uitval en vertraging. Met het project A’rea
1

Onderwijsnetwerk Antwerpen & studiedienst – Stad Antwerpen (2018) onderwijsmonitor 2016-2017
- https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/rapporten
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2020 worden er sinds het schooljaar 2017-2018 in deze wijk heel wat acties gedaan om in te grijpen op
de factoren die bijdragen aan schoolse vertraging en ongekwalificeerde uitstroom. Om de effecten van
het project goed in kaart te brengen en middelen zo goed mogelijk in te zetten, is een effectmeting
nodig. In deze onderwijsmonitor worden de gegevens uit de eerste 0-meting besproken.
De volgende jaren blijven we dus ook wijkspecifieke indicatoren gerelateerd aan vroegtijdig
schoolverlaten monitoren om de effecten in kaart te hebben.
Na de analyse van de cijfers van verschillende indicatoren, sluiten we dit rapport af met enkele
conclusies en aanbevelingen. Na de cijfers voor ongekwalificeerde uitstroom voor het schooljaar 20172018, starten we met de beschrijving van de indicatoren voor basisonderwijs en vervolgens voor
secundair onderwijs. Achtereenvolgens zullen telkens zittenblijven, schoolse vertraging, ongewettigde
afwezigheden en het verband hiertussen aan bod komen. We bekijken waar nodig de verschillen tussen
de Antwerpse wijken met extra aandacht voor het Kiel, vergelijken tussen jongens en meisjes en over
onderwijsvormen heen.
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2.

Ongekwalificeerde uitstroom

Flankerend onderwijsbeleid van de stad Antwerpen hebben heeft de ambitie en doelstelling om
ongekwalificeerde uitstroom te reduceren. Daarom is het belangrijk om deze evolutie nauwgezet op te
volgen en te monitoren. Ook in Vlaanderen staat dit thema hoog op de beleidsagenda.
In het vierde cijferrapport “vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams secundair onderwijs” rapporteert het
Vlaamse ministerie van onderwijs en vorming in welke mate schoolverlaters gekwalificeerd de
schoolbanken verlaten. Gekwalificeerd betekent dat de schoolverlater een kwalificatie heeft behaald die
toegang geeft tot de arbeidsmarkt of doorstroom naar het hoger onderwijs mogelijk maakt. Vroegtijdig
schoolverlaters zijn dus leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en het Vlaams secundair onderwijs
verlaten zonder kwalificatie. Leerlingen in opleidingsvormen één en twee in het buitengewoon onderwijs
volgen alternatieve kwalificerende trajecten, waardoor ze geen kwalificatiecriterium kunnen behalen en
niet worden beschouwd als vroegtijdig schoolverlaters.

Figuur 1: Evolutie van ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen en Vlaanderen

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Vlaanderen en Antwerpen opnieuw is gestegen. In het
schooljaar 2016-2017 verliet 11% van alle leerlingen in Vlaanderen de schoolbanken zonder
kwalificatie. In Antwerpen blijft dit aantal, met 21,5%, bijna dubbel zo hoog en stroomde meer dan
één vijfde van de leerlingen ongekwalificeerd uit. Dit verschil tussen Antwerpen en Vlaanderen kan
verklaard worden door het verschil in het profiel van de Antwerpse leerlingen en de context waarin
deze opgroeien. Er zijn vier leerlingkenmerken die Vlaanderen in rekening brengt om mee te bepalen of
een jongere in “onderwijskansarmoede” opgroeit2:
1.
2.
3.
4.

in het gezin wordt geen Nederlands gesproken,
de moeder heeft maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs,
het gezin woont in een buurt waar er een hoge mate van schoolse vertraging is
de leerling ontvangt een schooltoelage.

2

Vlaams ministerie van Onderwijs en vorming, vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair
onderwijs, maart 2019
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Een onderwijskansarmoede-index (OKI-index) wordt berekend door bovenstaande indicatoren waaraan
leerlingen voldoen, op te tellen voor alle leerlingen en vervolgens te delen door het totaal aantal
leerlingen. Deze index kan berekend worden voor een school, een buurt, een wijk, gemeente, enz. Hoe
hoger de index-waarde, hoe meer leerlingen aantikken op één of meer van bovenstaande indicatoren.
De OKI-index voor Antwerpen bedraagt 2,15 in het schooljaar 2016 (stijging van 0,15 ten opzichte van
2009). Voor Vlaanderen bedraagt de OKI-index 0,85.
Antwerpen

Vlaanderen

Aantal leerlingkenmerken

Aantal VSV

Aantal
VSV +
gekwalificeerde
uitstroom

% VSV

% VSV

0

56

544

10,3%

4,7%

1

161

1177

13,7%

10,3%

2

304

1141

26,6%

20,5%

3 of meer

458

1771

25,9%

25,7%

Geen gegevens

84

234

35,9%

32,3%

Totaal

1063

4867

21,8%

11%

Figuur 2: Vroegtijdig schoolverlaten (VSV) in Antwerpen naar leerlingkenmerken en in vergelijking
met Vlaanderen

Bovenstaande tabel toont dat het aantikken op één of meerdere van deze indicatoren voor
onderwijskansarmoede de kans op vroegtijdig schoolverlaters sterk verhoogt.
Er zijn verschillende redenen waarom jongeren ongekwalificeerd uitstromen en kunnen te maken
hebben met oriëntatiemoeilijkheden, risicofactoren in de school, vrije tijd en/of gezinscontext en
welzijnsproblemen. Verder kan de stijging in het schooljaar 2016-2017 mogelijk ook gelinkt zijn aan de
heropleving van onze economie. De aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt is groot voor jongeren
zonder diploma of met een moeilijke schoolloopbaan. Wanneer ze echter later terug zonder werk vallen,
is het vinden van een nieuwe job zonder diploma niet eenvoudig.
Deze bevindingen hebben mee geleid tot recente hervormingen zoals de modernisering van het
secundair onderwijs en duaal leren, waarmee men inzet op het voorkomen van ongekwalificeerde
uitstroom. Dit gebeurt naast de aanbevelingen, zoals o.a. het inzetten op een zo hoog mogelijke
kleuterparticipatie en aandacht voor een ononderbroken leerloopbaan. In Vlaanderen zijn deze
aanbevelingen opgenomen in de conceptnota ‘samen tegen schooluitval’.
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3.

Basisonderwijs

In het schooljaar 2017-2018 waren er 65.471 leerlingen inschreven in het basisonderwijs in de stad
Antwerpen. 63.190 van hen volgden les in het gewoon basisonderwijs, waarvan 38.116 in het lager
onderwijs en 25.028 in het kleuteronderwijs. In onderstaande tabel zijn enkel de kleuters van het derde
kleuterleerjaar opgenomen, omdat er in de andere leerjaren in de kleuterklas, geen leerplichtige
leerlingen zitten. Deze jaren zijn wel mee geteld in het totaal aantal leerlingen. In totaal zitten er 788
leerlingen meer in de lagere school en 24 minder in de kleuterschool dan in het schooljaar 2016-2017.
Van al de leerlingen in het gewoon basisonderwijs waren er 38.494 leerplichtig, waarvan 378 in de
derde kleuterklas zaten. Dit is 5,1% van alle kleuters in de derde kleuterklas en opnieuw een lichte
stijging t.o.v. het schooljaar 2016-2017 toen 4,9% van de kleuters in de derde kleuterklas leerplichtig
waren. Dit betekent dat er meer kleuters zijn die vertraging hebben opgelopen in de kleuterklas dan het
vorige schooljaar. Dit is een indicatie dat er meer niet-leerplichtige kleuters een jaar hebben moeten
overdoen. We hebben echter geen cijfers om exact te zeggen over hoeveel kleuters dit gaat en over de
leeftijd van de kleuters die blijven zitten. In het eerste leerjaar zitten er 46 leerlingen die nog niet
leerplichtig zijn.

Gewoon basisonderwijs
3de kleuter
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Buitengewoon basisonderwijs
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 6
Type 7
Type 8
Type 9
Basisaanbod
Totaal

Leerlingen *
2017-2018
63.190
7.342
7.081
6.837
6.550
6.245
6.053
5.396
2.281
260
382
50
117
11
332
176
249
704
65.471

leerplichtige lln*
2017-2018
38.494
378
7.035
6.837
6.550
6.245
6.053
5.396
2.115
260
306
50
95
9
284
176
231
704
40.609

*Leerlingen uit methodescholen werden evenredig verdeeld over alle leerjaren, omdat deze scholen niet werken met strikte
jaarklassystemen.

Figuur 3: Aantal leerlingen in het basisonderwijs in 2017-2018

In het buitengewoon basisonderwijs waren er in het schooljaar 2017-2018 2.281 leerlingen
ingeschreven. 2.115 van hen waren leerplichtig. Dit betekent dat er 22 leerlingen minder waren dan in
het schooljaar 2016-2017 en 129 minder dan in 2015-2016. Ten opzichte van het totaal aantal
leerlingen is er 3,5% van de leerlingen ingeschreven in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen.
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Deze daling van het aantal leerlingen is waarschijnlijk een gevolg van de hervormingen naar een meer
inclusief onderwijs en de invoering van het M-decreet in het schooljaar 2015-2016.

3.1. Schoolse vertraging en zittenblijven
Voor het eerst sinds een aantal jaren steeg het procentueel aantal zittenblijvers in Antwerpen opnieuw,
net zoals in de rest van Vlaanderen en in andere centrumsteden. In het schooljaar 2017-2018 moest
3,9% van de leerlingen in het basisonderwijs zijn jaar overdoen, terwijl dit in het schooljaar 2016-2017
nog 3,6% was. In Antwerpen zijn er dus dubbel zo veel zittenblijvers t.o.v. Vlaanderen. De Antwerpse
cijfers hebben geen negatieve invloed op de Vlaamse cijfers, wanneer we Antwerpen hier uit laten, is er
geen verschil in het procentueel aantal zittenblijvers.
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

6,3%

6,5%
5,4%
4,3%

2,9%

3,0%

2,7%

2,4%

4,4%
2,3%

4,1%
2,2%

3,6%

3,6%

3,9%

2,0%

1,9%

2,0%

Antwerpen BaO
Vlaanderen BaO

Figuur 4: Evolutie in percentage zittenblijvers in het gewoon basisonderwijs in 2017-2018

In absolute cijfers betekent dit dat er in Antwerpen 1.355 leerlingen bleven zitten. Dit zijn er 114 meer
dan het schooljaar voordien en 160 meer dan het schooljaar 2015-2016. In Vlaanderen was de stijging
procentueel kleiner en bleven er 8.219 leerlingen zitten in het schooljaar 2017-2018. Dit zijn er 227
meer dan in het schooljaar voordien en 179 leerlingen meer dan in het schooljaar 2015-2016.
Deze stijging is een opmerkelijke vaststeling. Men kiest er opnieuw vaker voor om een leerling een jaar
te laten overdoen, ondanks de adviezen uit wetenschappelijk onderzoek3 en het project “samen tot aan
de meet” 4 in Antwerpen. Onderzoek toonde immers aan dat zittenblijven geen effectieve methode is
om met schoolse achterstand om te gaan. Op lange termijn lopen deze jongeren zelfs een verhoogd
risico om het onderwijs te verlaten zonder diploma of kwalificatie.
Meer dan een derde van deze leerlingen blijft zitten in het eerste leerjaar. Naarmate de leerlingen ouder
worden, zien we dat het aantal zittenblijvers ook daalt. In het zesde leerjaar moesten er in het

3

Vandecandelaere, M., Vanlaar, G., De Fraine, B. & Van Damme, J. (2014). Doorkleuteren of
overvaren? De effecten van zittenblijven in de derde kleuterklas. Caleidoscoop, 26 (4), 6-13.
4

Juchtmans, G., Belfi, B., De Fraine, B., Goos, M., Knipprath, H., Vandenbroucke, A. en Verbeeck, B.,
(2011). Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven. (Antwerpen/Apeldoorn: Garant).
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schooljaar 2016-2017 “maar” 29 leerlingen blijven zitten. Het lijkt dat hoe jonger de leerling is, hoe
minder men denkt aan de mogelijke negatieve consequenties van zittenblijven.
Ondanks de stijging van het aantal zittenblijvers, zet de dalende trend in het aantal jongeren met
schoolse vertraging zich wel verder in het schooljaar 2017-2018. Het aantal leerlingen met schoolse
vertraging is in Antwerpen gedaald van 19,40% tot 18,80%.
In de cijfers van schoolse vertraging komen immers de gecumuleerde effecten en inspanningen van de
voorbije jaren tot uiting. Daarnaast hebben buiten zittenblijven nog andere factoren een invloed op de
schoolse achterstand, zoals een verlate instap in het onderwijs. Zo worden bijvoorbeeld anderstalige
nieuwkomers niet altijd in een klas met leeftijdgenootjes geplaats op basis van leeftijd, maar volgen ze
les bij een jongere klas die meer aansluit bij hun taalniveau.
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

27,7% 27,7% 27,1%

25,2%

23,6%

22,3%

20,8%

19,4% 18,8%

15,7% 15,8% 15,7% 15,0%
14,2% 13,6% 13,1%
12,5% 12,1%
Antwerpen BaO
Vlaanderen BaO

5,00%
0,00%

Figuur 5: Evolutie van het aantal leerlingen met schoolse vertraging in het basisonderwijs

Als we wijkgericht gaan kijken waar er meer of minder leerlingen met schoolse vertraging wonen, zien
we dat het aandeel van leerlingen met schoolse achterstand vermindert in alle wijken. In onderstaande
kaart en tabel (figuur 7) springen dezelfde gebieden opnieuw in het oog. In de tabel maken we een
vergelijking per kalenderjaar i.p.v. per schooljaar, aangezien het aantal inwoners op een ander moment
geteld wordt dan het aantal leerlingen.
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Figuur 6: Verdeling leerlingen uit het gewoon lager onderwijs met schoolse vertraging over
Antwerpse buurten, naar woonplaats van de leerling.

In de wijken Antwerpen
Noord (2060), Kiel (2020) ,
Deurne (2100), Merksem
(2170) en Hoboken (2660)
is het aandeel leerlingen
met schoolse vertraging het
grootst. Meer dan 20% van
de jongeren die in deze
wijken
wonen
hebben
schoolse vertraging. In deze
buurten wonen duidelijk
meer
leerlingen
die
aantikken op één of meer
van de indicatoren voor
onderwijskansarmoede.
Deze indicatoren en de
invloed op de schoolloopbaan
werden eerder al beschreven.

Antwerpen Centrum (2000)
Antwerpen Noord (2060)
Antwerpen Zuid (2018)
Antwerpen Kiel (2020)
Antwerpen Linkeroever (2050)
Luchtbal (2030)
Berendrecht Zandvliet Lillo
(2040)
Deurne (2100)
Borgerhout (2140)
Merksem (2170)
Ekeren (2180)
Berchem (2600)
Wilrijk (2610)
Hoboken (2660)

2015
20,3%
31,4%
18,5%
27,7%
23,5%
21,6%
11%

2016
18,4%
28,4%
17,2%
26,3%
21,3%
21%
9,9%

2017
17,5%
26,4%
16,1%
24,6%
19%
19,8%
9,4%

23%
24,1%
23,6%
13,5%
19,8%
16,1%
22,4%

21,4%
21,4%
21,7%
12,1%
18,6%
16,6%
21,5%

20,6%
19,4%
20%
11%
17%
15,8%
20,7%

Figuur 7: Evolutie leerlingen gewoon lager onderwijs met schoolse
vertraging in Antwerpse buurten, naar woonplaats leerling

In Antwerpen noord, Borgerhout en Linkeroever is de daling, met ongeveer 5%, de grootste t.o.v.
2015. Deze daling is mogelijk te wijten aan het gegeven dat het aantal indicatorleerlingen in deze
wijken procentueel minder hard is gestegen dan in andere wijken. Voor een sluitende verklaring is er
meer onderzoek nodig.
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A’rea 2020
De acties die vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn opgezet door Onderwijsnetwerk Antwerpen en de
partners binnen A’rea 2020, hebben als doel de leerloopbanen van de jongeren op het Kiel positief te
beïnvloeden. Om deze acties en de effecten te kunnen monitoren deed men in het schooljaar 20162017 een 0-meting. De wijk het Kiel werd gekozen omdat de uitdaging er behoorlijk groot is. De
ongekwalificeerde uitstroom, het aantal leerlingen met schoolse vertraging en het aantal problematisch
afwezige leerlingen ligt hier immers beduidend hoger dan in andere Antwerpse wijken.
24,6% van de leerlingen die op het Kiel wonen hebben schoolse vertraging opgelopen tegenover 19,5%
van de leerlingen die elders in Antwerpen wonen. Wel kan er ook in deze wijk een daling worden vast
gesteld t.o.v. de vorige jaren. Vooral in de groep leerlingen met meer dan één jaar schoolse vertraging
merken we een duidelijke evolutie. Algemeen is er geen verschil in de grootte van de daling tegenover
andere Antwerpse wijken.
40%
35%
30%

34,9% 35,8% 34,4% 34,7%
27,9% 28,0% 28,0% 27,2%

32,3%
28,6% 27,7%
25,4%

25%

23,7%

22,4%

26,3%
20,8%

24,6%
19,5%

Stad Antwerpen
Kiel

20%
15%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figuur 8: Evolutie leerlingen gewoon lager onderwijs met schoolse vertraging die wonen op het Kiel,
in vergelijking met Antwerpen

40,00%
35,00%
30,00%

7,20% 8,80% 8,50% 8,90%

7,50%
5,30% 3,30%
3,10%

25,00%
20,00%

29,60%

15,00%

28,40%
29,20%

26,90%
28,30%

23,60%

25,60%

25,00%

10,00%

2,50%

24,80%

Meer dan één jaar
schoolse vertraging

1 jaar schoolse
vertraging

5,00%
0,00%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Figuur 9: Evolutie leerlingen gewoon lager onderwijs met één of meerdere jaren schoolse vertraging
die wonen op het Kiel
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De invloed van de acties in het kader van A’rea 2020 op de schoolse vertraging zullen in de volgende
onderwijsmonitors verder worden opgevolgd en beschreven.

3.2. Ongewettigde afwezigheden
In het schooljaar 2017-2018 waren er in het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), 2.473
leerlingen die gedurende het schooljaar meer dan 10 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest.
Dit is 7,2% van alle leerplichtige leerlingen en een stijging van 1% t.o.v. van het schooljaar voordien.

Gewoon
basisonderwijs
3de kleuter
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Buitengewoon
basisonderwijs
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 6
Type 7
Type 8
Type 9
Basisaanbod
Totaal

Spijbelaars

Leerlingen*

Spijbelaars
% t.o.v. alle
lln

leerplichtige
lln*

2017-2018
2.473

2017-2018
63.190

2017-2018
3,9%

2017-2018
38.494

Spijbelaars
% t.o.v.
leerplichtige
lln
2017-2018
6,4%

114
679
468
393
321
303
195
437

7.342
7.081
6.837
6.550
6.245
6.053
5.396
2.281

1,6%
9,6%
6,8%
6,0%
5,1%
5,0%
3,6%
19,2%

378
7.035
6.837
6.550
6.245
6.053
5.396
2.115

30,2%
9,7%
6,8%
6,0%
5,1%
5,0%
3,6%
20,7%

75
81
7
8
2
40
26
31
167
2.910

260
382
50
117
11
332
176
249
704
65.471

28,8%
21,2%
14,0%
6,8%
18,2%
12,0%
14,8%
12,4%
23,7%
4,4%

260
306
50
95
9
284
176
231
704
40.609

28,8%
26,5%
14,0%
8,4%
22,2%
14,1%
14,8%
13,4%
23,7%
7,2%

*Leerlingen methodescholen werden evenredig verdeeld over alle leerjaren
Figuur 10: Problematische afwezigheden in het basisonderwijs per onderwijsvorm

Wanneer we een opdeling maken in soort onderwijs zien we dat er in het buitengewoon basisonderwijs
procentueel heel wat meer spijbelaars zijn. 437 van de 2.115 leerplichtige leerlingen of 20,7% is hier
problematisch afwezig geweest gedurende het schooljaar t.o.v. 2.473 van de 38.494 of 6,4% van de
leerplichtige leerlingen in het gewone basisonderwijs.
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3.2.1.

Gewoon basisonderwijs

Voor het gewoon basisonderwijs
betekent dit een lichte stijging van
bijna 0,8% en stellen we vast dat het
aantal
problematisch
afwezige
leerlingen in alle leerjaren gestegen is
t.o.v. het schooljaar 2016-2017.
Het valt op dat er in de derde
kleuterklas
beduidend
meer
ongewettigd afwezige leerlingen
zitten en de stijging hier ook het
grootste is.
30,2%
van
de
leerplichtige kleuters is hier meer
dan 10 halve dagen afwezig
geweest gedurende het schooljaar
2017-2018
t.o.v.
24,5%
het
schooljaar voordien.

35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

% tov leerplichtige lln
2016-2017
% tov leerplichtige lln
2017-2018

0%

Figuur 11: Evolutie procentueel aantal problematisch afwezige
leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Daarnaast is het opvallend dat het aantal het sterkst gestegen is in het eerste en zesde leerjaar t.o.v.
van het schooljaar 2016-2017. In het eerste leerjaar steeg dit van 8,3% naar 9,7% en in het zesde van
2,5% naar 3,6%. In de andere leerjaren bleef de stijging beperkt tot 0,5%
Net zoals in de vorige schooljaren kunnen we uit deze cijfers ook weer afleiden dat het aantal
problematisch afwezige leerlingen in het basisonderwijs afneemt, naarmate de leerlingen ouder worden.
Bijna de helft van deze leerlingen zit in de derde kleuterklas of in de eerste graad van de lagere school.
Uit de stijging van het aantal problematisch afwezige leerlingen in de derde kleuterklas en het eerste
leerjaar zou er kunnen worden afgeleid dat meer ouders er om welke reden dan ook voor kiezen om
hun kinderen minder regelmatig naar school te sturen in het begin van hun schoolloopbaan in het
basisonderwijs.
Uit Vlaams onderzoek 5 naar kleuterparticipatie blijkt dat niet alle ouders vertrouwd zijn met het
concept kleuterschool of zich niet bewust zijn van het feit dat hun kind leerplichtig is vanaf zes jaar. Dit
is immers niet overal in de wereld zo. We zien dit vooral bij eerstgeborenen van anderstalige inwoners.
Daarnaast zijn er ook nog andere specifieke kenmerken van ouders die bepalen of een kind al dan niet
wordt ingeschreven op jonge leeftijd. Binnen de groep van kleuters die aantikken op drie van de vier
leerlingenkenmerken, namelijk buurt, thuistaal niet Nederlands en opleiding moeder, is het percentage
niet ingeschreven kleuters beduidend hoger dan binnen de andere groepen. Deze groep van ouders
zorgt vaker thuis voor de kinderen en is minder geneigd hun kinderen vroeg in het kleuteronderwijs te
laten instromen.

5

Departement onderwijs en vorming, Onderzoek naar kleuterparticipatie – Eindrapport ,
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Eindrapport_Onderzoek_naar_kleut
erparticipatie.pdf
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Verder kan het hoge aantal problematisch afwezige leerlingen in het eerst leerjaar verklaard worden
doordat ouders ervoor kiezen om ‘kleutergewoontes’ nog aan te houden wanneer het kind al leerplichtig
is. Zo blijven ze bijvoorbeeld nog een vaste dag thuis of bij familie.
Om ouders te motiveren hun kinderen in de kleuterschool regelmatig naar school te laten gaan, is in
Vlaanderen het recht op een schooltoelage gekoppeld aan regelmatige aanwezigheid op school. De
minimale aanwezigheidsdrempel om het recht op een schooltoelage te behouden, is afhankelijk van de
leeftijd van niet-leerplichtige kleuters: 150 halve dagen voor een driejarige, 185 halve dagen voor een
vierjarige en 220 halve dagen voor een vijfjarige. Voor de vijfjarige speelt deze norm ook een rol in de
toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs.
Antwerpen
Schooljaar

Vlaanderen

Leeftijd

% lln met
onvoldoende
halve dagen

Aantal lln met
onvoldoende
halve dagen

% lln met
onvoldoende
halve dagen

Aantal lln met
onvoldoende halve
dagen

3

5,7%

422

3,4%

76.051

2016-2017

4

5,7%

432

3,0%

77.685

2016-2017

5

6,1%

441

3,1%

77.834

2016-2017

Figuur 12: Aan- en afwezigheden in het kleuteronderwijs in Antwerpen en Vlaanderen

De meest recente cijfers over kleuteraanwezigheid gaan over het schooljaar 2016-2017. In vergelijking
tot Vlaanderen zijn er in Antwerpen meer kleuters die onvoldoende aanwezig zijn geweest op school.
Dit is mogelijk te wijten aan het hoger aantal kleuters in Antwerpen die aantikken op één van de
hierboven beschreven leerlingkenmerken.
We moeten deze signalen ernstig nemen. Regelmatige kleuter- en schoolparticipatie zijn immers
belangrijke voorwaarden voor een kwalitatieve schoolloopbaan. Ouders moeten gewezen worden op dit
belang en gestimuleerd worden om hun kinderen zo veel mogelijk dagen naar school te laten gaan.

3.2.2.

Buitengewoon basisonderwijs

In het buitengewoon basisonderwijs
is het aantal problematisch afwezige
leerlingen gestegen van 379 in 20162017 naar 437 in 2017-2018.
Procentueel betekent dit een stijging
van 17,9% naar 20,7%. Ook hier zien
we een stijging in alle onderwijstypes
met opvallende stijgingen in type
twee (+4,5%), type zeven (+5,9%)
en type negen (+4,5%).
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25,0%
20,0%
15,0%
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5,0%
0,0%

% tov leerplichtige
lln 2016-2017
% tov leerplichtige
lln 2017-2018

Figuur 13: Evolutie procentueel aantal problematisch afwezige
leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs
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Type drie en zes zijn niet opgenomen in de grafiek, omwille van een te laag leerlingenaantal.6
Het is opvallend dat in het buitengewoon onderwijs het aantal problematisch afwezige leerlingen
procentueel en in absolute aantallen stijgt, ondanks de daling van het aantal leerlingen. Deze
vaststelling onderbouwt de mogelijke hypotheses die al in de vorige onderwijsmonitor werden
besproken. Ten eerste is er bij veel van de leerlingen een multi-problematiek aanwezig, waardoor ze
moeilijk hun plaats vinden in één specifiek onderwijstype. Door de invoering van het M-decreet zijn de
leerlingen uit het buitengewoon basisonderwijs met een beperkte ondersteuningsnood aangesloten in
het gewoon onderwijs. Hierdoor is het aantal leerlingen gezakt, maar blijft de groep leerlingen met een
grotere ondersteuningsnood gelijk. Vermoedelijk zijn het deze leerlingen die vaker problematisch
afwezig zijn met een stijging van het percentage problematisch afwezige leerlingen tot gevolg. Dit is
echter geen verklaring voor de stijging in absolute aantallen.
Ten tweede zijn veel van de leerlingen afhankelijk van bus- of aangepast vervoer, omwille van een
specifieke beperking of omdat ze van buiten de stad naar school komen. Momenteel wordt er gewerkt
aan de hervorming van de wetgeving en regels over leerlingenvervoer. Deze zal vanaf 2022 in werking
treden. Het is mogelijk dat deze hervorming kan bijdragen aan de verlaging van het aantal
problematisch afwezige leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs.
Naast de vaststelling dat leerplichtige kleuters en leerlingen in het buitengewoon onderwijs vaker
problematisch afwezig zijn, kunnen we ook vaststellen dat deze groepen ernstiger spijbelgedrag
vertonen dan leerlingen in het gewoon lager onderwijs.
In het lager onderwijs blijft het aantal afwezigheden bij 64% van
beperkt tot maximum negentien b-codes en is 20%
100%
meer dan 30 halve dagen afwezig geweest. Bij de
90%
leerplichtige kleuters is dit respectievelijk 44% en
80%
38%.
70%
60%
50%
Ook in het buitengewoon lager onderwijs is het
40%
spijbelgedrag iets ernstiger dan in het gewoon
30%
20%
basisonderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs is
10%
44% van de problematisch afwezige leerlingen meer
0%
dan twintig halve dagen afwezig geweest, waarvan de
helft zelfs meer dan 30 halve dagen t.o.v. 35% in het
gewone basisonderwijs. Ook in het schooljaar 20162017 zagen we dezelfde tendens.

de problematisch afwezige leerlingen

38%

20%
15%

24%
20%

18%

64%
44%

56%

30 bcodes of
meer
20 tot 29
bcodes
10 tot 19
bcodes

Figuur 14: Ernst van spijbelgedrag in het
basisonderwijs

6

Type 1: licht mentale handicap, type 2: verstandelijke beperking, type 3: emotionele of
gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking , type 4: motorische beperking , type 5:
ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting, type 6: visuele beperking, type 7: auditieve
beperking of een spraak- of taalstoornis, type 8: ernstige leerstoornissen, type
9: autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
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8,00%

A’rea 2020
De cijfers over ongewettigde afwezigheden
uit de nulmeting op het Kiel dateren van het
schooljaar 2016-2017. Van de leerlingen die
basisonderwijs volgen in de scholen van A’rea
2020, was in 2016-2017 4,5% problematisch
afwezig. Het aandeel in de scholen van A’rea
2020 ligt in vergelijking met de stad
Antwerpen iets hoger.

6,00%

7,4%
5,6%
4,5%

Alle leerlingen
3,4%

4,00%

Leerplichtige
leerlingen

2,00%
0,00%
Kiel

stad Antwerpen

Figuur 15: Procentueel aantal problematisch
afwezige leerlingen basisonderwijs in Kielse scholen

Ten opzichte van alle leerplichtige leerlingen bedraagt het aandeel problematisch afwezige leerlingen in
de scholen van A’rea 2020 in 2016-2017 7,4%. Het percentage voor de hele stad Antwerpen ligt met
5,6% opnieuw lager.
Net zoals in de rest van de stad daalt het aantal naarmate de leerlingen ouder worden. Ook in A’rea
2020 ligt het aantal problematisch afwezige leerlingen in het eerste leerjaar hoog en lijkt de
problematiek wel sterker aanwezig in de scholen binnen A’rea 2020. In de scholen van Area 2020, ligtmet uitzondering van het vijfde en zesde leerjaar- het aandeel voor alle leerjaren hoger dan voor de
stad in het schooljaar 2016-2017.
Naar woonplaats zijn er duidelijke verschillen. Het aandeel problematisch afwezige leerlingen in de
scholen van Area 2020, ligt lager bij de leerlingen die op het Kiel wonen. Ten opzichte van hun aandeel
in de totale leerlingenpopulatie van de scholen van Area 2020, zijn leerlingen die wonen in de wijk Kiel
zelf bij problematisch afwezige leerlingen duidelijk ondervertegenwoordigd.

3.3. Schoolse vertraging en ongewettigde afwezigheden
In onderstaande tabel zien we de samenhang tussen leerlingen die problematisch afwezig zijn en
schoolse vertraging hebben.
aantal lln.*

% spijbelaars

% lln. *

geen schoolse vertraging

aantal
spijbelaars
201620172017
2018
1270
1.521

20162017
30.073

20172018
29.280

20162017
63%

20172018
64%

20162017
81%

20172018
81%

schoolse vertraging

654

838

7255

6.776

37%

36%

19%

19%

totaal

2010

2.359

37.328

36.056

100%

100%

100%

100%

* aantal lln.: zonder lln. methodescholen
Figuur 16: Aantal problematische afwezigen en leerlingen met schoolse vertraging in het
basisonderwijs

36% van de problematisch afwezige leerlingen zit niet op leeftijd, t.o.v. van 19% van de andere
leerplichtige leerlingen. 3% van de leerlingen in de lagere school heeft meer dan één jaar vertraging
opgelopen. Deze cijfers zijn gelijkaardig als die van het vorige schooljaar.
Er kan dus een samenhang vastgesteld worden tussen ongewettigde afwezigheden en schoolse
vertraging. Vaak afwezig zijn op school kan leiden tot schoolse achterstand, wat de kans op
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zittenblijven en schoolse vertraging vergroot. Om schoolse achterstand te vermijden, moeten onder
andere ouders dus voldoende gestimuleerd worden om hun kinderen naar school te sturen. Zoals
gezegd zorgt regelmatige participatie op school vanaf jonge leeftijd voor betere onderwijskansen
doorheen de hele schoolloopbaan.
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4.

Secundair onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 waren er 37.652 leerlingen
ingeschreven in het secundair onderwijs in Antwerpen.
Dit zijn er 375 meer dan in het schooljaar voordien.
34.185 leerlingen van deze leerlingen volgden les in het
gewoon voltijds secundair onderwijs, 1.591 in het
deeltijds beroeps secundair onderwijs en 1.876 in het
buitengewoon secundair onderwijs.

GVSO
Eerste graad
ASO
KSO
TSO
BSO
DBSO
BUSO
OKAN
Totaal

Aantal leerlingen
201720162018
2017
34.185
33.770
11.013
10.593
8.002
7.819
1.392
1.369
5.726
5.816
6.719
6.859
1.591
1.613
1.876
1.894
1.017
998
37.652
37.277

Zowel in het technisch, beroeps, deeltijds beroeps en in
het buitengewoon secundair onderwijs is het aantal
leerlingen licht gedaald t.o.v. het schooljaar 2016-2017.
Voor het buitengewoon secundair onderwijs kunnen we
dit, net zoals in het basisonderwijs, verklaren door de Figuur 17: Aantal leerlingen in het secundair
hervorming van het onderwijs bij de invoering van het onderwijs in het schooljaar 2017-2018 t.o.v.
2016-2017
M-decreet in 2015.
Van de 37.652 leerlingen waren er 6.669 of 18% niet meer leerplichtig en dus meerderjarig. Dit is een
kleine daling t.o.v. het vorige schooljaar, toen er bijna 20% van alle leerlingen in het Antwerpse
secundair onderwijs meerderjarig was. In het deeltijds beroepsonderwijs is de daling het meest
opvallend.
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60%
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2016-2017

40%
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25%
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Figuur 18: Evolutie procentueel aantal meerderjarige leerlingen t.o.v. alle leerlingen in het secundair
onderwijs
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4.1. Schoolse vertraging en zittenblijven
Net zoals in het basisonderwijs steeg het aantal zittenblijvers ook in het gewoon secundair onderwijs
voor het eerst sinds het schooljaar 2008-2009. 2.235 leerlingen of 7,4% van alle Antwerpse leerlingen
uit het gewoon secundair onderwijs is in het schooljaar 2017-2018 blijven zitten. In 2016-2017 waren
dit er 2.091 of 6,9% van alle leerlingen. Ten opzichte van de schooljaren daarvoor zijn er wel nog
minder zittenblijvers. De stijging zien we terug in alle onderwijsvormen van het gewoon secundair
onderwijs. Schoolse vertraging wordt enkel berekend voor leerlingen in het gewoon voltijds onderwijs
en niet voor niet voor de leerlingen in modulaire opleidingen, sense7 , okan (onthaalonderwijs
anderstalige kinderen) en het 3de jaar van de 3de graad.
Dit is een tendens die we niet enkel opmerken in Antwerpen. Ook in Vlaanderen en andere Vlaamse
centrumsteden zien we een lichte stijging. In het schooljaar 2017-2018 ging het in Vlaanderen om
4,2% van de leerlingen t.o.v. 4,1% in het schooljaar 2016-2017 Als we de Antwerpse cijfers uit de
Vlaamse cijfers halen, blijft de stijgende tendens hetzelfde. Antwerpen heeft dus geen negatieve impact
op de Vlaamse cijfers.
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4%
2%
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5,3%
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4,6%
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4,2%
Antwerpen
Vlaanderen

Figuur 19: Evolutie percentage zittenblijvers in het gewoon secundair onderwijs

Als we kijken naar het profiel van zittenblijvers zien we dat het grootste aantal zittenblijvers les volgt in
het technisch secundair onderwijs en de meeste leerlingen blijven zitten in het eerste leerjaar van de
derde graad of het eerste leerjaar van de tweede graad. Ten opzichte van het schooljaar 2016-2017
stijgt het procentueel aantal zittenblijvers het meeste in het kunst secundair onderwijs. In absolute
cijfers gaat het wel om een beperktere groep leerlingen dan in de andere richtingen, wat de grotere
relatieve verschillen kan verklaren .
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Figuur 20: Verdeling aantal zittenblijvers secundair naar onderwijsvorm
7

Secundair-na-secundair (afgekort: Se-n-Se) is de verzamelnaam van enkele korte opleidingen binnen
de 3de graad technisch en kunstsecundair onderwijs (TSO en KSO), waarin je verder kan specialiseren.
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Figuur 21: Procentueel aantal zittenblijvers secundair verdeeld naar graad en leerjaar

Als we kijken naar de leeftijd waarop
leerlingen blijven zitten, valt het op dat het
aantal zittenblijvers procentueel stijgt,
naarmate de leerlingen ouder worden. Het
percentage stijgt ook harder na de leeftijd
van 17 jaar. 30% van alle leerlingen van
20 jaar of ouder is blijven zitten in het
schooljaar 2017-2018.

40%
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20%
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Figuur 22: Aandeel zittenblijvers in het secundair onderwijs
verdeeld naar leeftijd

Ten opzichte van alle zittenblijvers blijven de meeste leerlingen zitten op de leeftijd van 17 jaar. In het
schooljaar 2017-2018 waren 21% van de zittenblijvers 17jaar. Dit is niet in verhouding met het aandeel
17-jarige leerlingen in de hele leerlingenpopulatie.
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Figuur 23: Aandeel van elke leeftijdsgroep bij zittenblijvers en totaal aantal leerlingen in 2017-2018
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Toch zet de positieve tendens voor schoolse vertraging zich ook verder in het gewone voltijds secundair
onderwijs in Antwerpen. Dit is analoog aan het basisonderwijs en is te wijten aan het feit dat schoolse
vertraging de ingrepen van alle voorgaande jaren cumuleert, zoals minder zittenblijven, terwijl de cijfers
voor zittenblijven een momentopname is van één schooljaar. De daling van de voorgaande jaren blijven
we dus langer zien in de cijfers van schoolse vertraging. 58% van de leerlingen in het gewoon
secundair onderwijs in het schooljaar 2017-2018 heeft doorheen zijn schoolloopbaan geen schoolse
vertraging opgelopen. Het vorige schooljaar was dit 57%.
Verder heeft 31% één jaar schoolse vertraging opgelopen en 10% meer dan twee jaar. In alle
categorieën is er sprake van een verbetering van 1%.
geen schoolse
vertraging

1 jaar schoolse
vertraging

meer dan 1 jaar
schoolse
vertraging

totaal
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75%

20%

5%

100%
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23%

100%
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41%

39%

20%

100%
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61%

31%

8%

100%

1ste graad

69%

27%

4%

100%

Totaal

58%

31%

10%

100%

Figuur 24: Procentueel aantal leerlingen met schoolse vertraging per onderwijsvorm

Als we kijken naar de schoolse vertraging van leerlingen in de verschillende studierichtingen van het
gewone voltijds secundair onderwijs kunnen we dezelfde vaststellingen doen als in het schooljaar 20162017.
De grootste groep van leerlingen met schoolse vertraging vinden we terug in het beroeps secundair
onderwijs. 49% van deze jongeren heeft één jaar schoolse vertraging opgelopen en 23% meer dan één
jaar. Slechts 29% van de leerlingen in het beroeps secundair onderwijs heeft een schoolloopbaan
zonder schoolse vertraging.
In het technisch secundair onderwijs zijn er meer leerlingen zonder schoolse vertraging, maar blijft de
groep die wel schoolse vertraging heeft opgelopen toch groot. 39% heeft één jaar schoolse vertraging
en 20% meer dan één jaar.
Naast blijven zitten zijn er dus ook nog andere factoren die impact hebben op de schoolloopbaan van
jongeren. Ook verandering van school, onderwijsvorm of studierichting vergroot de kans op schoolse
vertraging. Het is essentieel om te investeren in de factoren die leiden tot schoolse vertraging en
blijvende aandacht te hebben voor de factoren die het leerproces verrijken of versnellen. Jongeren met
één jaar schoolse vertraging lopen tot 50% meer (en tot 90% met meer dan één jaar schoolse
vertraging) kans om ongekwalificeerd uit te stromen en vragen ook meer investering van de
maatschappij, als ze langer op school blijven of later op de arbeidsmarkt komen.
Ook bij de leerlingen in het secundair onderwijs kunnen we vaststellen dat er in bepaalde wijken meer
jongeren wonen met schoolse vertraging. Wel zien we in alle Antwerpse wijken een lichte daling van
het percentage leerlingen met schoolse vertraging. Ondanks de daling blijft het percentage leerlingen
met schoolse vertraging het grootste in dezelfde wijken: Antwerpen Noord, Antwerpen Kiel, Linkeroever
en Borgerhout. Net zoals in het basisonderwijs worden in deze wijken ook het meeste leerlingen geteld
die aantikken op één of meerdere van de indicatoren voor onderwijskansarmoede.
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Figuur 25: Verdeling leerlingen gewoon secundair onderwijs met schoolse vertraging over Antwerpse
wijken, naar woonplaats leerling

In vergelijking met 2016 daalt het aantal leerlingen
met schoolse vertraging in geen enkele wijk
opvallend t.o.v. de andere wijken.
Procentueel lijkt er wel een grote daling te zijn in
Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lilo, maar in
absolute aantallen is dit verschil niet opvallend,
omwille van het lage aantal schoolgaande inwoners.

Area 2020
Hierboven werd al opgemerkt dat het Kiel één van
de wijken in Antwerpen is, waar de meeste
leerlingen met schoolse vertraging wonen. In 2017
had 53,8% van de leerlingen uit het secundair
onderwijs die in deze wijk woonde, schoolse
vertraging opgelopen. Ook hier is er een dalende
trend t.o.v. van de vorige schooljaren die
vergelijkbaar is met die van de stad en de andere
wijken.
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Figuur 26: Evolutie leerlingen gewoon secundair
onderwijs met schools vertraging per wijk, naar
woonplaats leerlingen
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In de volgende onderwijsmonitors kunnen we nagaan in welke mate de acties in het kader van A’rea
2020 hebben bijgedragen aan het al dan niet verminderen van de schoolse vertraging in de wijk Kiel.
Deze indicator draagt immers bij aan de vooropgestelde doelstelling om de ongekwalificeerde uitstroom
te verminderen.
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Figuur 27: Evolutie leerlingen gewoon secundair onderwijs met schoolse vertraging die wonen
op het Kiel, in vergelijking met Antwerpen

4.2. Ongewettigde afwezigheden
In het schooljaar 2017-2018 verzamelden 9.070 van de 37.652 leerlingen in het secundair onderwijs in
Antwerpen meer dan 10 b-codes. 24,1% van alle leerlingen in Antwerpen zijn dus meer dan 10 halve
dagen afwezig geweest. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van het schooljaar 2016-2017.
Dit betekent ook dat er in Antwerpen bijna dubbel zo veel problematisch afwezige leerlingen zijn dan in
Vlaanderen, waar 12,4% van de leerlingen in het secundair onderwijs meer dan 10 halve dagen afwezig
is geweest in het schooljaar 2017-2018. Ook in Vlaanderen is dat een lichte stijging ten opzichte van
het schooljaar voordien.
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Figuur 28: Procentueel aantal spijbelende leerlingen in het secundair onderwijs in het schooljaar
2016-2017 en 2017-2018

T: 03 338 33 40 | info@onderwijsnetwerk.be | Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen | www.onderwijsnetwerkantwerpen.be

25
100%
Ongeveer de helft van de spijbelaars in
Antwerpen is 10 tot 20 halve dagen onwettig
afwezig geweest gedurende het schooljaar. 20%
procent van alle spijbelaars 21 tot 29 halve
dagen en 30% heeft meer dan 30 b-codes
verzameld. Procentueel gezien is er hier geen
verschil met het schooljaar 2016-2017.
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Figuur 29: Ernst van het spijbelgedrag in het
secundair onderwijs in het schooljaar 2017-2018

Area 2020
Ook voor het secundair onderwijs komen de meest recente cijfers over ongewettigd afwezigheden of
spijbelgedrag binnen Area 2020 uit de nulmeting en dateren deze van het schooljaar 2016-2017. Om
deze reden geven we hier telkens ook een stand van zaken en kunnen we slechts een beperkte
vergelijking maken met de rest van Antwerpen.
In het schooljaar 2016-2017 is 24% van alle leerlingen van de scholen binnen Area 2020 problematisch
afwezig geweest. Dit is 3% meer dan in de stad Antwerpen in hetzelfde schooljaar.

4.2.1.

Verschillen per onderwijssoort en -vorm

In alle studierichtingen zien we een stijging van het aantal spijbelaars, met een duidelijke uitschieter in
het buitengewoon secundair onderwijs. Daar nemen we een stijging waar van 10%. In de andere
onderwijsvormen zien we een stijging van twee tot vijf procent. In absolute aantallen betekent dit een
stijging van 1.014 leerlingen in het gewoon voltijds secundair onderwijs, 30 leerlingen in het deeltijds
beroeps secundair onderwijs en 171 leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs.
Het is opvallend dat het aantal spijbelaars in het buitengewoon secundair onderwijs plots toeneemt,
ondanks dat er minder leerlingen zijn ingeschreven in deze onderwijsvorm. Gezien de gewijzigde, meer
nauwkeurige manier van meten sinds twee schooljaren, waarbij data rechtstreeks van Agodi komen, is
het niet mogelijk om een exacte vergelijking te maken met de schooljaren voor 2016. De tendens
toonde toen echter wel dat de spijbelcijfers in het buitengewoon secundair onderwijs eerder stabiel
waren.
Spijbelaars
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Figuur 30: Aantal spijbelaars t.o.v. het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs
per onderwijsvorm
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Ook hier kan de stijging mogelijk gedeeltelijk worden verklaard door de invoering van het M-decreet
zijn. Meer leerlingen zijn doorgestroomd naar het gewoon voltijds secundair onderwijs, waardoor er
meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs zitten met een specifieke en zwaardere
ondersteuningsnood. Dit is echter geen afdoende verklaring voor de stijging in het absolute aantal
problematisch afwezige leerlingen. De hypothese leeft dat het onderwijs onvoldoende aangepast is voor
deze groep van leerlingen met een specifieke en soms multi-problematiek. Hierdoor vinden ze moeilijk
hun plaats binnen één van de opleidingsvormen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat leerlingen
onregelmatig deelnemen aan het onderwijs. Om deze hypothese te kunnen bekrachtigen is verder
onderzoek nodig naar de dynamieken die aan de grond liggen van het spijbelgedrag.
Daarnaast kan hier ook de hypothese over het leerlingenvervoer worden gemaakt. Deze werd al
besproken voor het basisonderwijs.
Naast de vaststelling betreffende het buitengewoon secundair onderwijs kunnen we in bovenstaande
tabel (figuur 30) dezelfde tendensen waarnemen als de vorige jaren wanneer we een opsplitsing maken
naar alle onderwijssoorten. In het gewoon voltijds secundair onderwijs, zien we dat er in het
beroepsonderwijs opvallend meer spijbelaars zijn en dat er een relatief groot verschil is met het
procentueel aantal spijbelaars in het technisch en kunstonderwijs. In de vorige onderwijsmonitor
haalden we het watervalsysteem al aan als een mogelijke hypothese om dit verschil te verklaren. We
zouden kunnen veronderstellen dat er in de technische- en kunstrichtingen meer leerlingen zitten, die
bewust hebben gekozen voor deze richting, terwijl er in het beroeps secundair onderwijs meer
leerlingen ongewild zijn terecht gekomen door het watervalsysteem en daardoor meer
motivatieproblemen kennen, wat afwezigheden en spijbelgedrag in de hand werkt.
Verder valt het op dat het aantal spijbelaars in het deeltijds beroeps secundair onderwijs enorm hoog is
en blijft stijgen. Inzetten op een goede oriëntering lijkt hier dus een essentieel onderdeel om schoolse
vertraging en spijbelgedrag aan te pakken om de kansen op vroegtijdig schoolverlaten te verminderen.
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Figuur 31: Ernst van het spijbelgedrag in het secundair onderwijs per onderwijsvorm in het
schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

Als we kijken naar de ernst van het spijbelgedrag zien we dat ook de spijbelaars in het deeltijds
secundair onderwijs beduidend ernstiger spijbelgedrag vertonen dan de spijbelaars in andere
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onderwijsvormen. 54% van de spijbelaars is hier meer dan dertig halve dagen ongewettigd afwezig
geweest. We zien wel dat de groep die ernstig spijbelgedrag vertoont in het deeltijds beroeps secundair
onderwijs licht verkleint. In het gewoon voltijds onderwijs heeft echter 24% van de leerlingen meer dan
30 b-codes behaald en in het buitengewoon secundair onderwijs 40%. Dit is een stijging van 1% en
4%
A’rea 2020
Het aandeel spijbelaars ligt bij de leerlingen op het Kiel in het beroeps secundair onderwijs een heel
stuk hoger in vergelijking met andere onderwijsvormen en gaat ook nog in stijgende lijn. Het aandeel
spijbelaars ligt het laagst in het algemeen secundair onderwijs en de eerste graad. Terwijl in het
algemeen secundair onderwijs een dalende trend zichtbaar is, is er echter een stijging van het aandeel
spijbelaars in de eerste graad. Bij de leerlingen in het technisch secundair onderwijs ligt het aandeel
spijbelaars een heel stuk hoger, maar is er eveneens een dalende trend.
Daarnaast valt ook op dat in het algemeen secundair onderwijs, het aandeel spijbelaars met minstens
30 b-codes een kleine minderheid vormt, terwijl in de andere onderwijsvormen het aandeel spijbelaars
met minstens 30 b-codes veel hoger ligt.

4.2.2.

Leerplichtig versus niet leerplichtig
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Figuur 32: Evolutie procentueel aantal leerplichtige en niet leerplichtige spijbelaars in het secundair
onderwijs
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Figuur 33: Procentueel aantal leerplichtige en meerderjarige leerlingen bij spijbelaars en alle
leerlingen per onderwijssoort
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Figuur 34: Aantal spijbelaars bij leerplichtige
48% tegenover 19%.
leerlingen per onderwijsvorm

In het gewoon voltijds secundair onderwijs zijn er duidelijk meer spijbelaars bij de leerlingen die niet
meer leerplichtig zijn, terwijl dit in het buitengewoon secundair onderwijs omgekeerd is. Hier zijn er
duidelijk meer spijbelaars zijn bij de leerplichtige leerlingen. Dit is geen onlogische vaststelling,
aangezien er in het buitengewoon secundair onderwijs de meerderjarige leerlingen soms bewust en in
samenspraak met de ouders en leerling nog op school worden gehouden om een aantal extra
competenties aan te leren. Dit is dus een groep meerderjarige leerlingen die gemotiveerd is om na hun
meerderjarigheid nog naar school te komen.
Als we meer specifiek gaan kijken naar het aantal spijbelaars per onderwijsvorm bij de leerplichtige
leerlingen (figuur 34) is de stijging met 11% in het buitengewoon secundair onderwijs het meest
opvallend. In het deeltijds beroepsonderwijs blijft het aantal spijbelaars in de groep van leerplichtige
leerlingen stabiel en in het gewoon voltijds secundair onderwijs zien we een stijging van 3%.
Het is opvallend dat in de andere onderwijsvormen het aantal spijbelaars bij de leerplichtige leerlingen
wel gestegen is, aangezien er amper een toename is in het totaal aantal leerplichtige leerlingen.
Ook bij de meerderjarige leerlingen is het
aandeel spijbelaars het sterkste gestegen in het
buitengewoon secundair onderwijs. 34% van de
minderjarige leerlingen was hier problematisch
afwezig t.o.v. 27% in het schooljaar 2016-2017.
In het gewoon voltijds en beroeps secundair
onderwijs is de stijging minder sterk met 4% en
3%.
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Figuur 35: Aantal spijbelaars bij meerderjarige leerlingen
de kloof tussen het aantal leerplichtige en niet- in het secundair onderwijs per onderwijsvorm
leerplichtige spijbelaars duidelijk kleiner dan in
de andere onderwijsvormen.

Als we kijken naar de ernst van het spijbelgedrag bij leerplichtige en meerderjarige spijbelaars kunnen
we vaststellen dat de meerderjarige spijbelaars, meer afwezig zijn en ernstiger spijbelgedrag vertonen
dan de leerplichtige leerlingen. Van de niet leerplichtige spijbelaars is 34% van de leerlingen meer dan
30 halve dagen ongewettigd afwezig geweest en 22% tussen de 20 en 29 halve dagen. Van de
leerplichtige spijbelaars was 29% meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig en 19% tussen de 20
en 29 halve dagen. Dit is geen nieuwe vaststelling. In vergelijking met vorig jaar zien we geen verschil.
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Figuur 36: Ernst van het spijbelgedrag bij minder- en meerderjarige leerlingen in het secundair
onderwijs

A’rea 2020
Van alle spijbelaars in de secundaire scholen van Area 2020, is ongeveer zes op tien leerlingen nog
leerplichtig. Anderzijds geldt dat ongeveer vier op tien spijbelaars niet langer leerplichtig zijn. Voor de
stad Antwerpen gaat het grosse modo om dezelfde verhouding. Het aandeel spijbelaars ten opzichte
van alle leerlingen verschilt sterk tussen leerplichtige leerlingen enerzijds en niet meer leerplichtige
leerlingen anderzijds.
In 2016-2017 bedroeg het aandeel spijbelaars bij de leerplichtige leerlingen ongeveer 18%. Bij de
leerlingen die niet meer leerplichtig zijn, liep het aandeel spijbelaars in 2016-2017 op tot bijna de helft
van alle leerlingen. Ook in de stad Antwerpen vinden we deze grote verschillen terug tussen
leerplichtige en niet langer leerplichtige leerlingen. Voor beide groepen geldt wel dat het aandeel
spijbelaars voor de scholen van Area 2020 hoger ligt dan voor de hele stad Antwerpen. Bij de niet
leerplichtige leerlingen is dit verschil wel groter dan bij de meerderjarigen.

4.2.3.

Jongens versus meisjes

Verder kan er ook een onderscheid gemaakt worden
tussen spijbelgedrag bij jongens en meisjes.
Algemeen zien we dat er meer spijbelende jongens
zijn dan meisjes. In het schooljaar 2017-2018 heeft
26% van de schoolgaande jongens minstens 10 bcodes verzameld tegenover 22% van de schoolgaande
meisjes. Voor beide groepen is dit meer dan vorig jaar.

30%
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24%
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19%

15%
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5%
0%

Meisjes

Jongens

Figuur 37: Evolutie procentueel aantal spijbelende
jongens en meisjes in het secundair onderwijs in
2016-2017 en 2017-2018
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Wanneer
we
de
groep
spijbelaars
opdelen
naar
geslacht en onderwijsvorm,
zien we dat het percentage
spijbelende jongens en meisjes
in alle onderwijsvormen steeg
ten opzichte van het schooljaar
voordien.
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jongens en stijgt het aantal
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Figuur 38: Evolutie procentueel aantal spijbelende jongens en meisjes
meisjes. Hier hebben we geen in het secundair onderwijs per onderwijsvorm
directe
verklaring
voor.
Daarvoor is meer onderzoek naar het profiel van de spijbelaars nodig.
Ook in het deeltijds beroeps secundair onderwijs stijgt het aandeel spijbelaars sterker bij de meisjes en
is er amper een stijging bij de jongens. In het hoger beroepsonderwijs zien we procentueel ook een
grote stijging, maar gaat het om kleine absolute aantallen.
Als we kijken naar de ernst van het spijbelgedrag bij
jongens en meisjes, zien we dat jongens iets vaker
ernstiger spijbelgedrag vertonen. 32% van de
spijbelende jongens is meer den 30% halve dagen
afwezig geweest t.o.v. 28% van de meisjes.
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Ook dit is geen nieuwe vaststelling t.o.v. het vorige
0%
bcodes
schooljaar. Zowel bij de jongens als meisjes is het
meisjes
jongens
aandeel spijbelaars het grootste bij de groep van
leerlingen die niet meer leerplichtig is. In beide Figuur 39: Ernst van het spijbelgedrag bij
meisjes en jongens in het secundair onderwijs in
groepen is het aandeel spijbelende jongens groter.
2017-2018

Wanneer we deze cijfers opdelen naar onderwijstypes, zien we dat het aandeel spijbelende meisjes
algemeen hoger ligt in buitengewoon secundair onderwijs en bij de leerplichtige leerlingen in het
deeltijds beroeps secundair onderwijs.
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Figuur 40: Procentueel aantal spijbelaars t.o.v. totaal aantal leerlingen naar geslacht en leerplicht

In vergelijking met het schooljaar 2016-2017 stijgt in het gewoon secundair onderwijs het aandeel
spijbelaars, zowel bij de leerplichtige als bij de niet leerplichtige leerlingen en zowel bij de jongens als
bij meisjes. In het deeltijds beroeps secundair onderwijs stijgt het aantal leerplichtige meisjes en daalt
het aantal leerplichtige jongens die spijbelen. Bij de niet leerplichtige leerlingen stijgt het aandeel
spijbelaars zowel bij jongens als meisjes. In het buitengewoon onderwijs zagen we al dat het aandeel
spijbelende meisjes sterk is gestegen. Dit geldt voor de leerplichtige en niet leerplichtige leerlingen.
A’rea 2020
Het aandeel spijbelaars ligt bij de meisjes iets lager dan bij de jongens, maar de verschillen zijn niet
bijzonder groot. Daarnaast ligt bij de jongens het aandeel spijbelaars met minstens 30 b-codes hoger
dan bij de meisjes
In vergelijking met de stad Antwerpen, ligt het aandeel spijbelaars bij de leerlingen van Area 2020
zowel bij de jongens als bij de meisjes hoger. Het verschil met de stad is het grootst bij de meisjes:
het aandeel spijbelaars bij de meisjes die school lopen in A’rea 2020 ligt meer dan zeven procent hoger
dan bij alle meisjes die gewoon voltijds secundair onderwijs volgen in de stad Antwerpen.

4.3. Ongewettigde afwezigheden en schoolse
vertraging
In de vorige publicaties van de onderwijsmonitor werd het verband tussen schoolse vertraging,
spijbelen en ongekwalificeerde uitstroom al aangetoond. In dit onderdeel maken we opnieuw een stand
van zaken en bekijken we het verschil met het schooljaar 2016-2017. Wederom wordt de schoolse
vertraging enkel berekend voor leerlingen in het gewoon voltijds secundair onderwijs.
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Figuur 41: Relatie tussen schoolse vertraging en
spijbelgedrag in het secundair onderwijs

Binnen de groep spijbelende leerlingen is er
duidelijk een groter aandeel leerlingen met een
schoolse
achterstand
t.o.v.
de
hele
leerlingenpopulatie. 41% van alle leerlingen in het
secundair onderwijs heeft minstens 1 jaar schoolse
vertraging opgelopen. Bij de groep spijbelaars ligt
dit met 70% veel hoger.
Zoals al eerder werd vast gesteld is het percentage
leerlingen met schoolse vertraging, t.o.v. van het
schooljaar 2016-2017, gezakt met 1%. Binnen de
groep spijbelaars is het percentage leerlingen met
schoolse vertraging, met bijna 8%, echter sterker
gedaald.
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Figuur 42: Verdeling van spijbelaars naar schoolse
vertraging

Het aandeel spijbelaars is toegenomen bij de groep leerlingen zonder en met max. één jaar schoolse
vertraging, maar niet bij leerlingen met meer dan één jaar schoolse vertraging.
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Figuur 43: Evolutie procentueel aantal spijbelaars met schoolse vertraging
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Ondanks de stijging van het percentage spijbelaars zonder schoolse vertraging, zien we op de grafieken
(figuren 42 en 43) dat het risico op spijbelgedrag groter is bij leerlingen met één of meerdere jaren
schoolse vertraging. Van de groep leerlingen met meer dan één jaar schoolse vertraging spijbelt 44%.
Van de groep met max. één jaar schoolse vertraging spijbelt 24%. Van de leerlingen zonder vertraging
spijbelt er slechts 9%.
Wanneer we rekening houden met
schoolse
vertraging
vallen
de
verschillen tussen jongens en meisjes
grotendeels weg in het gewoon voltijds
secundair onderwijs. Enkel in de groep
leerlingen met meer dan één jaar
schoolse vertraging ligt het aandeel
spijbelende jongens iets hoger met 45%
t.o.v. 42%.
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Figuur 44: Procentueel aantal spijbelende meisjes en
jongens met schoolse vertraging
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Als we de opdeling maken in de verschillende
onderwijsvormen in het gewoon secundair
onderwijs, zien we dat er in alle richtingen meer
spijbelaars zitten met schoolse vertraging. In het
beroeps en technisch secundair onderwijs is de
groep spijbelaars met meer dan één jaar schoolse
vertraging duidelijk het grootste met 34% en 36%.
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Figuur 45: Aantal spijbelaars verdeeld naar schoolse
vertraging en onderwijsvorm
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T.o.v. de hele leerlingenpopulatie zijn er
duidelijk meer spijbelaars in de groep
leerlingen
die
ergens
in
hun
schoolloopbaan schoolse vertraging hebben
opgelopen. In het beroeps secundair
onderwijs is het percentage spijbelaars
duidelijk groter, ongeacht de schoolse
vertraging. Binnen de groep leerlingen met
één jaar schoolse vertraging is het aandeel
spijbelaars in het kunst secundair onderwijs
ook relatief hoog. Binnen de groep
leerlingen met meer dan één jaar
vertraging zijn er meer leerlingen uit het
technisch
secundair
onderwijs.
Met
uitzondering van het beroeps secundair
onderwijs, zijn er binnen de groep
spijbelaars zonder schoolse vertraging
weinig
verschillen
tussen
de
onderwijsvormen
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Figuur 46: Procentueel aantal spijbelaars t.o.v. alle
leerlingen, verdeeld naar schoolse vertraging en
onderwijsvorm

Ten opzichte van het schooljaar 2016-2017 zijn er per onderwijsvorm van het gewoon secundair
onderwijs enkele opvallende vaststellingen te doen.
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Figuur 47: Evolutie van aantal spijbelaars t.o.v. alle leerlingen verdeeld naar schoolse vertraging en
onderwijsvorm
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Figuur 48: Aantal spijbelaars verdeeld naar schoolse vertraging en onderwijsvorm

Ten eerste valt het op dat in de eerste graad het aantal spijbelaars met meer dan één jaar schoolse
vertraging enorm gedaald is. In absolute aantallen gaat dit echter om een relatief kleine groep
leerlingen. Het aantal spijbelaars bij deze specifieke groep daalde van 226 in 2016-2017 naar 84 in
2017-2018. Het aantal spijbelaars is wel toegenomen in de groep van leerlingen met geen of één jaar
schoolse vertraging. Verder zien we in het algemeen secundair onderwijs een toename van het aandeel
spijbelaars in de groep leerlingen met meer dan 1 jaar schoolse vertraging. In het beroeps secundair
onderwijs zien we bij alle leerlingen een toename van het aantal spijbelaars en in het technisch
secundair onderwijs is er vooral een toename van het aantal spijbelaars bij de groep leerlingen met
geen of maximum één jaar schoolse vertraging. In het kunst secundair onderwijs is de toename van het
aandeel spijbelaars met één jaar schoolse vertraging het grootste.
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5.

Conclusies

In de onderwijsmonitor wordt jaarlijks stil gestaan bij de indicatoren die de schoolloopbaan van
leerlingen beïnvloeden en die kunnen leiden tot vroegtijdig schoolverlaten of ongekwalificeerde
uitstroom. Door deze te monitoren en te analyseren kunnen we mogelijke hypotheses vormen over de
invloed van deze factoren en proberen we een zicht te krijgen op de doelgroepen, waarvoor gerichte en
specifieke acties nodig zijn.
Er is uitgebreid ingegaan op de invloed van zittenblijven en spijbelen op schoolse vertraging en
vroegtijdig schoolverlaten, omdat we over deze indicatoren uitgebreide informatie hebben op
stadsniveau. Voor andere voorspellende factoren zoals het veranderen van school, onderwijsvorm of
studierichting en achtergrondkenmerken van leerlingen beschikken we voorlopig niet over de nodige
gegevens.
In dit laatste hoofdstuk komen we nog eens terug op de meest opmerkelijke vaststellingen uit deze
onderwijsmonitor van het schooljaar 2017-2018. We maken een aantal hypotheses en trachten
aanbevelingen te doen op school- en beleidsniveau, zodat er samen met scholen, directies en
leerkrachten positief kan ingezet worden op de leerloopbanen van jongeren en zodat spijbelgedrag,
schoolmoeheid, zittenblijven en tuchtproblemen die leiden tot ongekwalificeerde uitstroom verminderd
kunnen worden.
Ongekwalificeerde uitstroom
In het schooljaar 2016-2017 verliet 21,5% van alle leerlingen in Antwerpen de schoolbanken zonder
kwalificatie. Dit is bijna dubbel zo hoog als in heel Vlaanderen en een stijging t.o.v. het schooljaar
voordien, toen er 20,7% van de leerlingen in Antwerpen ongekwalificeerd uitstroomde.
Er zijn verschillende redenen waarom jongeren ongekwalificeerd uitstromen. Deze kunnen te maken
hebben met schoolse moeilijkheden, maar ook met persoonlijke problematieken. Verder kan de stijging
in de twee voorbije schooljaren mogelijk ook gelinkt zijn aan de heropleving van onze economie. De
aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt is groot voor jongeren zonder diploma of met een moeilijke
schoolloopbaan. Wanneer ze echter later terug zonder werk vallen, is het vinden van een nieuwe job
zonder diploma niet altijd eenvoudig.
Deze bevindingen hebben mee geleid tot recente hervormingen zoals de modernisering van het
secundair onderwijs en duaal leren, waarmee men inzet op het voorkomen van ongekwalificeerde
uitstroom. Dit gebeurt naast de aanbevelingen, zoals o.a. het inzetten op een zo hoog mogelijke
kleuterparticipatie en aandacht voor een ononderbroken leerloopbaan. In Vlaanderen zijn deze
aanbevelingen opgenomen in de conceptnota ‘samen tegen schooluitval’.
Uiteraard blijft het essentieel om deze evolutie zo nauwgezet mogelijk op te volgen, aangezien het de
doelstelling is van de stad Antwerpen, dat alle leerlingen een diploma of kwalificatie behalen die
aansluiting geeft tot hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
Om aan deze doelstelling te voldoen moet er voldoende werk worden gemaakt van preventieve acties.
Scholen worden nu al ondersteund door Onderwijsnetwerk Antwerpen. Het team schoolontwikkeling
gaat rond diverse thema’s (taal, inclusie, leerloopbanen,…) aan de slag met scholen in functie van het
versterken van het leerproces van jongeren. Dit doen ze via de ontwikkeling en implementatie van
duurzaam schoolbeleid, waardoor het beleidsvoerend vermogen van scholen wordt versterkt. Scholen
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kunnen ook rekenen op partners binnen het netwerk schoolontwikkeling, zoals de NAFT8-partners en de
pedagogische begeleiding.
Nog meer inzetten op leerloopbanen en nauwe samenwerking met de leerloopbaanadviseurs van de
stad Antwerpen lijkt hierbij cruciale focus. Er moet blijvend worden ingezet op individuele
leerlingdossiers, om zicht te krijgen op de moeilijkheden die leerlingen ervaren en op de
ondersteuningsnoden op schoolniveau. Door deze expertise kunnen de leerloopbaanadviseurs het
proces van schoolontwikkeling versterken en kunnen scholen beter ondersteund worden om de
leerloopbanen van leerlingen positief te beïnvloeden.
Voor de jongeren die toch dreigen uit te vallen is het belangrijk dat ze voldoende en juist geïnformeerd
worden over de mogelijkheden die er nog zijn binnen het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Met het
project “uitstroom”, dat dit schooljaar (2018-2019) is opgestart in samenwerking met het CLB, wordt de
doelstelling nagestreefd om uitstroomgesprekken structureel te implementeren in het schoolbeleid. Op
deze manier kan het aantal jongeren dat niet naar school gaat en geen opleiding of training volgt
(NEET-jongeren) worden verminderd. Het is de intentie om dit volgend jaar verder uit te rollen in de
secundaire scholen van alle netten in Antwerpen. Dit zal gebeuren a.d.h.v. een gestructureerde
handleiding die opgesteld, getest en geëvalueerd wordt met enkele scholen.
Vanaf september 2019 wordt duaal leren georganiseerd in het hele secundaire onderwijs in Vlaanderen.
Er wordt verwacht dat dit type van onderwijs mee bijdraagt aan het verminderen van de
ongekwalificeerde uitstroom. Met dit type van onderwijs wil men jongeren die geen aansluiting vinden
binnen het klassieke onderwijssysteem en de schoolbanken dreigen te verlaten zonder kwalificatie, toch
in het onderwijs houden door de transitie naar de arbeidsmarkt te maken. We moeten hier mee de
vinger aan de pols houden: welke effecten heeft deze onderwijsvorm op de leerlingen en op
schoolwelbevinden, de leerresultaten en de ongekwalificeerde uitstroom. Momenteel zijn we bezig met
de verkenning van de meerwaarde die Onderwijsnetwerk Antwerpen kan bieden aan scholen, leerlingen
en stakeholders zoals de werkgevers en VDAB, die instappen in dit type van onderwijs. Begin volgend
schooljaar zal deze verkenning klaar zijn en zal er een advies worden geformuleerd.
Kleuteronderwijs en het belang van kleuterparticipatie
Als het over kleuterparticipatie gaat, gaat het niet enkel over het al dan niet ingeschreven zijn van een
kleuter, maar ook over hun regelmatige aanwezigheid. In de onderwijsmonitor hebben we het vooral
over dit tweede aspect.
30% van de leerplichtige kleuters is gedurende het schooljaar 2017-2018 problematisch afwezig
geweest. Dit is een stijging van meer dan 5% t.o.v. het schooljaar voordien. Ten opzichte van
Vlaanderen halen in Antwerpen ook dubbel zoveel van de niet-leerplichtige kleuters de quota (voor het
verkrijgen van een studietoelage) van regelmatige aanwezigheid niet. Voor Vlaanderen gaat het om
ongeveer 3% van de kleuters tussen 3 en 5 jaar. In Antwerpen om bijna 6%.
Ten opzichte van de andere leerjaren in het basisonderwijs zijn er duidelijk meer afwezigen in het
kleuteronderwijs. Uit deze analyse kunnen we concluderen dat meer ouders er, om welke reden dan
ook, voor kiezen om hun kinderen minder regelmatig naar school te sturen in het begin van hun
schoolloopbaan in het basisonderwijs. Mogelijk zijn niet alle ouders op de hoogte van de leerplicht
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vanaf zes jaar of zijn ze niet op de hoogte van het belang of de meerwaarde van naar school gaan op
jonge leeftijd.
We moeten deze signalen ernstig nemen. Regelmatige kleuter- en schoolparticipatie zijn immers
belangrijke voorwaarden voor een kwalitatieve schoolloopbaan. Ouders moeten gesensibiliseerd worden
rond het belang van kleuterparticipatie en gestimuleerd worden om hun kleuters op jonge leeftijd
regelmatig naar school te laten gaan. In Vlaams onderzoek zijn er al enkele redenen aangehaald
waarom ouders hun kleuters al dan niet naar school laten gaan. De vertaling naar de Antwerpse
context kan mogelijk handvaten bieden om met deze ouders aan de slag te gaan. Concreet zouden de
samenwerkingen met partners zoals het huis van het kind verder kunnen worden uitgebouwd. In de
acties kan er dan nog meer gefocust worden op de overgangen binnen onderwijs en het belang van de
instap in de kleuterschool
In het schooljaar 2017-2018 heeft het AMIF-project een “goede start”9 plaats gevonden in het kader
van A’rea 2020 . Er is met een aantal Kielse scholen intensief aan de slag gegaan om de instap van
kleuters en de schoolparticipatie te bevorderen. Het doel was om tekorten in het ondersteuningsaanbod
in de wijk te detecteren, om scholen en organisaties te versterken en om initiatieven die ouders
steunen overzichtelijk te maken, zodat de stap van thuis of kinderopvang naar de kleuterschool vlot
verloopt. Hiervoor werd nauw samen gewerkt met de schoolbrug. Door de opgedane inzichten en
ervaringen te evalueren kunnen we zicht krijgen op de mogelijke initiatieven die verder kunnen worden
uitgedragen naar de rest van de stad, zodat alle kleuters gemakkelijker de eerste belangrijke stap in
hun schoolloopbaan kunnen zetten.
Meer zittenblijvers in het basisonderwijs
Eén van de meest opmerkelijke vaststellingen is de stijging van het aantal zittenblijvers in het
Antwerpse onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 moest 3,9% van de leerlingen in de basisschool zijn
jaar overdoen, terwijl dit in het schooljaar 2016-2017 nog 3,6% was. De schooljaren voordien daalde of
stabiliseerde dit percentage. Hoewel onderzoek aantoont dat zittenblijven geen effectieve methode is
om met schoolse achterstand om te gaan en op lange termijn het risico op vroegtijdig schoolverlaten
zelfs vergroot, kiest men er toch opnieuw vaker voor om een leerling een jaar te laten overdoen.
Bij de leerplichtige kleuters kan dezelfde tendens worden opgemerkt. In het schooljaar 2017-2018 was
5,1% van de kleuters in de derde kleuterklas leerplichtig. Dit is een kleine stijging t.o.v. het vorige
schooljaar en betekent dat er meer kleuters ergens in de kleuterschool al schoolse vertraging hebben
opgelopen en waarschijnlijk een jaar hebben moeten overdoen.
Op dit moment is het nog niet helder of de nieuwe stijging van het percentage zittenblijvers te wijten is
aan het feit dat leerkrachten toch nog overtuigd blijven van het nut van deze onderwijspraktijk. In dat
geval is het nodig om terug meer in te zetten op het sensibiliseren rond de gevolgen van zittenblijven.
Het is echter ook mogelijk dat leerkrachten en scholen botsen op het implementeren van de aanbevolen
alternatieven (zie onder andere de publicaties van Samen tot aan de Meet en 'Leren zichtbaar maken’
van John Hattie). In dit geval dringen zich andere acties aan, in afstemming met de netten, de
pedagogische begeleidingsdiensten, het CLB en andere partners. Om onze middelen doelgericht in te
kunnen zetten, is het nodig een bijkomende verkenning te doen.

9

Onderwijsnetwerk Antwerpen, Kleuterparticipatie: groeien naar een goede ouder-schoolsamenwerking

T: 03 338 33 40 | info@onderwijsnetwerk.be | Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen | www.onderwijsnetwerkantwerpen.be

39

Opvallend meer problematische afwezigheden in het buitengewoon lager onderwijs
Als we kijken naar het spijbelgedrag van leerlingen in het basisonderwijs in het schooljaar 2017-2018
zien we een kleine stijging in het gewoon basisonderwijs, waar 6,4% of 2.473 van de leerplichtige
leerlingen problematisch afwezig is geweest. In het buitengewoon basisonderwijs zien we echter dat er
procentueel, met 20,70%, meer dan drie keer zo veel spijbelaars zijn geteld dan in het gewoon
basisonderwijs in het schooljaar 2017-2018. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van het vorige
schooljaar. In absolute aantallen gaat dit over 437 spijbelaars en 38 meer dan het schooljaar voordien.
Ondanks de daling van het aantal leerlingen stijgt het procentuele en absolute aantal spijbelaars. Het
spijbelgedrag is hier ook iets ernstiger dan in het gewoon basisonderwijs. In het buitengewoon
basisonderwijs is 46% van de spijbelaars meer dan twintig halve dagen afwezig geweest, waarvan de
helft zelfs meer dan 30 halve dagen t.o.v. 35% in het gewone basisonderwijs.
In de analyse van de cijfers werden er al twee mogelijke verklaringen aangehaald voor dit grote
percentage problematisch afwezige spijbelaars. Ten eerste zijn veel van de leerlingen in het
buitengewoon basisonderwijs afhankelijk van bus- of aangepast vervoer, omwille van een specifieke
beperking of omdat ze van buiten de stad naar school komen. Ten tweede is er bij veel van de
leerlingen een multi-problematiek aanwezig, waardoor ze moeilijk hun plaats vinden in één specifiek
onderwijstype.
Dit is echter geen verklaring voor de stijging ten opzichte van vorige schooljaren. Ondanks de daling
van het aantal leerlingen na invoering van het M-decreet, stijgt ook het aantal spijbelaars. Hier kan de
hypothese worden gemaakt dat er door het M-decreet minder leerlingen in het buitengewoon lager
onderwijs les volgen, maar wel meer specifieke ondersteuningsnoden hebben. Misschien sluit de
ondersteuning die ze momenteel krijgen onvoldoende aan bij hun noden, waardoor ze vaker worden
thuis gehouden door hun ouders. Deze hypothese kan enkel bevestigd of ontkracht worden als we
meer inzicht hebben in het profiel van de spijbelaars en in de dynamieken die leiden tot ongewettigde
afwezigheden. Als we de scholen en leerlingen willen ondersteunen en problematische afwezigheden
willen reduceren in het buitengewoon lager onderwijs, lijkt meer onderzoek binnen dit onderwijstype
noodzakelijk.
A’rea 2020
In de wijk het Kiel zijn er beduidend meer leerlingen met schoolse vertraging dan in de rest van
Antwerpen. Mede daardoor werd deze wijk gekozen voor het proefproject A’rea 2020. Het percentage
leerlingen met schoolse vertraging daalt wel ongeveer even sterk als in de rest van de stad. Ook het
aandeel spijbelaars in de scholen van A’rea 2020 ligt in vergelijking met de stad Antwerpen iets hoger.
Ten opzichte van alle leerplichtige leerlingen bedraagt het aandeel spijbelaars in de scholen van A’rea
2020 7,4% in 2016-2017. Het percentage voor de hele stad Antwerpen ligt met 5,6% opnieuw lager.
In het schooljaar 2017-2018 is er gestart met het meetplan voor A’rea 2020. Dit is een effectmeting om
de impact van de verschillende acties op de factoren die leiden tot vroegtijdig schoolverlaten binnen het
project in kaart te brengen en te meten. Dit gebeurt aan de hand van indicatoren. Dit zijn getallen die
zo zijn gekozen dat ze een betrouwbare beschrijving geven van een factor op een bepaald moment. Zo
meten we bijvoorbeeld de impact van acties die gericht zijn op het verhogen van kleuterparticipatie
onder andere door te kijken naar het aandeel kleuters van de wijk dat is ingeschreven in een
kleuterschool.
De invloed van deze acties op de verschillende factoren die bijdragen aan schoolse vertraging en
vroegtijdig schoolverlaten zullen de volgende schooljaren verder in kaart worden gebracht door het
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meetplan en mee gerapporteerd in de onderwijsmonitor om te bekijken of de indicatoren op het Kiel
door de vele inspanningen in deze wijk sneller gunstig evolueren dan elders. Aan de hand van de
resultaten van deze meting kunnen acties worden bijgestuurd en kan er een inschatting worden
gemaakt over de overdraagbaarheid van deze acties naar andere Antwerpse wijken.
Stijging van het aantal zittenblijvers en daling van aantal leerlingen met schoolse
vertraging in het secundair onderwijs
Net zoals in het lager onderwijs steeg het aantal zittenblijvers ook in het secundair onderwijs voor het
eerst sinds het schooljaar 2008-2009. 7,4% van alle Antwerpse leerlingen uit het gewoon secundair
onderwijs is in het schooljaar 2017-2018 blijven zitten. In het schooljaar ervoor was dit nog 6,9%. Ook
in de rest van Vlaanderen zagen we dezelfde tendens, maar algemeen bleef de stijging in Vlaanderen
beperkt tot 0,1%.
Ondanks de kleine verbetering in het percentage leerlingen met een schoolse vertraging, is het
essentieel om te blijven inzetten op alle factoren die leiden tot schoolse vertraging en blijvende
aandacht te hebben voor de factoren die het leerproces verrijken of versnellen. Net zoals vorige jaren
vinden we in het beroeps en technisch secundair onderwijs beduidend meer zittenblijvers en meer
jongeren met schoolse vertraging. In het gewoon secundair onderwijs zijn 18% van de leerlingen niet
meer leerplichtig. In het beroeps secundair onderwijs is dit 37%. Dit illustreert dat we preventief
moeten inzetten op het vermijden van zittenblijven in het basisonderwijs en zelfs op herkleuteren. De
impact van advies tot zittenblijven op de latere schoolloopbaan wordt erg onderschat. Als een leerling
moet herkleuteren en nog eens ergens een jaartje overdoet in de basisschool omwille van bv.
welbevinden en aansluiting bij zijn niveau, is deze leerling meerderjarig wanneer hij of zij in het vierde
middelbaar zit. Deze eerder onschuldige actie kan later grote gevolgen hebben.
Daarnaast kan meer inzicht in de factoren die er toe leiden dat jongeren binnen deze onderwijsvormen
meer vertraging oplopen, ons handvaten geven om meer specifieke acties op te zetten, gericht op deze
doelgroepen. Momenteel monitoren we dus het aantal zittenblijvers en weten we ook dat het aantal
zittenblijvers sterker stijgt naarmate de leerlingen ouder worden, maar wordt de invloed van
verandering van studierichting, onderwijsvorm en school niet gemeten. Daarom is het belangrijk om de
volgende jaren in kaart te brengen wat de invloed is van andere mechanismen, zoals een b-attest of
een uitsluiting omwille van tucht. Momenteel hebben is er hier geen nauwkeuring zicht op, omwille van
ontbrekende cijfers. Door in te grijpen en jongeren gericht te ondersteunen in deze “kantelmomenten”
in hun schoolcarrière kan uitval vermeden worden.
Een voorbeeld van zo’n concrete actie is het netwerk in het kader van A’rea 2020, rond de aanpak van
“carrouselleerlingen”. Dit zijn leerlingen die minstens één negatieve schoolwissel hebben ondergaan.
Met vertegenwoordigers van de secundaire scholen op het Kiel en Hoboken is er werk gemaakt van een
gemeenschappelijk en netoverschrijdend pact over de preventieve en curatieve aanpak van
carrouselleerlingen met afspraken en minimumcriteria waartoe de scholen zich verbinden. Het doel van
het pact is om schoolwissels te vermijden en de kansen van carrouselleerlingen op een positieve
leerloopbaan te vergroten. Dit door de overdracht van leerlingen tussen verschillende scholen te
optimaliseren. Om de invloed van het pact op de ongekwalificeerde uitstroom te vergroten zou dit pact
best stadsbreed door alle scholen gedragen worden. Onderwijsnetwerk Antwerpen kan hierin een rol
spelen, alsook de betrokken scholen zelf in het overdragen van de afspraken en criteria uit het pact
naar andere scholen waarmee ze samenwerken. In het schooljaar 2019-2020 wordt de werking van het
pact geëvalueerd, om de overdraagbaarheid te onderzoeken.
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Opvallende stijging van spijbelgedrag in buitengewoon secundair onderwijs
In het secundair onderwijs in Antwerpen heeft 24,1% van alle leerlingen meer dan 10 b-codes
verzameld in het schooljaar 2017-2018. Deze leerlingen zijn dus meer dan 10 halve dagen ongewettigd
afwezig geweest en kunnen gedefinieerd worden als problematisch spijbelaar. Dit is een stijging van
3% ten opzichte van het schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat er in Antwerpen bijna dubbel zoveel
problematisch afwezige leerlingen zijn dan in Vlaanderen.
De stijging zien we terugkomen in de verschillende onderwijstypes en –vormen, maar is het meest
opvallend in het buitengewoon secundair onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 stellen we een stijging
vast van maar liefst 10% ten opzichte van het schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat er 171
spijbelaars meer zijn. Dit is een opvallende stijging, aangezien het totale aantal leerlingen gedaald is.
De schooljaren voordien was dit cijfer eerder stabiel.
Net als in het buitengewoon lager onderwijs kan de stijging niet geheel worden verklaard door de
invoering van het M-decreet, aangezien het aantal spijbelaars stijgt en het totale aantal leerlingen daalt.
Ook hier is ook meer onderzoek nodig over het profiel van de spijbelaars, de dynamieken die hier
spelen en het verschil met spijbelaars in andere onderwijsvormen. Een hypothese is dat er meer
leerlingen zijn doorgestroomd naar het gewoon voltijds secundair onderwijs, waardoor er meer
leerlingen in het buitengewoon onderwijs zitten met specifieke en zwaardere ondersteuningsnoden.
Mogelijks hebben leerlingen met een multi-problematiek het erg moeilijk om aansluiting te vinden in het
onderwijs zoals het nu georganiseerd is. Hierdoor vinden ze moeilijk hun plaats binnen één van de
opleidingsvormen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat leerlingen onregelmatig deelnemen aan het
onderwijs.
Daarnaast zijn veel van de leerlingen afhankelijk van het bus- of aangepast vervoer, omwille van een
specifieke beperking of omdat ze van buiten de stad naar school komen. Vanaf volgend schooljaar
(2019-2020) zullen er een aantal Antwerpse scholen deelnemen aan een proefproject om het vervoer
meer aangepast te maken aan de noden van de leerlingen, door op zoek te gaan naar alternatieve
vervoersmogelijkheden. Dit gebeurt naar aanleiding van de nakende hervorming van de wetgeving en
regels over leerlingen vervoer, die vanaf 2022 in werking zal treden.
Spijbelgedrag in gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs
In het gewoon voltijds en deeltijds beroeps secundair onderwijs zien we dat er opvallend meer
spijbelaars zijn en dat ze ernstiger spijbelgedrag vertonen. Er is een relatief groot verschil met het
percentage spijbelaars in het algemeen, technisch en kunstonderwijs. Deze opvallende verschillen
kunnen mogelijk een gevolg zijn van het watervalsysteem. Hierdoor komen leerlingen soms ongewild in
het beroepsonderwijs terecht met motivatieproblemen en schoolmoeheid als gevolg. Deze hypothese
kan onderbouwd worden door de vaststelling dat er ten opzichte van de hele leerlingenpopulatie
duidelijk meer spijbelaars zijn in de groep leerlingen die ergens in hun schoolloopbaan schoolse
vertraging hebben opgelopen. Momenteel krijgen we echter geen informatie over attestering. We
kunnen over de impact van het watervalsysteem geen gefundeerde uitspraken doen, zolang deze cijfers
niet beschikbaar worden gesteld.
De bevindingen nopen enerzijds tot meer specifieke acties gericht op deze doelgroepen en op de
scholen voor deeltijds onderwijs. De invoering van duaal leren kan mogelijk zorgen voor de daling van
de spijbelcijfers, omdat dit type van onderwijs het doel heeft om beroep- en technisch onderwijs te
versterken en jongeren die dreigen uit te vallen, toch op school te houden. De volgende jaren zullen we
de effecten van duaal leren op spijbelgedrag dus ook moeten monitoren. Anderzijds is een goede
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oriëntering en inzetten op ononderbroken leerloopbanen als preventieve acties vroeg in de
schoolloopbaan essentieel om het spijbelgedrag aan te pakken en de kansen op vroegtijdig
schoolverlaten te verminderen.
Naast preventief inzetten op goede oriëntering doorheen de schoolloopbaan moet er, om problematisch
spijbelgedrag te vermijden, worden ingegrepen bij beginnend spijbelen en moet er aanklampend
worden gewerkt. Het is belangrijk dat scholen zelf gestimuleerd en ondersteund worden om een intern
spijbelbeleid op te stellen met duidelijke afspraken en waarin de rol van leerkrachten en partners, zoals
het clb, duidelijk beschreven worden. Hier kan Onderwijsnetwerk Antwerpen extra op inzetten,
bijvoorbeeld door data over de leerloopbanen van jongeren structureel mee te nemen in gesprekken
met scholen, zodat de acties die uitgerold worden echt afgestemd zijn op de noden van de leerlingen
en de school en niet ingrijpen in de marge ervan. Daarnaast kan er een tool worden ontwikkeld die het
voor scholen mogelijk maakt, om hun eigen intern spijbelbeleid kritisch onder de loep te nemen en om
zelf de eigen data te analyseren en te interpreteren. Zo kunnen ze het eigen intern beleid evalueren en
gericht bijsturen.
Wanneer het intern spijbeleid onvoldoende effectief blijkt om het spijbelgedrag aan te pakken, kan de
school beroep doen op de partners binnen het spijbelactieplan10. Uit de analyse van de huidige
meldingen blijkt dat dit plan en de bijhorende afspraken nog niet in alle scholen en bij alle clbmedewerkers volledig bekend zijn. Zo moeten scholen en clb’s gestimuleerd worden om meer
preventief aan te melden en moet er meer bewustzijn worden gecreëerd met betrekking tot de flow die
gevolgd wordt binnen het plan.
Daarnaast moeten we blijven inzetten op het detecteren en signaleren van wat er goed en minder goed
loopt binnen de samenwerkingen in kader van het spijbelactieplan. Waar nodig moeten de partners
worden betrokken of worden samen gebracht, zodat er kan worden bijgestuurd. Enkel als de scholen
en alle betrokken partners voldoende op de hoogte zijn van de afspraken kan het spijbelactieplan vlot
worden doorlopen.
Een concreet voorbeeld van waar de samenwerking tussen verschillende partners en Onderwijsnetwerk
Antwerpen kan geoptimaliseerd worden, is de aanpak van recidiverende spijbelaars. Dit zijn leerlingen
die opnieuw beginnen te spijbelen in het begin van het schooljaar, nadat ze het schooljaar voordien ook
veel ongewettigd afwezig waren. Deze leerlingen zouden sneller gedetecteerd moeten worden en
sneller een signaal moeten krijgen vanuit de school of het clb, om zo een aangepast traject te kunnen
volgen in plaats van terug dezelfde flow te doorlopen als het schooljaar voordien.
A’rea 2020
In 2017 had 53,8% van de leerlingen uit het secundair onderwijs die in deze wijk woonde, schoolse
vertraging opgelopen. Ook hier is er een dalende trend ten opzichte van de vorige schooljaren, die
vergelijkbaar is met die van de stad en andere wijken.
Ook hier hebben we momenteel enkel de gegevens uit de nulmeting en kunnen we pas in de volgende
onderwijsmonitors nagaan in welke mate de acties in het kader van A’rea 2020 hebben bijgedragen aan
het al dan niet verminderen van de schoolse vertraging in de wijk Kiel en aan de vooropgestelde
doelstelling om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen.

10

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht-en-spijbelen
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Ook voor het secundair onderwijs op het Kiel zijn de meest recente spijbelcijfers van het schooljaar
2016-2017. Als we naar de spijbelcijfers kijken van leerlingen die naar school gaan in de scholen van
A’rea 2020 is het belangrijk om op te merken dat er in de wijk geen scholen zijn die deeltijds beroeps of
buitengewoon secundair onderwijs aanbieden. Dit zijn twee richtingen met relatief hoge spijbelcijfers.
Met 23,8% spijbelaars ligt het aantal spijbelaars op het Kiel hoger dan in de rest van de scholen van
het gewoon voltijds secundair onderwijs in Antwerpen, waar 16,8% van de leerlingen problematisch
afwezig is geweest gedurende het schooljaar 2016-2017. Als we meer specifiek kijken naar het profiel
van de spijbelaars en de aard en de ernst van het spijbelgedrag kunnen we dezelfde tendensen
waarnemen als in de rest van het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen.
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