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Beleidssamenvatting

In de Vlaamse Gemeenschap vormde het flexibiliseringsdecreet de basis voor een aantal
hervormingen met het doel twee Bolognadoelstellingen te realiseren: de toegang tot het hoger
onderwijs te verbreden en het aantal hoogopgeleiden te verhogen. Meer bepaald werd in
academiejaar 2005-2006 het Vlaams hoger onderwijs geflexibiliseerd door het systeem waarin
studenten moesten slagen voor een geheel jaarprogramma van een opleiding te vervangen door een
modulair systeem waarin aparte opleidingsonderdelen van de hele opleiding voltooid mogen
worden. Hierdoor kregen de studenten meer vrijheid om het verloop van hun studies te bepalen.
Bovendien werd vanaf 2004 de basis gelegd om de toelatingsvoorwaarden te verbreden via het
erkennen van verworven competenties en werden vanaf 2005 meer en hogere studiebeurzen
verleend in het hoger onderwijs. Het is evenwel niet gekend in welke mate het hoger onderwijs voor
en na de hervormingen toegankelijk was voor de verschillende relevante maatschappelijke groepen.
Aan de hand van administratieve gegevens van het Departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap hebben we de achtergrondkenmerken van de 207.608 studenten die tussen
academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 aan het Vlaams hoger onderwijs zijn begonnen, beschreven
en hebben we bestudeerd in welke mate de 224.735 personen die een diploma secundair onderwijs
hebben behaald tussen schooljaar 2007-2008 en 2010-2011 de overgang naar het hoger onderwijs
maken, om een beter zicht te krijgen op de mate waarin het Vlaams hoger onderwijs in de huidige
context toegankelijk is voor de relevante maatschappelijke groepen. Meer bepaald behandelen we in
dit rapport twee sets onderzoeksvragen. Eerst bestuderen we hoeveel nieuwe studenten uit lagere
sociale milieus en uit het technisch en beroepssecundair onderwijs tegenwoordig in het hoger
onderwijs vertegenwoordigd zijn. Vervolgens gaan we na in welke mate gediplomeerden van het
secundair onderwijs die een minder bevoorrechte sociale achtergrond hebben en die van het
technisch of beroepssecundair onderwijs afgestudeerd zijn aan het hoger onderwijs beginnen.
Hoewel instromende studenten met een lager geschoolde moeder of studenten uit buurten met
veel schoolse vertraging ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, was er tussen
academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 geen toename van deze groepen in de instroompopulatie.
Wel is in dezelfde periode het aantal instromende studenten van het algemeen secundair onderwijs
afgenomen, terwijl het aantal studenten van het technisch en beroepssecundair onderwijs is
toegenomen en dit vooral in de professionele bachelors. Ook het aandeel studenten met schoolse
vertraging is toegenomen in de instroompopulatie en dit zowel in de academische als in de
professionele bachelors. Voorts bleek dat personen van lagere sociale afkomst en ex-leerlingen van
het technisch en beroepssecundair onderwijs het meest vertegenwoordigd zijn in de professionele
bachelors, terwijl de academische bachelors een hoger percentage instromende studenten van het
algemeen en kunstsecundair onderwijs en personen met een bevoorrechte sociale achtergrond
kennen.
De gediplomeerden van schooljaar 2007-2008 tot en met schooljaar 2010-2011 beginnen evenwel
minder vaak aan hogere studies indien ze van een lager sociale milieu zijn en een hoger percentage
gediplomeerden van het ASO begint na afstuderen aan het hoger onderwijs dan gediplomeerden van
het KSO, TSO of BSO. Wanneer we alle achtergrondkenmerken van de gediplomeerden samen
hebben onderzocht, bleek dat veel van de sociale verschillen verklaard konden worden door de
kenmerken van de schoolloopbaan. Toch bleven er, zelfs als er rekening gehouden werd met de

onderwijsvorm en schoolse vertraging, nog verschillen over tussen gediplomeerden naargelang het
opleidingsniveau van de moeder. Ook verschilt de mate waarin men aan een van de twee types
bachelors begint tussen gediplomeerden van de vier onderwijsvormen. Terwijl gediplomeerden van
het ASO en van het KSO vaker aan academische bachelors beginnen dan aan professionele bachelors,
stromen gediplomeerden van het TSO en BSO vooral door naar professionele bachelors. Studenten
van lagere sociale afkomst die aan hogere studies beginnen, hebben bijkomend een verhoogde kans
om aan een professionele bachelor te beginnen vergeleken met gediplomeerden van een betere
sociale afkomst. Hoewel deze verschillen zeer stabiel zijn, merken we toch dat gediplomeerden van
het TSO en vrouwen van het BSO in toenemende mate de overgang naar professionele bachelors
maken.
We concluderen dat de sociale ongelijkheid in de overgang naar het Vlaams hoger onderwijs vooral
via de loopbanen in het secundair onderwijs – en in het bijzonder via de gevolgde onderwijsvorm –
ontstaat. Dat gediplomeerden van het TSO en vrouwen van het BSO in toenemende mate de
overgang naar professionele bachelors maken is mogelijk een gevolg van de institutionele
hervormingen, maar ook de economische context tussen 2008 en 2010 kan hierin een rol gespeeld
hebben. De toegenomen neiging onder gediplomeerden van deze onderwijsvormen om de overgang
naar het hoger onderwijs te maken, heeft er evenwel niet toe geleid dat meer personen met een
minder bevoorrechte sociale achtergrond aan het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn begonnen.
De volgende vraag die we kunnen stellen met betrekking tot de instromende studenten is hoe het
vervolg van hun studieloopbaan eruit zal zien. Diverse studies hebben reeds aangetoond dat
studenten van het BSO of van het TSO en personen die schoolse vertraging hebben opgelopen in het
secundair onderwijs lagere slaagkansen hebben dan studenten zonder schoolse achterstand en
personen die van het ASO zijn binnengestroomd. Neemt de sociale ongelijkheid in het Vlaams hoger
onderwijs dan nog toe als we de studieloopbanen bestuderen of stopt de ongelijkheid met de
instroom in het hoger onderwijs? Dit zullen we nog verder onderzoeken.

1

Inleiding

In dit rapport geven we een beschrijving van de huidige generatie studenten in het hoger onderwijs
van Vlaanderen en bestuderen we de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs. Het
belang van deze onderzoeksdoelstelling is tweeledig. Ten eerste zijn er recent een aantal structurele
hervormingen doorgevoerd in het Vlaams hoger onderwijs die als doel hadden de instroom in het
hoger onderwijs te verbreden. Het flexibiliseringsdecreet vormde in de Vlaamse Gemeenschap de
basis voor een aantal hervormingen om twee Bolognadoelstellingen te verwezenlijken: de toegang
tot het hoger onderwijs verbreden en het aantal afgestudeerden verhogen (zie Glorieux, Laurijssen &
Sobczyk, 2013). Veranderingen in de samenstelling van de huidige instroompopulatie van het Vlaams
hoger onderwijs geven aan in welke mate deze beleidsmaatregelen effectief zijn geweest in het
aantrekken van voorheen ondervertegenwoordigde groepen studenten. In deze studie wordt nog
geen evaluatie van langere termijn veranderingen beoogd, wel biedt onze studie van de kenmerken
van de instroom in het hoger onderwijs zicht op de mate waarin het hoger onderwijs in de huidige
context voldoende toegankelijk is voor relevante maatschappelijke groepen.
Ten tweede biedt deze studie belangrijke achtergrondinformatie in het licht van een andere
bezorgdheid naar aanleiding van de doorgevoerde hervormingen in het hoger onderwijs. Bepaalde
kenmerken van de student zijn immers ook van invloed op de slaagkansen in het hoger onderwijs.
Indien de studentenpopulatie – al dan niet door de institutionele hervormingen – gewijzigd is op het
vlak van achtergrondkenmerken, kan dit ook gevolgen hebben voor het studierendement in het
hoger onderwijs. Bijgevolg geeft onze studie ook een indicatie van de eventuele maatschappelijke
kosten die bepaalde wijzigingen in het hoger onderwijs met zich mee kunnen brengen.

1.1 Een gewijzigd hogeronderwijslandschap
Sinds de Bolognaverklaring (1999) zijn er een aantal structurele veranderingen doorgevoerd in het
hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (Tabel 1; voor meer details zie Glorieux, Laurijssen &
Sobczyk, 2013). Ten eerste leidde het structuurdecreet van 2003 ertoe dat de bachelormasterstructuur werd ingevoerd in academiejaar 2004-2005. Met het flexibiliseringsdecreet
veranderde de wijze waarop de studievoortgang van studenten wordt bepaald van een systeem van
volledige jaarprogramma’s naar een modulair creditsysteem vanaf academiejaar 2005-2006 waar de
studievoortgang wordt bepaald door de verworven credits voor opleidingsonderdelen van een
opleiding. Bovendien impliceerde het flexibiliseringsdecreet de gemakkelijkere erkenning van
verworven competenties, de mogelijkheid van flexibelere studietrajecten en de toekenning van meer
en hogere studietoelagen. Voorts werd er in 2007 een decreet uitgevaardigd waardoor het
studietoelagekrediet niet meer gekoppeld werd aan de fase van de aangevatte opleiding, maar aan
de opgenomen credits voor een bepaald type opleiding. Tenslotte werd vanaf 2008 de financiering
van het hoger onderwijs gewijzigd. Hogeronderwijsinstellingen worden sinds academiejaar 20082009 vooral gefinancierd op basis van het aantal studenten dat effectief slaagt voor de opgenomen
credits en studenten worden mee verantwoordelijk gesteld voor hun studievoortgang door de
invoering van het leerkrediet. Het resultaat daarvan is dat studenten die geen leerkrediet meer

hebben moeilijkheden ondervinden om aan het hoger onderwijs te blijven participeren en/of meer
inschrijvingsgeld moeten betalen.
Tabel 1: Een overzicht van structurele hervormingen in het hoger onderwijs van Vlaanderen
Jaar

Decreet

2003

Decreet betreffende de

Wijzigingen

Begin implementatie

- Invoeren BaMa-structuur

Academiejaar 2004-2005

- Vervangen jaarsysteem door

Academiejaar 2005-2006

herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen
2004

Decreet betreffende de
flexibilisering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen en
houdende dringende
hogeronderwijsmaatregelen

modulair creditsysteem
- Erkenning verworven
competenties
- Mogelijkheid tot flexibelere
studietrajecten
- Meer studietoelagen met
automatische indexering

2007

Decreet betreffende de
studiefinanciering van de Vlaamse

- Studietoelagekrediet gekoppeld Academiejaar 2008-2009
aan opgenomen credits

Gemeenschap
2008

Decreet betreffende de financiering

- Outputfinanciering

en werking van de hogescholen en

- Invoeren leerkrediet

Academiejaar 2008-2009

de universiteiten in Vlaanderen

1.2 Verbreding van de instroom in het hoger onderwijs?
Zoals we in een vorig rapport (Glorieux, Laurijssen & Sobczyk, 2013) argumenteerden, kunnen
ingrepen in de structuur van het hoger onderwijs de beslissingen van potentiële studenten om aan
het hoger onderwijs deel te nemen, wijzigen, omdat ze een impact kunnen hebben op de
gepercipieerde kosten van verder studeren, de verwachte slaagkansen en de verwachte opbrengsten
van een hoger diploma. Als we kijken naar het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs van
Vlaanderen en deze vergelijken met het aantal leerlingen in het secundair onderwijs tussen 2001 en
2012 (zie Grafiek 1), dan merken we dat het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs de
afgelopen jaren is toegenomen, terwijl het aantal leerlingen in het secundair onderwijs sinds 2005
niet meer stijgt en de laatste jaren zelfs afneemt. Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs
vergelijken met het aantal geregistreerde leerlingen van het secundair onderwijs kan echter een
vertekend beeld geven, want slechts een beperkt deel van de leerlingen van het secundair onderwijs
stroomt rechtstreeks door naar het hoger onderwijs. Idealiter zou men het aantal nieuwe studenten
in het hoger onderwijs vergelijken met het aantal afgestudeerden van het secundair onderwijs.
Vaak wordt er naar de generatiestudenten gekeken om evoluties van de instroom in het hoger
onderwijs na te gaan. Een generatiestudent wordt als volgt gedefinieerd door het Ministerie van
Onderwijs en Vorming (n.d.): ‘een student die zich voor het eerst inschrijft met een diplomacontract
voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaams hoger onderwijs en op 1
februari van het lopende academiejaar nog is ingeschreven’. Als we kijken naar de evolutie van het
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aantal generatiestudenten in het hoger onderwijs van Vlaanderen (zie Grafiek 2), zien we dat dit
tussen academiejaar 2004-2005 en 2010-2011 met 19,5 procent toegenomen is. Die toename staat
bovendien los van demografische ontwikkelingen. Als we het aantal generatiestudenten immers
afzetten tegenover het aantal 18-jarigen in de bevolking, dan blijkt dat in het academiejaar 20022003 het aantal generatiestudenten 56 procent bedraagt ten opzichte van het aantal 18-jarigen,
terwijl dit in het academiejaar 2011-2012 68 procent geworden is (Ministerie van Onderwijs en
Vorming, 2012b). We kunnen dus stellen dat er een grote toename is van het aantal studenten in het
hoger onderwijs. De vraag is echter of deze toename ook gepaard ging met een verbreding van de
instroom of eerder het gevolg is van een hogere participatiegraad onder bepaalde bevoorrechte
sociale groepen.
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1.2.1 Naar vooropleiding in het secundair onderwijs
Belangrijke verschillen in de achtergrond van studenten situeren zich in de vooropleiding tijdens het
secundair onderwijs. In het algemeen secundair onderwijs (ASO) worden leerlingen het meest
voorbereid op hogere studies, niet verwonderlijk stroomt dan ook nagenoeg iedereen met een ASOdiploma door naar het hoger onderwijs. Vanuit het kunst- (KSO) en technisch (TSO) secundair
onderwijs is die doorstroom al heel wat minder, en vanuit het beroepssecundair onderwijs (BSO)
eerder uitzonderlijk. De onderwijsvorm die de generatiestudenten gevolgd hebben in het secundair
onderwijs blijkt over de tijd gewijzigd te zijn. In driejarige opleidingen die leiden naar een
professionele bachelor neemt niet louter het aandeel generatiestudenten met een diploma
algemeen secundair onderwijs (ASO) af maar ook in absolute aantallen is er een afname waar te
nemen, terwijl het aantal studenten met een diploma van de andere onderwijsvormen van het
secundair onderwijs in dit type hoger onderwijs toeneemt. Zo blijkt uit cijfers van een rapport van
het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2010b) dat het aantal generatiestudenten met een
ASO-diploma in de driejarige hogeschoolopleidingen met 9,3 procent is afgenomen tussen
academiejaar 2000-2001 en 2005-2006 (respectievelijk voor en na de invoering van de bachelormasterstructuur en het flexibiliseringsdecreet), terwijl het aantal studenten met een diploma
secundair onderwijs uit het kunst secundair onderwijs (+46,4%), het technisch secundair onderwijs
(+6,9%) en het beroepssecundair onderwijs (+50,3%) in diezelfde periode is toegenomen voor dit
type opleidingen.
Ook voor de vierjarige opleidingen aan de universiteit is er een afname van het aandeel studenten
met een ASO-achtergrond en een toename van studenten met een BSO-achtergrond. Het aandeel
generatiestudenten met een diploma van het TSO bleef ongeveer gelijk. In absolute cijfers was er
voor alle onderwijsvormen een groei merkbaar, maar voor de afgestudeerden uit het KSO (+97,4%)
en het BSO (+60,0%) was deze groei veel groter dan voor de studenten uit het ASO (+6,1%) en het
TSO (+5,8%).
Tenslotte werden ook nog de vierjarige hogeschoolopleidingen Industrieel ingenieur en Vertalertolk bestudeerd in het rapport van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2010b, pp. 1314). Wat opvalt is dat de het aantal generatiestudenten in de opleiding Industrieel ingenieur gedaald
is van 2.051 naar 1.273 (-37,9%) tussen academiejaar 2000-2001 en 2005-2006. Ook voor de
opleiding Vertaler-tolk werd er een daling van 8 procent geconstateerd. In beide gevallen gingen
deze dalingen gepaard met een afname van het aandeel studenten van het ASO. Hoewel in absolute
cijfers daarom geen sprake is van een ruimere instroom, wordt in relatieve cijfers ook voor deze twee
opleidingen, net zoals bij de driejarige hogeschoolopleidingen, een afname van het aandeel
studenten van het algemeen secundair onderwijs waargenomen, terwijl het aandeel
generatiestudenten van de overige onderwijstypes is toegenomen.
Op basis van deze cijfers blijkt de gewijzigde samenstelling van de studentenpopulatie niet
eenduidig te getuigen van een verbreding van de studenten die instromen in het hoger onderwijs
naar gevolgde onderwijsvorm in het secundair onderwijs, maar is het beeld sterk afhankelijk van het
type hoger onderwijs dat wordt beschouwd. In relatieve cijfers is de trend daarentegen toch een van
verbreding met een relatieve toename van participatie van kunst-, technisch en beroepsonderwijs in
professionele en academische hogeschoolopleidingen evenals een relatieve toename van de
deelname vanuit het kunst- en beroepsonderwijs aan de vierjarige universitaire opleidingen.
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1.2.2 Naar sociale achtergrond
In het Vlaams hoger onderwijs zijn, net zoals in de meeste onderwijssystemen van de Europese
Hogeronderwijsruimte, personen met een minder bevoorrechte sociale achtergrond, een immigratieachtergrond of een functiebeperking ondervertegenwoordigd, alsook de mannelijke studenten (voor
een overzicht zie Glorieux, Laurijssen & Sobczyk, 2013). Als we willen weten of de instroom verbreed
is, moeten we in de eerste plaats kijken naar de sociale achtergrond van de instromende studenten
en hoe deze veranderd is over de tijd. Hoewel het gevolgde traject in het secundair onderwijs
doorgaans als voornaamste reden wordt aangehaald voor de ondervertegenwoordiging van deze
sociale groepen in het hoger onderwijs, blijkt uit onze synthese van de vigerende theoretische
modellen van onderwijskeuzes dat de keuze om aan het hoger onderwijs deel te nemen niet alleen
het gevolg is van de schoolprestaties van de student in het secundair onderwijs, maar ook afhangt
van de financiële, culturele en sociale middelen waarover het gezin en de student beschikken, de
beroepsklasse van de ouders en bepaalde gezinsomstandigheden (Glorieux, Laurijssen & Sobczyk,
2013). Het is dan ook de vraag in welke mate de verdeling van deze kenmerken veranderd kan zijn in
de instroompopulatie. Hierover werden er vooralsnog geen cijfers gepubliceerd. In dit rapport geven
we in 3.1.1 en 3.2.1 een beschrijving van de instromende studenten aan de hand van de volgende
sociale indicatoren: het opleidingsniveau van de moeder, het wonen in een buurt met veel schoolse
vertraging en het ontvangen van een schooltoelage.

1.2.3 De overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs
Hoewel wijzigingen in de samenstelling van de studentenpopulatie van het hoger onderwijs een
gevolg kunnen zijn van de doorgevoerde hervormingen in het hoger onderwijs, impliceren
veranderingen in de aantallen en aandelen van studenten met bepaalde achtergrondkenmerken in
het hoger onderwijs evenwel niet noodzakelijk fundamentele veranderingen in de beslissing van
leerlingen om verder te studeren. Zo zal een mogelijk veranderde samenstelling van de
leerlingenpopulatie in het secundair onderwijs zich logischerwijze ook vertalen naar de
studentenpopulatie in het hoger onderwijs. Diverse studies bevestigen dat net als in andere landen
ook in Vlaanderen de werksituatie, het beroep en het opleidingsniveau van de vader en de moeder,
alsook de nationaliteit van leerlingen een impact hebben op het al dan niet maken van de transitie
van secundair naar hoger onderwijs (bijvoorbeeld Duquet, Glorieux, Laurijssen & Van Dorsselaer,
2006, op basis van SONAR-data; Groenez, Van den Brande & Nicaise, 2003, op basis van de
Panelstudie van Belgische Huishoudens). Bovendien is de structuur van het Vlaams secundair
onderwijs op een dergelijke manier opgebouwd dat de doorstroom van het secundair naar het hoger
onderwijs verschilt naargelang de onderwijsvorm. Het is pas als we merken dat bepaalde sociale
groepen of leerlingen met bepaalde schoolloopbaankenmerken de overgang van secundair onderwijs
naar hoger onderwijs vaker of minder vaak maken dan voorheen dat we kunnen spreken van
gewijzigd inschrijvingsgedrag en gesteld kan worden dat de hervormingen de keuzes van potentiële
studenten beïnvloed hebben. Bijgevolg zullen we in het vierde hoofdstuk van dit rapport ook ingaan
op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs.

|5

1.2.4 Mogelijke gevolgen van een gewijzigde instroom
Een verbreding van de instroom in het hoger onderwijs is niet louter relevant voor de beoordeling
van de expliciete doelstelling om de participatie aan het hoger onderwijs te verbreden. Hoewel het
buiten het bestek van dit rapport valt, is de instroom ook bijzonder relevant bij de beoordeling van
het rendement van het hoger onderwijs (slaagkansen, studie-efficiëntie, studievoortgang en
studieduur).
Hoewel uit een rapport van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2010b) geen grote
verschillen bleken in de slaagpercentages tussen de generatiestudenten van voor en na het
flexibiliseringsdecreet, tonen de vele studies (bijvoorbeeld De Vos & Gay, 2013; Declercq &
Verboven, 2010; Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009b, 2010b; Rombaut, 2006; Smedts, Van
Landeghem & Van Damme, 2011) toch aan dat er bezorgdheid heerst over de huidige stand van
zaken. Uit de studies op basis van administratieve data die betrekking hebben op de volledige
studentenpopulaties in Vlaanderen komt duidelijk naar voor dat de gevolgde onderwijsvorm in het
secundair onderwijs een invloed heeft op de slaagkansen van generatiestudenten in het Vlaams
hoger onderwijs (Declercq & Verboven, 2010; Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009b, 2010b;
Rombaut, 2006; Smedts, Van Landeghem & Van Damme, 2011). Daarnaast werd er ook een effect
gevonden van de opgelopen leerachterstand (Declercq & Verboven, 2010) en de afstudeerrichting in
het secundair onderwijs (Declercq & Verboven, 2010; Smedts, Van Landeghem & Van Damme, 2011).
Maar ook bepaalde kenmerken van de school hebben een invloed op de slaagkansen. Zo beïnvloeden
de ligging van de school (grootstad of niet) en het afstuderen aan een GOK-school de slaagkansen
van de generatiestudenten (Rombaut, 2006), evenals het onderwijsnet waartoe de school behoort
(Declercq & Verboven, 2010). Tenslotte zijn naast deze factoren ook een aantal individuele
kenmerken van belang. In alle studies werd er een effect gevonden van geslacht op de slaagkans
(Declercq & Verboven, 2010; Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009b, 2010b; Rombaut, 2006;
Smedts, Van Landeghem & Van Damme, 2011). Ook werd er een effect gevonden van de nationaliteit
van de student (Declercq & Verboven, 2010; Rombaut, 2006), het ontvangen van een studiebeurs in
het hoger onderwijs (Rombaut, 2006) en de aanvangsleeftijd in het hoger onderwijs (Smedts, Van
Landeghem & Van Damme, 2011). Indien de verdeling van deze kenmerken gewijzigd is in de
instroompopulatie, zal dit hoogstwaarschijnlijk ook gevolgen hebben voor het studierendement in
het hoger onderwijs.
Minstens indicatief wijzen de cijfers ook op de invloed van de sociaaleconomische achtergrond van
studenten op de in- en doorstroom van studenten in het hoger onderwijs, welke op basis van de
administratieve data evenwel maar partieel in kaart kan worden gebracht. Aanvullend onderzoek bij
bijvoorbeeld de eerstejaarsstudenten van de universiteit van Antwerpen (Rombaut, 2006) bevestigt
dat het opleidingsniveau van de vader en moeder de slaagkansen in het hoger onderwijs
beïnvloeden.

1.3 Onderzoeksvragen
In dit rapport gaan we dieper in op het socio-demografische profiel van de huidige populatie
instromende studenten en de schoolloopbanen van deze studenten in het secundair onderwijs. De
onderzoeksvragen die daarbij centraal staan zijn de volgende:
- In welke mate zijn studenten uit minder bevoorrechte sociale milieus en uit studierichtingen
die niet tot het algemeen secundair onderwijs (ASO) behoren, aanwezig in het hoger onderwijs
(samenstelling)?
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-

In welke mate stromen personen uit lagere sociale milieus het hoger onderwijs binnen en zijn
afgestudeerden uit het beroeps- of technisch secundair onderwijs geneigd om hogere studies
aan te vangen (transitiekansen)?
De eerste onderzoeksvraag behandelen we in dit rapport verder vanuit de invalshoek van de
samenstelling van de populatie instromende hogeronderwijsstudenten. De tweede onderzoeksvraag
behandelen we vanuit een analyse van de transitiekansen van het secundair naar het hoger
onderwijs.
Het Vlaams hogeronderwijssysteem kent evenwel verschillende soorten opleidingen. De vraag die we
ons dan ook stellen is of de instroom, samenstelling en de transitiekansen op dezelfde wijze
gewijzigd zijn voor alle types opleidingen. Bijgevolg zullen we bovenstaande onderzoeksvragen ook
telkens behandelen voor de twee types opleidingen van de eerste cyclus: de professionele bachelor
en de academische bachelor.
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2

De mogelijkheden van de data en de gemaakte
beslissingen met betrekking tot de dataanalyse

Vooraleer in te gaan op de analyses en hun resultaten, geven we hier eerst een beschrijving van de
data die we gebruiken en gaan we dieper in op de opbouw, aanpak en keuzes die we maakten bij de
analyses. Voor dit onderzoek maken we immers gebruik van administratieve gegevens van de
studenten in het Vlaamse hoger onderwijs. Daarbij zijn er heel wat gegevens voorhanden over de
studenten, maar de data werden op een bepaalde manier bijgehouden en moeten op een bepaalde
manier georganiseerd worden alvorens ze kunnen worden geanalyseerd. In dit proces moeten er een
aantal belangrijke keuzes gemaakt worden, in het bijzonder wat betreft de onderzoekspopulatie.
Daarom geven we eerst een overzicht van de data en bespreken we op welke manier de
instroompopulatie kan worden afgebakend. Daarna geven we een concreet plan voor de analyses
met uitleg bij de door ons gekozen uitgangspunten voor deze studie.

2.1 Beschrijving van de data
De data die we van de Afdeling Hoger Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Vorming van de
Vlaamse overheid hebben ontvangen, is opgebouwd uit vijf delen (zie Tabel 2 voor een overzicht).
Eerst zijn er gegevens over de achtergrondkenmerken van de leerlingen in het secundair onderwijs.
Over deze gegevens beschikken we vanaf schooljaar 2007-2008 tot en met schooljaar 2010-2011.
Hierin zijn een aantal socio-demografische kenmerken van de leerling opgenomen. Met betrekking
tot de sociale achtergrond weten we of de leerling in een buurt met veel schoolse vertraging woont,
of de gezinstaal Nederlands, Frans of een andere taal is, we kennen het opleidingsniveau van de
moeder en weten of de leerling een schooltoelage heeft ontvangen. Deze leerlingendata werden per
schooljaar verzameld. De gegevens kunnen dan ook wijzigen over de schooljaren heen. In totaal
bestaat deze datacluster uit 1.832.275 leerling-schooljaren die van 680.456 leerlingen informatie
bevatten.
De volgende datacluster bestaat uit gegevens over de schoolloopbanen van de leerlingen in het
secundair onderwijs. Enerzijds heeft een eerste dataset betrekking op kenmerken van de
schoolloopbanen van alle leerlingen uit het secundair onderwijs. Hier kennen we van schooljaar
2007-2008 tot en met schooljaar 2012-2013 de administratieve groepen waartoe een leerling
behoort en weten we welk studiebewijs op het einde van elk schooljaar werd behaald. Zo hebben we
3.938.578 per schooljaar bijgehouden records over 1.033.968 leerlingen. Anderzijds hebben we
informatie over de behaalde kwalificatie van leerlingen die tussen schooljaar 2007-2008 en 20102011 afgestudeerd zijn van het secundair onderwijs, aangevuld met gegevens van 4.077 studenten
die tussen schooljaar 2002-2003 en 2006-2007 een kwalificatie hebben behaald en 11.006
afgestudeerden van schooljaar 2011-2012. 1 Afgestudeerde personen zijn leerlingen met een van de
1

De data waarover het Ministerie van Onderwijs en Vorming beschikt worden steeds verder aangevuld met nieuwe
gegevens van verschillende databronnen.
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volgende studiebewijzen: een studiegetuigschrift, een diploma secundair onderwijs, een
(kwalificatie)getuigschrift en een certificaat van een opleiding secundair-na-secundair. Deze
studiebewijzen worden dus beschouwd als een kwalificatie van het secundair onderwijs. In totaal
hebben we gegevens van 243.636 afgestudeerden. Aangezien sommige studenten meerdere
kwalificaties van het secundair onderwijs hebben behaald, is er in deze datacluster over in totaal
244.526 behaalde kwalificaties informatie terug te vinden. Naast het type behaalde kwalificatie
beschikken we daarbij ook over informatie van de onderwijsvorm en studierichting waarin de leerling
is afgestudeerd. Beide datasets in deze datacluster overlappen gedeeltelijk maar vullen elkaar ook
aan: via de schooljaarlijkse registratie van de loopbaan kan het verloop van de schoolloopbaan in
kaart gebracht worden, terwijl de behaalde kwalificaties waarmee leerlingen het secundair onderwijs
verlaten een overzicht geven van de reeds voltooide schoolloopbanen.
Tabel 2: een overzicht van de Databank Loopbanen in het Hoger Onderwijs (LoHO)
Datacluster

Organisatie van de data

Opgenomen kenmerken

Achtergrondkenmerken van

Gegevens over leerling in het -Geslacht

de leerling in het secundair

secundair onderwijs per

-Geboortejaar

onderwijs

schooljaar (2007-2008 tot

-Nationaliteit

2010-2011; 1.832.275

-Woonplaats (fusiegemeente)

records)

-Buurt met veel schoolse vertraging
-Gezinstaal
-Opleidingsniveau moeder
-Ontvangen van schooltoelage

Loopbaan secundair onderwijs Gegevens over leerling in het -Instelling secundair onderwijs
secundair onderwijs per

-Onderwijsnet

schooljaar (2007-2008 tot

-Gemeente van instelling secundair onderwijs

2012-2013; 3.938.578

-Administratieve groep secundair onderwijs

records)

-Behaald studiebewijs

Gegevens over behaalde

-Instelling secundair onderwijs

kwalificaties in het secundair

-Onderwijsnet

onderwijs van de leerling per -Gemeente van instelling secundair onderwijs
kwalificatie (244.526 records

-Administratieve groep secundair onderwijs

tussen schooljaar 2002-2003

-Behaald studiebewijs

en 2010-2011)

-Leerachterstand
-Afgelegd onderwijstraject
-Onderwijsvorm
-Afstudeerrichting

Kenmerken van de student in Gegevens over ingeschreven
het hoger onderwijs

-Ontvangen van studietoelage

student per academiejaar

-Generatiestudent

(2005-2006 tot 2011-2012;

-Diploma hoger beroepsonderwijs behaald

1.489.192 records)

-Geslacht
-Geboortejaar
-Woonplaats (fusiegemeente)
-Nationaliteit
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Loopbaan hoger onderwijs

Gegevens over de opleiding

-Academiejaar

en de studievoortgang in het

-Datum van inschrijving

hoger onderwijs van de

-Inschrijvingsstatus

student per inschrijving

-Datum van uitschrijving

(1.660.301 records tussen

-Soort uitschrijving

academiejaar 2005-2006 en

-Instelling hoger onderwijs

2011-2012)

-Soort instelling hoger onderwijs
-Werkstudent
-Opleiding met werktraject
-Functiebeperking
-Administratieve groep hoger onderwijs
-Type opleiding
-Ingeschreven opleiding
-Soort contract
-Aantal opgenomen studiepunten
-Aantal vrijgestelde studiepunten
-Aantal verworven studiepunten
-Aantal gedelibereerde studiepunten
-Kan diploma behalen
-Diploma werd behaald
-Uitwisselingsstudent
-Opleidingsonderdelen opgenomen als
uitwisselingsstudent
-Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs

Kenmerken van instellingen

Gegevens over opleidingen in -Associatie van instelling hoger onderwijs

en opleidingen in het hoger

het hoger onderwijs per

-Gemeente van instelling hoger onderwijs

onderwijs

instelling (4.828 records)

-Gerichtheid van opleiding
-Studieomvang van opleiding
-Soort opleiding
-Studiegebied van opleiding

De derde datacluster verschaft informatie over de studenten in het hoger onderwijs. In deze
cluster zijn er data aanwezig over de 526.923 studenten die tussen academiejaar 2005-2006 en 20112012 in het Vlaams hoger onderwijs waren ingeschreven. Opnieuw gaat het hier om gegevens per
academiejaar (1.489.192). Zo weten we voor deze academiejaren of een student generatiestudent is
en of deze een studietoelage heeft ontvangen, maar ook informatie over het geslacht, de leeftijd en
de woonplaats van de student is hier beschikbaar.
De vierde datacluster bevat alle inschrijvingen van het Vlaams hoger onderwijs tussen
academiejaar 2005-2006 en 2011-2012. Zo zijn er in deze cluster 1.644.660 records aanwezig over de
inschrijvingen van 527.245 studenten per academiejaar. Aan de hand van deze inschrijvingen kunnen
we dus (gedeeltelijk) de studieloopbanen van de studenten uit de vorige cluster reconstrueren
omdat we per academiejaar weten voor welke opleiding(en) ze zich hebben ingeschreven. Aangezien
we ook over een aantal kenmerken van de inschrijvingen beschikken, kan de studievoortgang in het
hoger onderwijs in kaart gebracht worden. Studenten kunnen bovendien per academiejaar
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verschillende inschrijvingen hebben aan één of meerdere hogeronderwijsinstellingen. Met de
gegevens van deze clusters kunnen alle aangevangen studies van de studenten bestudeerd worden.
Tenslotte beschikken we nog over gegevens van de hogeronderwijsinstellingen en hebben we
bijkomende informatie over de verschillende opleidingen van het hoger onderwijs.
Zoals uit het overzicht van de data blijkt, zijn er heel wat mogelijkheden met de gegevens die we
hebben. Er is heel wat informatie aanwezig en dit op verschillende niveaus. Bij het koppelen van de
verschillende datasets moeten er bijgevolg, in functie van de onderzoeksdoelstellingen, steeds
opnieuw beslissingen genomen worden met betrekking tot het niveau waarop de data georganiseerd
moeten zijn en welke records van de student nodig zijn voor de analyse. Bovendien moet er rekening
gehouden worden met het feit dat in elke dataset meerdere records per persoon aanwezig zijn en
moet beslist worden in welke mate meerdere records toegelaten worden. Jammer genoeg zullen ook
niet alle personen in alle gegevensbanken terug te vinden zijn waardoor er bij de koppeling van de
data ook heel wat personen kunnen uitvallen voor bepaalde analyses. Het is hierbij belangrijk om te
weten welke personen op die manier uit de analyse uitgesloten worden.
In het volgende deel zullen we de beslissingen die wij genomen hebben met betrekking tot de
selecties van de data voor de vooropgestelde analyses toelichten en de gevolgen van de gemaakte
keuzes bespreken.

2.2 Afbakening van de onderzoekspopulatie
Vooraleer we aan de analyses beginnen, is het nodig om de populatie die we willen bestuderen af te
bakenen. Voor het doel van deze studie zijn we in twee populaties geïnteresseerd: de studenten die
het hoger onderwijs effectief aanvatten (instroompopulatie hoger onderwijs) en de leerlingen uit het
secundair onderwijs die in aanmerking komen voor deelname aan het hoger onderwijs
(uitstroompopulatie secundair onderwijs). In het eerste geval gaat het om een groep van studenten
die voor de eerste keer begint aan het hoger onderwijs; in het tweede geval betrekken we ook
degenen die beslissen niet verder te studeren in de onderzoekspopulatie en beschouwen we de
leerlingen die met een kwalificatie het secundair onderwijs verlieten.
Zoals uit de beschrijving van de data blijkt, beschikken we over gegevens die slechts een relatief
korte tijdspanne bestrijken. De mogelijkheden om evoluties te bestuderen zijn daarom beperkt. Om
evoluties over langere tijd te bestuderen, is het bijgevolg nodig om onze data aan te vullen met
gegevens uit andere databronnen. In dit rapport focussen we evenwel enkel op de administratieve
gegevens waarover wij beschikken – de Databank Loopbanen in het Hoger Onderwijs (LoHO). De
overwegingen met betrekking tot de afbakening van de populatie zijn daarom uitsluitend gebaseerd
op de mogelijkheden van deze gegevensbank. Het spreekt voor zich dat voor een vergelijking met
andere datasets een alternatieve afbakening nodig kan zijn. Het gebruik van de administratieve
gegevens impliceert voor onze analyses eveneens dat we de deelname aan het hoger onderwijs voor
bepaalde groepen niet kennen, in het bijzonder wanneer leerlingen na het secundair onderwijs naar
het buitenland trekken om verder te studeren.

2.2.1 Instroompopulatie hoger onderwijs
Onze doelstelling is een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de instroompopulatie van het
hoger onderwijs. In onderzoek naar instromende studenten worden generatiestudenten doorgaans
gebruikt als de onderzoekspopulatie. Deze definitie (zie inleiding) focust op de eerste inschrijving in
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een initiële opleiding aan een hogeronderwijsinstelling in Vlaanderen en sluit daarom aan bij de
doelstelling de instroom in het hoger onderwijs nader te analyseren. Deze definitie beperkt de groep
instromende studenten evenwel tot de studenten die een diplomacontract afgesloten hebben in het
hoger onderwijs. Met deze definitie worden bijgevolg alle personen die aan het hoger onderwijs
participeren met een credit- of een examencontract uitgesloten. Strikt genomen bestrijkt een
selectie van de generatiestudenten als onderzoekspopulatie dan ook niet de volledige
instroompopulatie van het hoger onderwijs.
Een alternatieve benadering die we met onze data kunnen hanteren, bestaat erin om de eerste
inschrijving(en) van elke student te selecteren, onafhankelijk van het type contract dat de student
afsluit met de instelling van het hoger onderwijs. Zo wordt voor alle studenten het eerste contact
met het hoger onderwijs geselecteerd, los van het feit of dit contact onder de vorm van een diploma-, examen- of creditcontract plaatsvindt. Doordat we slechts een beperkt aantal academiejaren in
het hoger onderwijs observeren, garandeert deze werkwijze evenwel niet dat het over een eerste
deelname aan het Vlaams hoger onderwijs van de student gaat, maar door een aantal bijkomende
beperkingen aan de data op te leggen, kan dit probleem wel grotendeels verholpen worden.
Als we deze werkwijze hanteren, selecteren we eerst de eerste inschrijving(en) van de studenten
van het hoger onderwijs tussen academiejaar 2005-2006 en 2011-2012 in onze data. Omdat we bij
de analyse van de instroompopulatie de achtergrondgegevens van het secundair onderwijs nodig
hebben, maar deze pas vanaf schooljaar 2007-2008 beschikbaar zijn, beperken we de
onderzoekspopulatie tot de studenten die tussen de academiejaren 2008-2009 en 2011-2012 hun
eerste inschrijving in het hoger onderwijs hadden. Op deze manier wordt het ook minder
waarschijnlijk dat er een inschrijving geselecteerd werd voor een opleiding waar reeds voor de
periode van observatie aan werd begonnen. In deze eerste fase hebben we 241.875 inschrijvingen
geselecteerd van 231.875 studenten. Indien we kijken naar het soort opleidingen waarop deze
inschrijvingen betrekking hebben (Tabel 3), merken we dat, aangezien er heel wat inschrijvingen
geselecteerd werden voor vervolgopleidingen van het hoger onderwijs, bijkomende selectiecriteria
nodig zijn. Hoewel opleidingen van de eerste cyclus (professioneel en academisch gerichte bachelors)
86,85 procent van de geselecteerde inschrijvingen uitmaken, is het zeer onwaarschijnlijk dat de
overige inschrijvingen – uitgezonderd de categorie ‘Soort opleiding niet van toepassing’ 2 – alleen van
studenten zijn die op dat ogenblik voor het eerst aan het hoger onderwijs deelnamen. Bijgevolg
beperken we in een eerste stap de selectie van de data tot de inschrijvingen van studenten die zich
minstens één maal ingeschreven hebben voor een opleiding van de eerste cyclus of alleen
inschrijvingen hebben voor de categorie ‘Soort opleiding niet van toepassing’.

2

Tot deze categorie inschrijvingen behoren credit- en examencontracten die niet afgesloten werden voor een specifieke
opleiding. Het gaat hier dus over inschrijvingen voor een (aantal) vak(ken) van het hoger onderwijs.
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Indien deze selectie gemaakt wordt, bekomen we de personen die aan het begin van hun
studieloopbaan zitten en blijven er nog 215.054 inschrijvingen van 207.740 studenten over (stap 1 in
Figuur 1). Dit komt neer op 89,6 procent van de oorspronkelijk geselecteerde. Indien we kijken naar
de overgehouden eerste inschrijvingen van deze studenten en in het bijzonder om welk soort
opleidingen het gaat (Tabel 4), stellen we vast dat 97,68 procent van de inschrijvingen een opleiding
van de eerste cyclus betreft. De resterende inschrijvingen zijn gemaakt voor een credit- of
examencontract dat niet gekoppeld is aan een specifieke opleiding (2,27%) en enkele studenten zijn
tegelijk met hun initiële opleiding reeds een vervolgopleiding gestart (0,05% van de inschrijvingen).
De leeftijd van de overgehouden studenten varieert tussen 13 en 86 jaar. De meeste studenten zijn
evenwel 18 jaar oud en het gemiddelde bedraagt 20,1 jaar (standaardafwijking=5,485; Tabel 5). De
geselecteerde studenten zijn voornamelijk generatiestudent in het desbetreffende academiejaar
(93,7%) of werden tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 geregistreerd als generatiestudent
(93,8%) 3 en wonen in het Vlaams Gewest (93,0%). Ook zijn er meer vrouwen dan mannen in de
instroompopulatie (55,9%) en kreeg 22,5 procent van deze studenten een studietoelage in het
desbetreffende academiejaar. Er zijn iets meer studenten uit de recentere academiejaren dan uit de
eerste. De 207.608 overgehouden studenten waarvan we achtergrondgegevens hebben (99,9% van
de geselecteerde studenten van de eerste cyclus; stap 2 in Figuur 1), worden gebruikt voor de
analyse van de studentenkenmerken en de demografische kenmerken (in 3.1.1 en 3.2.1).
3

De studenten die tussen 2005-2006 en 2011-2012 niet als generatiestudent geregistreerd werden, zijn tussen 13 en 86
jaar met een doorsneeleeftijd van 30 jaar (gemiddelde=32,5; standaardafwijking=9,6192) en vaker vrouw dan man
(64,1%). Deze personen zijn voornamelijk ingeschreven aan de hogechool (73,0%) en volgen vergeleken met de overige
studenten vaker een werktraject (27,3%). Ook hebben deze personen zich veel vaker via een creditcontract (32,7%) of
een examencontract (2,9%) ingeschreven. Waarom de personen met een diplomacontract niet als generatiestudent
geregistreerd werden is onduidelijk.
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De inschrijvingen die in de eerste stap van de selectie afvallen, zijn niet van studenten die een
eerste opleiding volgen (Tabel 4), het zijn inschrijvingen voor vervolgopleidingen na het behalen van
een diploma van de eerste of tweede cyclus of voor opleidingen van de tweede of de derde cyclus.
De gemiddelde leeftijd van deze 24.036 studenten (stap 1 in Figuur 1) bedraagt 31,5 jaar
(standaardafwijking=8,435; Tabel 5), de mediaan is 29,0 jaar. De niet-opgenomen personen zijn
duidelijk iets ouder dan de typische instroomstudent. Bij deze niet-geselecteerde studenten valt op
dat 0,1 procent wel als generatiestudent geregistreerd werd bij aanvang van het academiejaar en
nog 0,1 procent bijkomend als generatiestudent geregistreerd werd in een volgend academiejaar. Dit
zijn personen die zich nog (eens) voor een opleiding van de eerste cyclus ingeschreven hebben na het
inschrijven voor een vervolgopleiding. Dit zijn dus geen personen die voor het eerst in het hoger
onderwijs binnenstromen. Ook springt in het oog dat slechts 1,1 procent van deze studenten een
studietoelage heeft ontvangen tijdens het desbetreffende academiejaar. Deze studenten komen
waarschijnlijk zelden in aanmerking voor een studietoelage. Voorts blijkt dat slechts 59,5 procent van
deze studenten in het Vlaams Gewest woont. Het aantal weggeselecteerde studenten lijkt bovendien
groter in de recentere academiejaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat oudere studenten in
de recentere jaren vaker hun studieloopbaan hervatten dan voordien. Alternatief kan dit verschil
echter ook gewoon te wijten zijn aan een toename van het aantal afgestudeerden uit het Vlaams
hoger onderwijs in de periode voor academiejaar 2005-2006 – waarvan we vooralsnog geen
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gegevens beschikken – wat zich in meer oudere studenten in de recentere cohorten zou kunnen
vertalen.
De overgebleven data moet vervolgens gekoppeld worden aan de gegevens van het secundair
onderwijs. Voor de analyses die betrekking hebben op de loopbaan in het secundair onderwijs (3.1.2
en 3.2.2) zijn we genoodzaakt de studenten te bestuderen waarvoor we tussen schooljaar 2007-2008
en 2010-2011 gegevens terugvinden van het Vlaams secundair onderwijs voor de intrede in het
hoger onderwijs. We hebben immers geen gegevens over de schoolloopbaan van studenten die niet
in Vlaanderen naar school gingen en de personen die na de intrede in het hoger onderwijs aan een
opleiding van het secundair onderwijs begonnen zijn, zullen waarschijnlijk al een kwalificatie van het
secundair onderwijs hebben behaald voor schooljaar 2007-2008. Van de overgehouden
instroompopulatie werd van 178.782 studenten (86,1%) informatie gevonden over de
schoolloopbaan voor intrede in het hoger onderwijs (stap 3 in Figuur 1). Voor de meeste van deze
studenten werden er gegevens gevonden over de behaalde kwalificatie(s) van het secundair
onderwijs (98,0%). Toch zijn er ook 3.652 studenten (2,0%) die de overgang van het secundair
onderwijs naar het hoger onderwijs hebben gemaakt zonder een kwalificatie van het secundair
onderwijs. De studenten waarvan we over de schoolloopbaangegevens beschikken, zijn gemiddeld
18,5 jaar oud (standaardafwijking=1,738; Tabel 5) en de mediaan bedraagt 18,0 jaar. Ze zijn dus
duidelijk jonger dan de totale instroompopulatie na stap 1 en 2. Dit betekent dat oudere studenten
die pas later het hoger onderwijs binnenstroomden, niet meer tot deze populatie behoren. Voorts
zijn ze ook bijna allemaal generatiestudent (99,0%) en slechts 1,9 procent woont buiten het Vlaams
Gewest. Ook zijn er in deze populatie meer studenten die een studietoelage hebben ontvangen voor
hun eerste inschrijving in het hoger onderwijs (24,4%) en zijn er meer studenten overgehouden van
de meer recentere academiejaren dan van de eerste. Dit laatste is logisch, aangezien we pas vanaf
schooljaar 2007-2008 over gegevens van de loopbanen in het secundair onderwijs beschikken;
bijgevolg zijn er minder studenten van vroegere afstudeercohorten die pas later het hoger onderwijs
binnenstromen, aanwezig in onze gekoppelde data.
Personen voor wie geen schoolloopbaangegevens uit het secundair onderwijs gevonden werden,
zijn gemiddeld 29,5 jaar oud (standaardafwijking=9,673; Tabel 5) en de mediaan bedraagt 27,0 jaar.
Deze 28.943 personen (stap 3 in Figuur 1) stromen inderdaad vaker binnen in de vroegere
academiejaren. Overigens zijn er meer vrouwen onder deze studenten (63,6%) en zijn hier duidelijk
meer studenten aanwezig die buiten het Vlaams Gewest wonen (19,8%). Het is bovendien deze
laatste groep studenten die de gemiddelde leeftijd laag houdt in deze populatie (Tabel 6). De
studenten waarvan de schoolloopbaangegevens ontbreken die in een buurland wonen zijn immers
gemiddeld 21,8 jaar oud (standaardafwijking=5,583), terwijl de studenten uit Belgische regio’s
beduidend ouder zijn. De studenten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest
wonen, hebben daarbij een gemiddelde leeftijd die wat lager uitvalt dan van de studenten uit de
Vlaamse regio’s. Tenslotte zijn deze studenten minder vaak generatiestudent (59,5%) of werden ze
minder vaak als generatiestudent geregistreerd tussen 2008-2012 (59,9%) dan de studenten
waarvoor de schoolloopbaangegevens wel beschikbaar zijn. Uit een verdere vergelijking blijkt dat
deze studenten zich veel vaker inschrijven voor een werktraject dan de studenten waarover we wel
schoolloopbanen beschikken (26,0% vs. 3,4%) en minder vaak in te schrijven via een diplomacontract
(85,5% vs. 99,5%).
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Voor deze laatste selectie van 178.797 (=178.782+15; stap 3 in Figuur 1) studenten van wie we
beschikken over de schoolloopbaangegevens in het secundair onderwijs, kunnen we nagaan welke
schoolloopbaan ze hebben opgebouwd vooraleer ze het hoger onderwijs voor de eerste keer zijn
binnengestroomd. Zo weten we welk studiebewijs ze het laatst hebben behaald in het secundair
onderwijs, in welke onderwijsvorm en in welk schooljaar dat was en hoeveel schoolse vertraging
deze studenten hebben opgelopen bij het voltooien van het secundair onderwijs. Bovendien weten
we tot welk onderwijsnet en tot welke regio de school waarin de student schoolgegaan is, behoort.
Tenslotte koppelen we de achtergrondgegevens die tijdens het secundair onderwijs verzameld
werden aan de data om meer te weten te komen over de sociale achtergrond van de student. Voor
bijna alle studenten waarvan de schoolloopbaangegevens voor intrede in het hoger onderwijs
beschikbaar zijn, zijn ook de achtergrondkenmerken beschikbaar (99,4%; stap 4 in Figuur 1).
Daarnaast zijn er 160 studenten waarvoor weliswaar geen schoolloopbaangegevens beschikbaar zijn
voorafgaand aan de intrede in het hoger onderwijs maar toch socio-demografische kenmerken
aanwezig zijn. Dit zijn personen die na de instroom in het hoger onderwijs nog een opleiding in het
secundair onderwijs gevolgd hebben. Die groep wordt opnieuw toegevoegd aan deze selectie. Voor
deze 177.843 (177.683+160) studenten beschikken we over het opleidingsniveau van de moeder en
weten we of ze in een buurt met veel schoolse vertraging wonen en of ze een schooltoelage hebben
ontvangen in het secundair onderwijs. Bovendien weten we van deze personen de nationaliteit, de
provincies waarin ze woonden tijdens het secundair onderwijs en de mate waarin Nederlands
gesproken werd binnen het gezin. Voor de analyses met betrekking tot de socio-culturele
achtergrond (in 3.1.1 en 3.2.1) zal er bijgevolg met deze populatie gewerkt worden.

2.2.2 Uitstroompopulatie secundair onderwijs
Voor de afbakening van de leerlingen uit het secundair onderwijs die in aanmerking komen voor
deelname aan het hoger onderwijs is de populatie personen die een diploma secundair onderwijs
behaald heeft een voor de hand liggende keuze. Voor de meeste opleidingen van het Vlaams hoger
onderwijs is het immers voldoende om een diploma van het Vlaams secundair onderwijs te hebben
om zich te mogen inschrijven. Aangezien iedereen met een diploma secundair onderwijs dus toegang
krijgt tot het Vlaams hoger onderwijs, is het nuttig om te kijken naar het percentage gediplomeerden
dat de overgang naar het hoger onderwijs heeft gemaakt. Zo kunnen we bestuderen welke personen
minder geneigd zijn om hun studieloopbaan te continueren in het hoger onderwijs. Ook deze
afbakening heeft echter haar beperkingen. Zo is een diploma secundair onderwijs niet voor alle
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opleidingen van het Vlaams hoger onderwijs een voldoende voorwaarde om in de opleiding
toegelaten te worden en zijn hogescholen en universiteiten vrij om een eigen reglement te hebben
met betrekking tot afwijkende toelatingsvoorwaarden. Om humanitaire, medische, psychische of
sociale redenen en omwille van het algemeen niveau van de student mag er immers worden
afgeweken van de formele toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs. Het nadeel van de
onderzoekspopulatie te beperken tot de personen die een diploma secundair onderwijs hebben
behaald, is bijgevolg dat niet alle personen die in aanmerking komen voor hogere studies bestudeerd
worden. We mogen echter niet vergeten dat personen zonder diploma secundair onderwijs die toch
aan het hoger onderwijs willen beginnen speciale gevallen zijn, want het zijn gemotiveerde personen
die ondanks het feit dat ze niet over de geschikte kwalificatie beschikken alsnog proberen het hoger
onderwijs binnen te stromen via alternatieve toegangswegen. Uitzonderlijke omstandigheden
hebben er immers toe geleid dat deze personen toch nog deelnemen aan het hoger onderwijs, maar
we beschikken niet over voldoende informatie om te weten welke personen in dergelijke unieke
situaties verkeren die hun toelaten beslissingen te nemen over een deelname aan het hoger
onderwijs. De personen die geen diploma secundair onderwijs behaald hebben worden daarom niet
in de onderzoekspopulatie opgenomen.
We beperken de onderzoekspopulatie bijgevolg tot de personen die tussen schooljaar 2007-2008
en schooljaar 2010-2011 hun diploma secundair onderwijs hebben behaald. Deze vier
uitstroomcohorten werden uitgekozen omdat we alleen in deze periode over de administratieve
gegevens van alle behaalde kwalificaties van het secundair onderwijs beschikken (zie 2.1). De
desbetreffende onderzoekspopulatie bestaat uit 224.735 personen. Personen die in deze periode
een diploma secundair onderwijs hebben behaald, hebben een leeftijd tussen 15 en 60 jaar. 4 De
gediplomeerden zijn gemiddeld 18,6 jaar oud (standaardafwijking=1,243; Tabel 7). De uitstroompopulatie telt meer gediplomeerden in schooljaar 2009-2010 en 2010-2011 dan ervoor. Er zijn ook
iets meer vrouwen onder de afgestudeerden van het secundair onderwijs (52,0%). De geselecteerde
personen zijn voornamelijk Belg (97,3%) en wonen in het Vlaams Gewest (97,4%). 21,0 procent van
de afgestudeerden woonde in een buurt met veel schoolse vertraging en 22,1 procent ontving een
schooltoelage.
Voor deze personen werd er vervolgens nagegaan of ze ook teruggevonden werden in de data van
het hoger onderwijs in een academiejaar na het behalen van hun diploma. Tegen academiejaar 20112012 maakten 173.078 personen van deze uitstroompopulatie (77,0%) de overgang naar het Vlaams
hoger onderwijs. Vergeleken met de uitstroompopulatie van het secundair onderwijs, valt op dat
deze groep gediplomeerden iets minder personen van schooljaar 2010-2011 telt (24,8% vs. 25,7%),
uit meer vrouwen bestaat (54,7% vs. 52,0%), een iets hoger percentage Belgen heeft (98,1% vs.
97,3%), een iets hogere proportie gediplomeerden van Vlaams-Brabant heeft (16,0% vs. 15,1%) en
iets minder personen telt die in een buurt met veel schoolse vertraging wonen (20,1% vs. 21,0%) en
die een schooltoelage hebben ontvangen (20,6% vs. 22,1%). Ook zijn deze personen gemiddeld
genomen iets jonger dan de totale groep gediplomeerden (18,4 vs. 18,6).

4

Het nadeel van onze data is dat we niet weten welke personen reeds voor schooljaar 2007-2008 een diploma secundair
onderwijs hebben behaald. Het is dus mogelijk dat sommige personen reeds voor de observatieperiode waarvan wij
gegevens beschikken een diploma secundair onderwijs hebben behaald en de overgang naar het hoger onderwijs al eens
hebben gemaakt. Aangezien we echter alle overgangen van secundair onderwijs naar hoger onderwijs willen bestuderen
en de personen die reeds vroeger de overgang naar het hoger onderwijs gemaakt hebben maar na het behalen van een
(tweede) diploma secundair onderwijs deze overgang niet meer maken ook in onze onderzoekspopulatie zitten, zien we
dit niet als een groot probleem voor onze analyses.
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Voor deze 224.735 gediplomeerden kunnen we bestuderen welke kans ze hebben om door te
stromen naar het hoger onderwijs. We hebben gegevens over de schoolloopbaan die ze hebben
opgebouwd en hun socio-demografische kenmerken. Zo weten we enerzijds in welke onderwijsvorm
ze een diploma hebben behaald en hoeveel schoolse vertraging deze studenten hebben opgelopen
bij het voltooien van het secundair onderwijs, alsook in welk onderwijsnet ze hun diploma hebben
behaald en in welke regio de school gevestigd is. Anderzijds beschikken we ook over de nationaliteit,
de woonplaats tijdens het secundair onderwijs, de mate waarin Nederlands gesproken werd binnen
het gezin, het opleidingsniveau van de moeder en weten we of de gediplomeerden in een buurt met
veel schoolse vertraging wonen en of ze een schooltoelage hebben ontvangen in het secundair
onderwijs. In het vierde hoofdstuk gaan we het verband na tussen deze achtergrondkenmerken en
de overgangskansen.

2.3 Opbouw van de analyses
De empirische analyses in dit rapport zijn ingedeeld in twee delen. In het derde hoofdstuk wordt de
eerste set onderzoeksvragen beantwoord (zie 1.3). Daarin geven we eerst een beschrijving van de
huidige instroompopulatie van het hoger onderwijs (3.1). Aan de hand van deze beschrijving wordt
het duidelijk in welke mate (a) personen uit zwakkere sociale milieus (3.1.1) en (b) personen uit
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onderwijsvormen die niet tot het algemeen secundair onderwijs behoren (3.1.2) aan het hoger
onderwijs begonnen zijn. Na het bestuderen van de instroompopulatie in zijn geheel, zullen we
dezelfde onderzoeksvragen (a en b) behandelen voor de verschillende types opleidingen van het
hoger onderwijs (in 3.2; respectievelijk 3.2.1 en 3.2.2).
Daarna onderzoeken we in het vierde hoofdstuk de overgang van het secundair onderwijs naar het
hoger onderwijs voor verschillende studentenprofielen. Daarmee wordt de tweede set
onderzoeksvragen (zie 1.3) beantwoord, namelijk: (c) in welke mate stromen personen van lagere
sociale afkomst in het hoger onderwijs binnen na het behalen van een diploma secundair onderwijs
en (d) in welke mate zijn gediplomeerden van het TSO en BSO geneigd om door te stromen naar het
hoger onderwijs? Deze onderzoeksvragen worden eerst afzonderlijk in 4.1 (c) en 4.2 (d) behandeld.
In 4.3 worden de twee vragen dan samen behandeld zodat nagegaan kan worden of de bevindingen
van 4.1 en 4.2 stand houden als de verschillende kenmerken samen bestudeerd worden. Tenslotte
bestuderen we in 4.4 of de resultaten van 4.3 ook teruggevonden worden voor de overgang naar de
verschillende types opleidingen van het hoger onderwijs.
Alle statistieken worden berekend per academiejaar voor de instroompopulatie van het hoger
onderwijs en per schooljaar voor de uitstroompopulatie van het secundair onderwijs. Zo worden de
trends over tijd ook zichtbaar. In het derde hoofdstuk worden voornamelijk de
achtergrondkenmerken van de instromende studenten afzonderlijk bestudeerd. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van frequentieverdelingen en gemiddeldes. In het vierde hoofdstuk worden het
verband tussen deze achtergrondkenmerken en het maken van de overgang naar het hoger
onderwijs nagegaan. Daarin worden eerst de overgangskansen voor elk afzonderlijk
achtergrondkenmerk nagegaan (4.1 en 4.2). Dit doen we door de percentages te berekenen van het
aantal gediplomeerden van het secundair onderwijs dat de overgang naar het hoger onderwijs
maakt. Tenslotte worden er statistische modellen berekend die het mogelijk maken om het verband
tussen de verschillende achtergrondkenmerken en het maken van de overgang naar het hoger
onderwijs samen te bestuderen (4.3 en 4.4). Dit doen we met behulp van (binaire en multinomiale)
logistische regressieanalyse. Alle analyses van dit rapport werden uitgevoerd met IBM SPSS Statistics
20.0.0.2.
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3

De achtergrondkenmerken van de
instroompopulatie van het hoger onderwijs

In dit hoofdstuk schetsen we eerst de evolutie van de hele instroompopulatie, alvorens de
achtergrondkenmerken van de studenten in het hoger onderwijs te beschrijven. Hiervoor vertrekken
we van de instroompopulatie die reeds eerder beschreven werd (2.2.1). Deze populatie bestaat uit
studenten met ten minste één eerste inschrijving voor een opleiding van de eerste cyclus of met
alleen een credit- of examencontract die niet tot een specifieke opleiding behoort tussen 2008 en
2012. Zoals uit Tabel 4 bleek (2.2.1), hebben sommige studenten meerdere eerste inschrijvingen en
is een aantal daarbij zelfs al ingeschreven in een vervolgopleiding. Voor de analyses van de
kenmerken van de eerste inschrijving in dit hoofdstuk selecteerden we enkel de inschrijvingen voor
opleidingen van de eerste cyclus of voor losse opleidingsonderdelen en worden bijgevolg de 111
inschrijvingen voor een vervolgopleiding buiten beschouwing gelaten. Er bleven evenwel nog 4.276
studenten over die meerdere records hadden over de eerste inschrijving(en) voor hoogstens een
opleiding van de eerste cyclus. Voor hen werd er aan de hand van een aantal criteria een
hoofdinschrijving bepaald. Zo lieten we in eerste instantie de inschrijvingen voor een opleiding
primeren boven inschrijvingen voor losse opleidingsonderdelen en werden de inschrijvingen voor het
hoogst aantal studiepunten overgehouden. Daarna bleven er nog steeds 4.064 studenten over met
meerdere inschrijvingen. Voor hun werden inschrijvingen met een diplomacontract verkozen boven
inschrijvingen met een credit- of examencontract en werd er voorrang gegeven aan inschrijvingen
waarvoor niet werd uitgeschreven tijdens het academiejaar. Tenslotte werden de inschrijvingen met
de laatste uitschrijvingsdatum geselecteerd. Sommige studenten bleken nog meerdere records over
dezelfde inschrijving te hebben ten gevolge van een wijziging van de ‘uitschrijvingsstatus’, een status
die door de hogeronderwijsinstelling aan de inschrijving gegeven wordt nadat de student zich heeft
uitgeschreven. Voor deze laatste groep studenten werden de records die aangaven dat de
uitschrijving geannuleerd werd, verkozen boven gewone uitschrijvingen of geannuleerde
inschrijvingen. Op deze manier kreeg iedere student 1 eerste hoofdinschrijving toegewezen. 5
In Tabel 8 zien we dat de meeste studenten zich voor deze eerste (hoofd)inschrijving niet hebben
uitgeschreven tijdens het academiejaar (tussen 86,7% en 88,4%), de zogenaamde ‘actieve’
inschrijvingen. De vroegere instroomcohorten bestaan uit iets meer actieve inschrijvingen dan de
latere. Voorts stromen meer studenten binnen in een hogeschool (tussen 66,5% en 67,6%) dan in
een universiteit. Het percentage studenten aan de hogeschool is iets groter in de recentere
instroomcohorten dan voorheen. Het aantal studenten met een inschrijving als werkstudent was iets
groter in academiejaar 2008-2009 (3,7%) dan nadien (3,4%). De personen die bij hun inschrijving
geregistreerd werden als een persoon met een functiebeperking6 behoren in alle academiejaren tot
een kleine minderheid (tussen 0,0% en 0,1%).
5

6

Voor twee studenten kon aan de hand van deze criteria geen hoofdinschrijving bepaald worden. Bijgevolg ontbreken de
administratieve groep en opleiding van het hoger onderwijs voor deze personen in onze analyses. De overige kenmerken
waren wel dezelfde in hun overgebleven inschrijvingsrecords waardoor de kenmerken van deze inschrijvingen nog
konden worden opgenomen in de analyses.
Studenten die geregistreerd zijn als een persoon met een functiebeperking zijn door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap erkend en vallen onder de categorie ‘elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van
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De meeste studenten zijn ingeschreven in een professionele bachelor (53,8% in academiejaar 20082009) en dat aandeel is in de instroompopulatie toegenomen in de laatste academiejaren (54,8% in
academiejaar 2011-2012). Voor de academische bachelors merken we een omgekeerde evolutie: in
academiejaar 2008-2009 bedroeg het aandeel 44,1 procent, in academiejaar 2011-2012 was dit 42,9
procent.

De meeste studenten hebben een diplomacontract afgesloten (tussen 97,4% en 97,7%). Iets meer
dan twee procent van de studenten heeft een creditcontract afgesloten en tussen 0,1 en 0,3 procent
studenten sloot een examencontract af.
Tevens zijn er nauwelijks studenten die in hun eerste inschrijving reeds opleidingsonderdelen
opgenomen hebben als uitwisselingsstudent. Het gaat hier telkens over minder dan 60 studenten per
academiejaar.
Verder valt op dat een paar studenten ingeschreven is voor een opleiding waarvan het programma
minder dan 180 studiepunten bedraagt (tussen 0,4% en 0,7%). Deze studenten zijn allemaal
ingeschreven in het brugprogramma van de opleiding Verpleegkunde. Deze opleiding wordt
georganiseerd voor personen die al een kwalificatie hebben behaald in de verpleegkunde, maar nog
geen diploma Verpleegkunde van het hoger onderwijs bezitten. Via dergelijke programma’s kunnen
deze personen vlugger een bachelorsdiploma behalen.
Tenslotte zien we dat de doorsnee student 60 studiepunten opneemt in zijn eerste inschrijving
(Tabel 9). Toch varieert het aantal opgenomen studiepunten tussen 0 en 180. 7 Het gemiddeld aantal

7

een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of
zintuigelijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren’.
Studenten schrijven zich eerst in voor een opleiding en nemen pas nadien studiepunten op in hun curriculum. De
personen die geen studiepunten hebben opgenomen zijn personen die zich nadien (toch) niet hebben ingeschreven voor
opleidingsonderdelen of zich nog hebben uitgeschreven voor de studiepunten die ze oorspronkelijk hebben opgenomen.
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opgenomen studiepunten daalt licht met elke nieuwe instroomcohorte, maar ook de
standaardafwijking wordt groter wat op zijn beurt wijst op een toename in de variatie met
betrekking tot het aantal opgenomen studiepunten in de instroompopulatie.

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we na in welke mate instromende studenten met een
zwakkere sociale positie en van richtingen die niet tot het algemeen secundair onderwijs behoren in
het hoger onderwijs vertegenwoordigd zijn (zie 1.3). Hiervoor bestuderen we de socio-demografische
achtergrond van de instromende studenten (in 3.1.1), evenals de karakteristieken van hun
schoolloopbaan voorafgaand aan hun eerste inschrijving in het hoger onderwijs (in 3.1.2). Na een
analyse van de volledige instroompopulatie van het hoger onderwijs, zullen we bekijken hoe de
instroompopulaties van de verschillende types opleidingen eruit zien in termen van dezelfde
achtergrondkenmerken (in 3.2). Daar maken we het onderscheid tussen professionele en
academische opleidingen. Aangezien de groep studenten die zich niet in een opleiding heeft
ingeschreven, klein is, wordt deze niet als een aparte groep geanalyseerd.

3.1 De achtergrondkenmerken van de instromende studenten
van het hoger onderwijs
Het aantal instromende studenten is de laatste jaren verder toegenomen (Grafiek 3). Terwijl de
instroompopulatie in academiejaar 2008-2009 50.018 studenten telde, telde deze in academiejaar
2010-2011 52.897 studenten. Dat is een toename van 5,76 procent. In het academiejaar nadien is het
aantal instromende studenten licht afgenomen (-140 studenten: -0,26%).
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In de rest van dit deel bestuderen we de samenstelling van de instroompopulatie (zie 1.3). In het
bijzonder zijn we geïnteresseerd in het aandeel instromende studenten uit minder bevoorrechte
sociale groepen en uit onderwijsvormen die niet tot het algemeen secundair onderwijs behoren. Een
ander aandachtspunt zal zijn of de evolutie van Grafiek 3 voor alle studenten dezelfde is. Eerst zullen
we de socio-demografische kenmerken van deze instroompopulatie beschrijven over de
verschillende academiejaren (3.1.1). Daarna bekijken we in welke mate studenten met bepaalde
schoolloopbaankenmerken instroomden tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 (3.1.2).

3.1.1 De socio-demografische kenmerken van de instroompopulatie
We bestuderen hier drie soorten achtergrondkenmerken van de instromende studenten: de
studentenkenmerken, de demografische kenmerken en de socio-culturele kenmerken. Zo gaan we
ten eerste na hoeveel studenten een studietoelage hebben ontvangen, generatiestudent zijn in het
desbetreffend academiejaar en ooit als generatiestudent geregistreerd werden tussen academiejaar
2008-2009 en 2011-2012. Daarna bekijken we de evolutie van enkele demografische kenmerken van
de student: het geslacht, de woonplaats en de aanvangsleeftijd. Om de evolutie van de socioculturele achtergrond van de instromende studenten na te gaan, bestuderen we tenslotte hoeveel
studenten binnenstromen van vreemde nationaliteit, die geen Nederlands spreken in het gezin, die
geen hoogopgeleide moeder hebben, die tijdens hun secundair onderwijs in een buurt met veel
schoolse vertraging woonden en die een schooltoelage hebben ontvangen.
Op vlak van de studentenkenmerken blijkt dat het aandeel studenten dat een studietoelage heeft
ontvangen in het eerste jaar van inschrijving tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 van 23,3
procent is afgenomen tot 21,3 procent (zie Grafiek 4). 8 Dit betekent echter niet dat er minder
studietoelagen werden toegekend. Uit officiële bronnen blijkt immers dat er steeds meer aanvragen
zijn, dat het toekenningspercentage min of meer gelijk gebleven is tussen academiejaar 2008-2009
en 2011-2012 en dat de gemiddelde studietoelage steeds hoger wordt (zie Glorieux, Laurijssen &
Sobczyk, 2013, pp. 24-25). Verhoudingsgewijs daalt het aantal studenten met een studietoelage
echter. Mogelijk betekent dit dat het aandeel economisch zwakkere studenten afgenomen is binnen
de instroompopulatie, maar ook andere oorzaken kunnen verantwoordelijk zijn voor deze evolutie.

8

Van twee studenten is het niet bekend of ze een studietoelage gekregen hebben.

| 25

Het aandeel studenten dat als generatiestudent geregistreerd werd in het academiejaar van de
eerste inschrijving neemt toe tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012: van 93,1 tot 94,3
procent (zie Grafiek 5). In 1.2.1 van dit rapport werd duidelijk dat er ook studenten in de
instroompopulatie zijn die pas na het academiejaar van instroom als generatiestudent werden
geregistreerd. Het gaat dan over zeer kleine aantallen, maar als we kijken naar de evolutie (zie
Grafiek 6) merken we dat dit type studenten aan het toenemen is. Terwijl in academiejaar 2008-2009
slechts 21 studenten een jaar later generatiestudent zijn geworden, zijn dit er in academiejaar 20112012 al 102. De kenmerken van de inschrijvingen van deze studenten leren ons dat ze een
creditcontract (94,5%) of examencontract (5,5%) hebben afgesloten en een leeftijd hebben tussen 16
en 66 jaar (gemiddelde=25,06; standaardafwijking=10,715; mediaan=20,0). Dergelijke inschrijvingen
kunnen dus voor sommige personen als voorloper fungeren van een inschrijving voor een hele
opleiding (een diplomacontract).

Voorts hebben we informatie over een aantal demografische kenmerken van de student. In elke
cohorte zijn vrouwen oververtegenwoordigd; het aandeel vrouwelijke studenten ligt tussen 55,5 en
56,2 procent (zie Grafiek 7).
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Het aantal nieuwe studenten is in alle woonregio’s toegenomen tussen academiejaar 2008-2009 en
2011-2012 (zie Grafiek 8). 9 Het aantal instromende studenten is het sterkst toegenomen in OostVlaanderen, Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de buurlanden. Recent
merken we echter ook weer een afname voor een aantal regio’s. Zo neemt het aantal studenten uit
Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg tussen de laatste twee academiejaren weer af.

De aanvangsleeftijd voor de doorsnee student is in alle academiejaren dezelfde met een mediaan
van 18 jaar (Tabel 10). Ook de gemiddelde aanvangsleeftijd van de instroompopulatie blijft heel
stabiel tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 (20 jaar).

9

Het percentage studenten waarvan de woonplaats onbekend is bedraagt 3,2 procent voor academiejaar 2008-2009, 2,6
procent voor academiejaar 2009-2010 en 2,4 procent voor academiejaar 2010-2011 en 2011-2012.
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Tenslotte zijn we geïnteresseerd in de socio-culturele kenmerken van de instromende studenten.
Met uitzondering van de nationaliteit, zijn deze kenmerken echter alleen beschikbaar voor de
177.843 studenten (85,7%) die ook in het Vlaams secundair onderwijs ingeschreven waren tussen
schooljaar 2007-2008 en 2010-2011 (zie 2.2.1; stap 4 in Figuur 1). 10 De groep studenten waarvan we
wel de socio-culturele kenmerken kennen, bestaat vooral uit jonge personen die in het Vlaams
Gewest wonen en als generatiestudent geregistreerd werden tussen academiejaar 2008-2009 en
2011-2012. De resultaten die betrekking hebben op de instromende studenten met socio-culturele
kenmerken, bevatten niet meer de personen die buiten de Vlaamse Gemeenschap schoolliepen en
de oudere personen die reeds voor schooljaar 2007-2008 het Vlaams secundair onderwijs verlaten
hebben of na een lange periode van afwezigheid uit het hoger onderwijs opnieuw een basisopleiding
gestart zijn. Bij het interpreteren van de volgende resultaten is het dus belangrijk om dit gegeven in
het achterhoofd te houden.
Het aandeel studenten met een vreemde nationaliteit die aan het hoger onderwijs beginnen, is
toegenomen over de verschillende academiejaren, namelijk van 5,0 tot 6,4 procent (Grafiek 9). In
absolute cijfers is er wel een toename van het aantal Belgische instromende studenten tussen
academiejaar 2008-2009 en 2010-2011, maar in het laatste academiejaar heeft er een lichte afname
plaatsgevonden (Grafiek 10). Het aantal studenten met een niet-Belgische nationaliteit van de EU-25
is tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 met meer dan een derde toegenomen (+37,4%;
Grafiek 11). Ook het aantal studenten met een nationaliteit van buiten de Europese Unie dat de
overgang van het Vlaams secundair onderwijs naar het Vlaams hoger onderwijs heeft gemaakt, nam
fors toe in deze periode (+25,1%). De grootste toename voor deze groep vond evenwel tussen de
academiejaar 2008-2009 en 2009-2010 plaats.

10

Voor een aantal van de instromende studenten waarvan we socio-culturele kenmerken hebben, is de gezinstaal, of men
in een buurt met veel schoolse vertraging woont en of men een schooltoelage heeft ontvangen onbekend of was de
vraag niet van toepassing. Het percentage van de instromende studenten waarvoor deze kenmerken onbekend of niet
van toepassing zijn bedraagt 0,1 procent in academiejaar 2008-2009 en 2009-2010 en 0,2 procent in academiejaar 20102011 en 2011-2012.
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De evolutie van het aantal studenten waarvan de overige socio-culturele kenmerken, die tijdens
het secundair onderwijs geregistreerd werden, aanwezig zijn, is gelijkaardig aan deze van de totale
instroompopulatie (Grafiek 12). Wel is de groei tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 sterker
voor deze subpopulatie dan voor de gehele instroompopulatie (9,7% vs. 5,5%).
Net zoals het aandeel instromende studenten met een vreemde nationaliteit is het aandeel
studenten waarvan de gezinstaal niet de onderwijstaal is, toegenomen (van 5,0% tot 6,1%; Grafiek
13). Tot deze groep behoren de studenten die tijdens hun secundair onderwijs aangaven dat ze met
geen van de gezinsleden of vanaf een gezin van vier personen maximaal met één persoon (de
student niet meegerekend en broers en zussen tellen voor één gezinslid) Nederlands spreken. Dit is
een logisch gevolg van de toename in het aantal instromende studenten met een vreemde
nationaliteit.
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Voorts woont doorgaans ongeveer 20 procent van de instromende studenten in een buurt met
veel schoolse vertraging. Een buurt met veel schoolse achterstand is een statistische sector waarin
een hoog percentage 15-jarigen een schoolse vertraging heeft van minstens 2 jaar. Het aandeel van
dit soort studenten bleef redelijk stabiel tussen academiejaren 2008-2009 en 2011-2012, al is het
aandeel iets groter in de eerste twee academiejaren dan in de laatste twee (zie Grafiek 14).
In tegenstelling tot wat we eerder zagen in verband met de studietoelagen in het hoger onderwijs
(zie Grafiek 4), is het percentage studenten dat tijdens het secundair onderwijs een schooltoelage
kreeg wel groter in de recentere instroomcohorten: terwijl het aandeel nog 19,0 procent bedroeg in
academiejaar 2008-2009, bedraagt dit 21,4 procent in de laatste cohorte (Grafiek 15). Een verklaring
voor deze verschillen kan liggen in het decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse
Gemeenschap (2007) dat ervoor gezorgd heeft dat de schooltoelagen werden hervormd waardoor
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meer leerlingen in het secundair onderwijs van een schooltoelage konden genieten. Het is dus niet
noodzakelijk zo dat het aantal economisch zwakkere studenten is toegenomen.

Het aandeel instromende studenten met een hoogopgeleide moeder tenslotte, is tussen
academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 toegenomen van 44,3 tot 45,8 procent (Grafiek 16). We
moeten hier echter voorzichtig zijn bij het interpreteren van de resultaten aangezien in de oudere
cohorten vaker geen informatie over het opleidingsniveau van de moeder beschikbaar is dan in de
meer recente cohorten.
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Samenvattend kunnen we stellen dat de samenstelling van de instroom op vlak van de sociale
achtergrond grotendeels stabiel gebleven is tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012. Zo is er
geen evidentie voor een toename van het aandeel studenten die in een buurt met veel schoolse
vertraging wonen of die geen hoogopgeleide moeder hebben. Wel is er een toename van het
aandeel studenten die een schooltoelage hebben ontvangen in het secundair onderwijs, maar dit is
eerder het gevolg van hervormingen met betrekking op de studiefinanciering dan van een toename
van socio-economische zwakkere studenten in het hoger onderwijs. Ook is er een lichte toename van
personen met een vreemde nationaliteit – vooral van de EU-25 – en van studenten die geen of
weinig Nederlands spreken in het gezin. Het is hier echter onduidelijk of deze personen een zwakkere
maatschappelijke positie hebben dan Belgen en personen die wel Nederlands spreken in het gezin.
Voorts hebben we nog gemerkt dat het aantal instromende studenten tussen academiejaar 20082009 en 2011-2012 het sterkst toegenomen is in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en in de buurlanden en dat het aantal studenten van de provincies
Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg recent is afgenomen. Ook bevat de instroompopulatie in
de laatste academiejaren meer generatiestudenten en minder beursstudenten dan in de vroegste
academiejaren.
We kunnen dus concluderen dat, hoewel personen met een lagere sociale achtergrond
ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs (Glorieux, Laurijssen & Sobczyk, 2013, p. 22), er
geen toename is van de proportie studenten uit zwakkere sociale milieus. De vraag is nu wat deze
resultaten betekenen. Betekenen ze dat de verdeling van deze sociale indicatoren ook constant blijft
in de populatie Vlaamse 18-jarigen en dat iedereen in dezelfde mate doorstroomt naar het hoger
onderwijs of dat de doorstroomkansen afhangen van de sociale origine en dat deze verschillen
ongewijzigd blijven? In hoofdstuk vier wordt op deze vraag dieper ingegaan. Ook kunnen we ons
afvragen in welke mate de sociale achtergrond van de instromende studenten verschilt in de
verschillende types opleidingen en of deze ook grotendeels stabiel gebleven is. Deze vragen
behandelen we in 3.2.1.
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3.1.2 De schoolloopbaankenmerken van de instroompopulatie
Om de kenmerken van de schoolloopbaan van de instromende studenten te bestuderen, richten we
ons op de 178.797 studenten waarvoor deze kenmerken beschikbaar zijn (stap 3 in Figuur 1; 2.2.1).
Ook in dit deel hebben de resultaten geen betrekking op personen die het secundair onderwijs
buiten Vlaanderen voltooid hebben of pas later de overgang gemaakt hebben naar het hoger
onderwijs. Het aantal instromende studenten met schoolloopbaangegevens en het aantal studenten
waarvan de leerlingenkenmerken beschikbaar zijn, zijn bijna gelijk. We bekijken de verdelingen van
zes kenmerken: het schooljaar wanneer het secundair onderwijs verlaten werd, het behaald
studiebewijs, de onderwijsvorm, de opgelopen leerachterstand, het onderwijsnet van de school en
de regio van de instelling van het secundair onderwijs.
Ten eerste is het belangrijk om te weten in welk schooljaar de instromende studenten het
secundair onderwijs verlaten hebben. De periode waarin we observaties hebben van het secundair
onderwijs is namelijk beperkt. We hebben voornamelijk gegevens over leerlingen die tussen
schooljaar 2007-2008 en 2010-2011 het secundair onderwijs hebben verlaten (zie 2.1). Bijgevolg
kunnen verschillen in het aantal instromende studenten met schoolloopbaangegevens tussen de
instroomcohorten mogelijk liggen aan het feit dat de latere cohorten in onze data meer studenten
kunnen bevatten die langer gewacht hebben na het afstuderen van het secundair onderwijs
vooraleer ze aan het hoger onderwijs beginnen. Zo zien we dat de toename van het aantal studenten
dat in het academiejaar na het verlaten van het secundair onderwijs het hoger onderwijs is
binnengestroomd minder steil is dan in de totale groep instromende studenten met schoolloopbaangegevens (Grafiek 17). 11 Toch merken we dat ook het aantal studenten dat meteen na het verlaten
van het secundair onderwijs aan het hoger onderwijs begint met 4,1 procent toegenomen is tussen
academiejaar 2008-2009 en 2011-2012.

11

Van 17 studenten in academiejaar 2008-2009, 19 studenten in academiejaar 2009-2010, 38 studenten in academiejaar
2010-2011 en van 50 studenten in academiejaar 2010-2011 was het schooljaar van afstuderen niet van toepassing. Dit
zijn personen die niet in een traditionele onderwijsvorm ingeschreven zijn en het hoger onderwijs binnengestroomd zijn
met een getuigschrift of certificaat van het secundair onderwijs.
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De verhouding tussen het aantal studenten dat pas een jaar na het secundair onderwijs het hoger
onderwijs binnenstroomt en het aantal studenten dat meteen de overgang maakt bedraagt tussen
3,9 en 4,0 procent en is stabiel gebleven tussen schooljaar 2007-2008 en 2009-2010. Dit betekent dat
het aantal instromende studenten van academiejaar 2008-2009 met ongeveer 4 procent zou
toenemen als we onze data zouden aanvullen met personen die het secundair onderwijs hebben
verlaten in schooljaar 2006-2007. De groep studenten die voor schooljaar 2007-2008 het secundair
onderwijs heeft verlaten, is immers onvolledig in onze data en wordt hier daarom buiten
beschouwing gelaten (zie 2.1). 12 Het percentage studenten dat pas twee jaar na het secundair
onderwijs aan het hoger onderwijs is begonnen, heeft een verhouding van tussen 1,4 en 1,5 procent
ten opzichte van het aantal studenten dat direct na het verlaten van het secundair onderwijs hogere
studies aanvat. Het aantal studenten dat het hoger onderwijs pas twee jaar na het secundair
onderwijs binnenstroomt, is wel met 12,5 procent afgenomen tussen academiejaar 2009-2010 en
2011-2012 (Grafiek 18). Het aantal studenten dat pas drie jaar na het secundair onderwijs het hoger
onderwijs binnenstroomt verhoudt zich als ongeveer 1 procent ten opzichte van het aantal
studenten dat meteen de overgang naar het hoger onderwijs maakt.
We missen dus nog heel wat instromende studenten van de academiejaren van voor 2011-2012.
Deze studenten hebben waarschijnlijk andere schoolloopbaankenmerken dan studenten die wel
meteen na het secundair onderwijs aan het hoger onderwijs zijn begonnen. Om de cijfers van de
schoolloopbaankenmerken van de vier instroomcohorten met elkaar te kunnen vergelijken,
bestuderen we bijgevolg enkel de schoolloopbaankenmerken van de studenten die meteen na het
verlaten van het secundair onderwijs het hoger onderwijs zijn binnengestroomd.

12

Er zijn nog 563 studenten in onze data die voor schooljaar 2007-2008 het secundair onderwijs hebben verlaten en pas
tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 aan het hoger onderwijs is begonnen. 376 studenten van deze groep zijn
in academiejaar 2008-2009 aan het hoger onderwijs begonnen, 69 studenten van deze groep zijn in academiejaar 20092010 in het hoger onderwijs binnengestroomd, 63 studenten vatten in academiejaar 2010-2011 hogere studies aan en
55 studenten zijn in academiejaar 2011-2012 aan het hoger onderwijs begonnen.
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Zoals uit Tabel 11 blijkt, is een diploma secundair onderwijs nog steeds de meest behaalde
kwalificatie van het secundair onderwijs voor personen die in het hoger onderwijs binnenstromen. 13
Tussen 96,3 en 97,4 procent van de instromende studenten met schoolloopbaangegevens heeft een
diploma secundair onderwijs behaald voor intrede in het hoger onderwijs. Dit percentage-interval
wordt zelfs tussen 98,2 en 99,6 procent als we alleen de studenten die direct na het verlaten van het
secundair onderwijs het hoger onderwijs binnenstromen, beschouwen, maar ook voor de studenten
die later aan het hoger onderwijs beginnen is de groep met een diploma secundair onderwijs de
grootste (tussen 47,2% en 82,7%). Het is dus nog steeds eerder zeldzaam dat personen die zonder
diploma het secundair onderwijs verlaten alsnog in het hoger onderwijs terechtkomen. Toch zijn er
ook personen die met een ander studiebewijs aan het hoger onderwijs zijn begonnen. Zo vormen de
studenten met een certificaat secundair-na-secundair de tweede grootste groep (tussen 0,7% en
1,0%) van de instromende studenten. Opvallend is dat er ook studenten zijn die niet geslaagd zijn
(tussen 0,3% en 0,9%) of die slechts een attest hebben behaald (tussen 0,2% en 0,3%) en toch in het
hoger onderwijs ingeschreven zijn. Het aantal personen met een getuigschrift van het secundair
onderwijs is groter in academiejaar 2011-2012 dan in academiejaar 2008-2009, terwijl het aantal
studenten met een studiegetuigschrift in de laatste cohorte kleiner is dan het aantal in de eerste
cohorte. Ook het aantal studenten uit het modulair stelsel is groter in de laatste academiejaren. Het
aantal studenten dat niet geslaagd is in het secundair onderwijs is ook groter in de recentere
cohorten.

In verband met de verdeling van de instromende studenten over de verschillende
onderwijsvormen zien we dat het aandeel studenten die het algemeen secundair onderwijs (ASO)
hebben verlaten, afgenomen is tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 van 57,8 tot 55,5
procent, terwijl het aandeel studenten uit het technisch secundair onderwijs (TSO) en
beroepssecundair onderwijs (BSO) respectievelijk is toegenomen van 35,2 tot 36,5 procent en van

13

Het percentage studenten waarover geen informatie bekend is over het behaald studiebewijs bedraagt 0,6 procent in
academiejaar 2008-2009, 0,8 procent in academiejaar 2009-2010, 0,8 procent in academiejaar 2010-2011 en 0,9 procent
in academiejaar 2011-2012.
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4,1 tot 5,2 procent (Grafiek 19). 14 Het aantal studenten met een ASO-achtergrond is niet meer
toegenomen vanaf academiejaar 2009-2010 en is sindsdien zelfs afgenomen (Grafiek 20), terwijl het
aantal studenten van het TSO toegenomen is tot academiejaar 2010-2011 en sindsdien stabiel
gebleven is. Het aantal studenten uit het BSO nam minder sterk toe, maar is tussen 2010-2011 en
2011-2012 wel nog toegenomen.

14

Het percentage studenten waarvan de onderwijsvorm in het secundair onderwijs onbekend is bedraagt 0,9 procent in
academiejaar 2008-2009, 1,1 procent in academiejaar 2009-2010, 1,4 procent in academiejaar 2010-2011 en 1,7 procent
in academiejaar 2011-2012.
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Enkel voor de instromende studenten die een kwalificatie van het secundair onderwijs hebben
behaald is de schoolse vertraging beschikbaar (zie 2.1). 15 Bovendien werd de schoolse vordering in de
administratieve gegevens niet geregistreerd voor afgestudeerden van het BSO en HBO.16 Een deel
van de studenten wordt hier dus niet gebruikt voor de analyse. De analyse van de schoolse vordering
van de instromende studenten met schoolloopbaangegevens die meteen na het secundair onderwijs
aan het hoger onderwijs beginnen, toont aan dat er steeds minder normaal gevorderde studenten
het hoger onderwijs binnenstromen (Grafiek 21). Terwijl het aandeel van deze groep nog 77,3
procent bedroeg in het eerste academiejaar, bedraagt het in de laatste cohorte nog 74,2 procent.
Het aandeel studenten met schoolse vertraging daarentegen is toegenomen van 16,8 procent
studenten die 1 jaar schoolse vertraging en 4,7 procent studenten die meer dan 1 jaar schoolse
vertraging hebben naar respectievelijk 19,5 en 5,2 procent.

Tenslotte bekijken we nog twee schoolkenmerken van de instroompopulatie in het hoger
onderwijs: het onderwijsnet en de regio waarin de instelling van het secundair onderwijs gevestigd
is. Met betrekking tot het eerste merken we dat de verdeling van de instromende studenten over de
drie onderwijsnetten stabiel blijft (Grafiek 22). 17 De meeste instromende studenten komen van het
vrij gesubsidieerd onderwijs (tussen 79,8% en 80,2%). Het tweede grootste onderwijsnet is het
gemeenschapsonderwijs (tussen 14,1% naar 14,5%) en het officieel gesubsidieerd onderwijs telt het
kleinst aandeel instromende studenten (tussen 5,7% en 5,9%). Op het vlak van de regio waar de
instelling van het secundair onderwijs gevestigd is, vinden we ook dat de verdeling naar schoolregio’s
redelijk stabiel blijft doorheen de verschillende academiejaren (Grafiek 23): 27 procent stroomt door
15

16

17

Het percentage studenten waarvan de informatie hierdoor niet gekend is, bedraagt voor academiejaar 2008-2009 1,5
procent, voor academiejaar 2009-2010 1,9 procent, voor academiejaar 2010-2011 2,4 procent en voor academiejaar
2011-2012 2,7 procent.
Het grootste deel van de personen die een kwalificatie van het secundair onderwijs behaald hebben, maar waarvan de
schoolse vordering onbeschikbaar is, komt uit het BSO of HBO. Voor deze afgestudeerden is schoolse vordering telkens
“niet van toepassing”. Van de studenten uit academiejaar 2008-2009 was voor 4,3 procent de leerachterstand niet
geregistreerd, voor academiejaar 2009-2010 was dit 5,0 procent, voor academiejaar 2010-2011 was dit 7,3 procent en
voor 2011-2012 was dit 11,5 procent.
Er zijn nog een aantal studenten met categorie ‘Andere’. Drie studenten van academiejaar 2008-2009 stromen door van
een niet-traditioneel onderwijsnet, evenals 8 voor academiejaren 2009-2010 en 2010-2011 en 9 voor academiejaar
2011-2012. Van 10 studenten ontbreekt de informatie over het onderwijsnet waartoe hun school behoort.
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van een school gevestigd in de provincie Antwerpen, 14 procent van Vlaams Brabant, 3 procent van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 19 procent van West-Vlaanderen, 23 procent van OostVlaanderen en 14 procent van Limburg. 18

18

Voor de 10 personen waarvan het onderwijsnet van de school onbekend was, is ook de schoolregio onbekend. Het gaat
hier over slechts 2 studenten in academiejaren 2008-2009 en 2010-2011 en over 3 studenten in academiejaren 20092010 en 2011-2012.
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Samenvattend stellen we vast dat het aantal en aandeel instromende studenten van het ASO de
afgelopen jaren licht afnam, terwijl er steeds meer studenten van het TSO en BSO het hoger
onderwijs binnenstromen. Ook is het aandeel studenten met schoolse vertraging toegenomen in het
hoger onderwijs. Uit de analyses blijkt overigens ook dat studenten die het hoger onderwijs pas later
binnenstromen na het verlaten van het secundair onderwijs een niet te verwaarlozen deel uitmaken
van de instroompopulatie. Voorts blijkt dat de kenmerken van de school van de instromende
studenten – het onderwijsnet en de schoolregio – nagenoeg stabiel blijven over de verschillende
academiejaren.
We kunnen besluiten dat de instroom van het hoger onderwijs licht verbreed is tussen
academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 in termen van de schoolloopbaankenmerken. Het aandeel
zwakkere studenten (van het TSO en van het BSO en met schoolse vertraging) is namelijk
toegenomen in de instroompopulatie. De vraag blijft evenwel of deze toename te wijten is aan
wijzigingen in de uitstroom van het secundair onderwijs of aan wijzigingen in de mate waarin de
overgang naar het hoger onderwijs gemaakt wordt door deze groepen. Dit gaan we nog in het
volgend hoofdstuk na. Ook weten we niet of deze evolutie in alle types opleidingen van het hoger
onderwijs dezelfde is. Deze vraag behandelen we in 3.2.2.
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3.2 De achtergrondkenmerken van de instromende studenten
van de verschillende types opleidingen van het hoger
onderwijs
In dit deel bekijken we hoe de instroompopulaties van de verschillende types opleidingen
samengesteld zijn. Voor deze analyses vergelijken we de studenten die zich hebben ingeschreven in
een academische bacheloropleiding met deze van een professionele bacheloropleiding. De
kenmerken van de inschrijvingen verschillen duidelijk voor de verschillende types opleidingen (Tabel
13). Ten eerste zien we dat personen die zich hebben ingeschreven voor een academische bachelor
(tussen 90,3% en 91,3% actieve inschrijvingen), zich minder vaak uitschrijven voor deze opleidingen
dan personen die zich hebben ingeschreven voor een professionele bachelor (tussen 83,4% en 85,9%
actieve inschrijvingen).

In verband met de werkstatus van de instromende studenten merken we dat de professionele
bachelors een groter aandeel studenten met een werkstudentstatus tellen (tussen 5,7% en 6,1%).
Ook zien we in de professionele bachelors een groter aandeel studenten die een werktraject hebben
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opgenomen. Er springt wel een onregelmatigheid in het oog: voor academiejaar 2008-2009 zou maar
liefst 19,4 procent van de studenten ingeschreven zijn in een opleiding met een werktraject. De
overige percentages variëren tussen 6,3 en 7,7 procent. Professionele bachelors lijken dus nauwer
aan te sluiten op de noden van de werkende bevolking of zijn misschien meer haalbaar voor
werkende mensen dan academische opleidingen.
Het ziet ernaar uit dat de proportie studenten met een functiebeperking tussen 2008 en 2012
groter was in de professionele bachelors. Toch varieert het percentage studenten met een
functiebeperking in beide types opleidingen tussen 0,0 en 0,1 procent. Dergelijke studenten behoren
dus in beide types tot een kleine minderheid.
Examencontracten komen proportioneel evenveel voor in academische opleidingen als in
professionele bachelors: doorgaans 0,2 procent.
Met betrekking tot het percentage studenten dat opleidingsonderdelen heeft opgenomen als
uitwisselingsstudent voor de eerste inschrijving merken we dat alleen voor academische opleidingen
dit percentage hoger is dan 0,0 (tussen 0,1% en 0,3%).
Tenslotte zijn er, zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk werd aangehaald, alleen in de
professionele bachelors opleidingen die minder dan 180 studiepunten in beslag nemen. Het aandeel
studenten in een professionele bachelor Verpleegkunde met minder dan 180 studiepunten is groter
in de laatste twee instroomcohorten dan in de eerste twee. Deze opleiding telt tegenwoordig dus
meer instromende studenten.
Het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten ligt iets hoger bij instromende studenten van de
academische opleidingen (Tabel 13). In de laatste drie academiejaren bedroeg het gemiddeld aantal
opgenomen studiepunten voor dit type opleidingen 55 studiepunten. Voor de professionele
bachelors bedraagt het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten in de laatste twee academiejaren
52 studiepunten. We zien dat in beide types opleidingen het gemiddeld aantal opgenomen
studiepunten licht afgenomen is.

Dit verschil tussen academische en professionele bachelors valt echter bijna helemaal weg als we
enkel de studenten vergelijken die zich niet hebben uitgeschreven voor de opleiding tijdens het
academiejaar (Grafiek 24). De instromende studenten met een actieve inschrijving voor een
professionele bachelor verschillen gemiddeld nog amper een studiepunt van de instromende
studenten met een actieve inschrijving voor een academische bachelor.
In tegenstelling tot de groep instromende studenten met actieve inschrijvingen, zien we bij de
instromende studenten die zich tijdens het academiejaar hebben uitgeschreven grotere verschillen
tussen beide opleidingstypes en tussen de academiejaren. Instromende studenten van academische
bachelors schrijven zich niet alleen minder vaak uit voor hun eerste aangevatte opleiding (zie Tabel
12), ze nemen tijdens het academiejaar ook het kleinst aantal studiepunten op indien ze zich
uitschrijven (Grafiek 24). Het gemiddeld aantal ‘onnodig’ opgenomen studiepunten varieert voor
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instromende studenten van de academische opleidingen tussen 18 en 22 studiepunten. Voor
instromende studenten van professionele bachelors die zich tijdens het academiejaar hebben
uitgeschreven voor hun eerste inschrijving bedraagt het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten
tussen 24 en 29 studiepunten. De trend over de academiejaren lijkt aan te tonen dat er steeds
minder studiepunten worden opgenomen door instromende studenten die zich tijdens het
academiejaar nog hebben uitgeschreven.

Het aantal instromende studenten in de professionele bachelors is iets sterker toegenomen dan
het aantal instromende studenten in de academische opleidingen (Grafiek 25). Het aantal
instromende studenten voor een professionele bachelor is tussen academiejaar 2008-2009 en 20112012 met 7,4 procent toegenomen, terwijl voor de academische bachelors de groei 2,7 procent
bedraagt. De groep instromende studenten van de professionele bachelors is evenwel de enige die in
aantal is blijven toenemen tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012. Het aantal instromende
studenten van de academische opleidingen is tussen academiejaar 2010-2011 en 2011-2012
afgenomen.
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In de rest van dit deel bestuderen we net zoals in 3.1 de samenstelling van de instroompopulatie,
maar dan voor de twee types opleidingen. Dezelfde onderzoeksvragen interesseren ons hier. We
gaan per type opleiding na hoeveel het aandeel instromende studenten uit minder bevoorrechte
sociale groepen bedraagt en hoeveel personen in het hoger onderwijs zijn binnengestroomd van
onderwijsvormen die niet tot het algemeen secundair onderwijs behoren. Eerst beschrijven we de
socio-demografische kenmerken van deze instroompopulaties over de verschillende academiejaren
(3.2.1). Daarna bekijken we in welke mate studenten met bepaalde schoolloopbaankenmerken
aanwezig zijn tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 (3.2.2).

3.2.1 De socio-demografische kenmerken van de instroompopulatie van de
verschillende types opleidingen
In dit deel gaan we na in welke mate de socio-demografische kenmerken verschillen tussen de
instromende studenten van de academische bachelors en van de professionele bachelors. Net zoals
in 3.1.1 bestuderen we hier drie soorten achtergrondkenmerken: de studentenkenmerken, de
demografische kenmerken en de socio-culturele kenmerken. We gaan de verdeling van deze
achtergrondkenmerken na voor de instromende studenten van de academische bachelor en van de
professionele bachelor.
Met betrekking tot de studentenkenmerken zien we dat instromende studenten van academische
bachelors een kleiner aandeel studenten hebben met een studietoelage (tussen 17,9% en 20,0%) dan
de instromende studenten van een professionele bachelor (tussen 24,9% en 26,9%; Grafiek 26). Het
valt op dat in beide opleidingstypes het aandeel instromende studenten met een studietoelage
tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 met ongeveer 2 procentpunten gedaald is. De
instroompopulaties van de verschillende types opleidingen tellen dus relatief gezien steeds minder
personen die in aanmerking komen voor een studietoelage. Het aantal studenten zonder
studietoelage is immers in beide types opleidingen toegenomen, terwijl het aantal instromende
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studenten met studietoelage redelijk stabiel gebleven is over de tijd (Grafiek 27). Wel merken we
tussen academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 voor alle types opleidingen een afname van ongeveer
200 instromende studenten met een studietoelage. In de professionele bachelors zien we bovendien
dat er tussen academiejaar 2008-2009 en 2009-2010 182 instromende studenten zijn bijgekomen die
een studietoelage hebben ontvangen.

Het aandeel generatiestudenten is groter bij de instromende studenten van academische
opleidingen (tussen 97,2% en 98,6%) dan bij de instromende studenten van professionele
opleidingen (tussen 93,4% en 94,9%; Grafiek 28). Voor beide opleidingstypes neemt het aandeel
generatiestudenten toe over de tijd.
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We stellen vast dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de professionele bacheloropleidingen
(tussen 59,0% en 59,8%), terwijl mannen sinds academiejaar 2009-2010 licht oververtegenwoordigd
zijn in academische bachelors (tussen 48,5% en 49,0% vrouwen; Grafiek 29).

De evolutie van het aantal instromende studenten per woonregio verloopt zeer verschillend voor
de twee types opleidingen. In de academische opleidingen is de groep instromende studenten van
het buitenland het sterkst toegenomen (Grafiek 30). Tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012
is deze groep met maar liefst 60 procent gestegen. Ook het aantal instromende studenten uit Brussel
is sterk toegenomen in deze periode (+22,0%). In Oost- en West-Vlaanderen is het aantal
instromende studenten iets lager in het laatste academiejaar dan in het eerste. Het aantal
instromende studenten uit de overige regio’s is licht toegenomen tussen academiejaar 2008-2009 en
2011-2012.
Voor de professionele bachelors valt op dat het aantal studenten uit Antwerpen (+7,9%) en OostVlaanderen (+11,5%) is blijven toenemen tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 (Grafiek 31).
Ook het aantal West-Vlaamse en Vlaams-Brabantse instromende studenten is toegenomen in deze
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periode, al zien we dat de grootste toename tussen academiejaar 2008-2009 en 2009-2010 heeft
plaatsgevonden. De toename van het aantal instromende studenten is minder uitgesproken in de
overige regio’s. Toch is er voor alle woonregio’s een toename van het aantal instromende studenten
in de professionele bachelors plaatsgevonden.
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De gemiddelde leeftijd van instromende studenten van de professionele bachelor is duidelijk hoger
dan in de academische bachelors (Tabel 14). Terwijl dit gemiddelde in de academische bachelors 19
jaar bedraagt, zijn instromende studenten van professionele bachelors gemiddeld 20 jaar oud. De
doorsnee instromende student is in beide types opleidingen evenwel 18 jaar oud.

Met betrekking tot de socio-culturele kenmerken valt op dat in beide types opleidingen het
aandeel instromende studenten met een niet-Belgische nationaliteit uit de EU-25 is toegenomen
tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 (Grafiek 32). Het aandeel studenten van deze
nationaliteitsgroep is duidelijk groter in de academische opleidingen (tussen 4,8% en 6,5%) dan in de
professionele bachelors (tussen 2,1% en 2,8%). Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit
van buiten de EU-25 blijft voor beide types opleidingen min of meer constant over de academiejaren.
In academische bachelors is het aandeel van deze groep wel ongeveer 1 procentpunt hoger dan in de
professionele bachelors.

Het aantal Belgische instromende studenten is overigens alleen in de professionele bachelors
toegenomen (Grafiek 33), terwijl het aantal instromende studenten met een vreemde nationaliteit
van de EU-25 in beide types opleidingen sterk is toegenomen (Grafiek 34). Het aantal Belgische
studenten in de professionele bachelor is met 6,5 procent toegenomen tussen academiejaar 2008-
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2009 en 2011-2012. In dezelfde periode is het aantal instromende studenten met een vreemde
nationaliteit uit de EU-25 met 40,6 procent toegenomen in de academische bachelors en met 39,8
procent toegenomen binnen de professionele bachelors. Het aantal instromende studenten met een
nationaliteit van buiten de EU-25 is ook toegenomen tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012,
maar de aantallen zijn heel wat kleiner en schommelen meer.

Zoals in 3.1.1 worden hier enkel de instromende studenten waarvan de achtergrondkenmerken uit
het secundair onderwijs beschikbaar zijn, gebruikt om de samenstelling met betrekking tot de
overige socio-culturele kenmerken te bestuderen voor de twee types opleidingen (zie 2.1.1; stap 4 in
Figuur 1). 19 De evolutie van het aantal instromende studenten van de academische en professionele
bachelors met achtergrondgegevens verloopt gelijkaardig met deze van de totale populaties (Grafiek
35).

19

Het aantal instromende studenten waarvan de socio-culturele kenmerken onbekend zijn, bedragen voor de
academische bachelor en de professionele bachelor respectievelijk 2 en 31 in academiejaar 2008-2009; 9 en 53 in
academiejaar 2009-2010, 9 en 86 in academiejaar 2010-2011 en 6 en 85 in academiejaar 2011-2012.
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Instromende studenten die geen Nederlands spreken in het gezin nemen ongeveer een even groot
aandeel in binnen de groep instromende studenten van academische bachelors (tussen 5,2% en
5,9%) en professionele bachelors (tussen 4,7% en 6,2%; Grafiek 36). Dit aandeel is in beide
opleidingstypes licht toegenomen tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012. Het aandeel nietNederlandstaligen verschilt echter per nationaliteitsgroep. Indien enkel de Belgen beschouwd
worden, zien we dat deze niet veel verschillen tussen de twee opleidingstypes (Grafiek 37). In beide
opleidingscategorieën neemt het aandeel instromende studenten dat geen Nederlands spreekt in
het gezin tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 toe van 4 naar 5 procent. Voor de
instromende studenten met een vreemde nationaliteit uit de EU-25 en de overige nationaliteiten,
merken we dat het percentage dat geen Nederlands spreekt in het gezin schommelt over de
verschillende academiejaren. In deze groepen is er geen eenduidig patroon te onderscheiden. Het
zijn dus voornamelijk de Belgische instromende studenten die het aandeel studenten dat geen
Nederlands spreekt in het gezin doen toenemen tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012.
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Voorts merken we dat het aandeel instromende studenten dat in een buurt met veel schoolse
vertraging woont nauwelijks verschilt tussen de professionele bachelors (tussen 20,3% en 21,0%) en
de academische bachelors (tussen 19,3% en 20,3%; Grafiek 38). Voor de academische opleidingen is
het aandeel instromende studenten dat in een buurt met veel schoolse vertraging woont met bijna
een procentpunt afgenomen tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012. In professionele
bachelors is in dezelfde periode het aandeel instromende studenten dat in een buurt met veel
schoolse achterstand woonde nagenoeg constant gebleven.

Het aandeel instromende studenten dat een schooltoelage heeft ontvangen in het secundair
onderwijs is duidelijk groter in de professionele bachelors (tussen 22,1% en 25,0%) dan in de
academische bachelors (tussen 15,3% en 17,2%; Grafiek 39). Tussen academiejaar 2008-2009 en
2009-2010 is het aandeel instromende studenten dat een schooltoelage ontving voor beide types
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opleidingen toegenomen met twee procentpunten. Sindsdien is het aandeel redelijk stabiel gebleven
in de academische opleidingen, terwijl het licht is blijven toenemen in de professionele bachelors.

Tenslotte zien we dat de instromende studenten van de twee types opleidingen verschillen met
betrekking tot het opleidingsniveau van de moeder (Grafiek 40). Terwijl het aandeel instromende
studenten met een hoogopgeleide moeder tussen 57,4 en 60,7 procent bedraagt voor academische
opleidingen, bedraagt het tussen 32,6 en 33,7 procent voor professionele opleidingen. De verdeling
van het opleidingsniveau van de moeder lijkt in beide opleidingen stabiel te blijven over de
verschillende academiejaren.
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We stellen dus vast dat de sociale profielen van de instromende studenten duidelijk verschillen in
de twee types opleidingen. Instromende studenten van academische bachelors hebben de meest
bevoorrechte sociale posities, terwijl instromende studenten van professionele bachelors van
zwakkere sociale groepen afkomstig zijn. Zo is het opleidingsniveau van de moeder hoger bij de
instromende studenten van academische bachelors en hebben ze minder vaak een schooltoelage
ontvangen in het secundair onderwijs dan instromende studenten in de professionele bachelor. Dit
vertaalt zich ook in een hoger percentage instromende studenten dat een studietoelage in het hoger
onderwijs heeft ontvangen in de professionele bachelors dan in de academische bachelors. Tegen die
achtergrond moeten we wellicht ook de grotere groep in de academische bachelors van studenten
met een niet-Belgische nationaliteit uit zowel de EU-25 als daarbuiten interpreteren, waarbij het gaat
om buitenlandse studenten met een sociaal sterkere achtergrond, in vergelijking met de groep
studenten van buitenlandse herkomst die een professionele bachelor aanvat.
Het aandeel van studenten dat in een buurt met veel schoolse vertraging woont is daarentegen
ongeveer gelijk in beide types opleidingen. Ook valt op dat er geen oververtegenwoordiging is van
vrouwen in academische bachelors en dat het percentage generatiestudenten hoger ligt in de
academische bachelors.
Voorts zien we dat binnen geen enkele type opleidingen evidentie gevonden is voor een toename
van het aantal instromende studenten met zwakkere maatschappelijke posities tussen academiejaar
2008-2009 en 2011-2012. In beide opleidingen is het aandeel studenten dat in een buurt met veel
schoolse vertraging woont of dat geen hoogopgeleide moeder heeft stabiel gebleven. Net als in 3.1.1
is er in beide types opleidingen wel een toename van het aandeel studenten dat een schooltoelage
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heeft ontvangen in het secundair onderwijs, waarschijnlijk ten gevolge van hervormingen omtrent de
studiefinanciering. In beide types opleidingen is er ook een lichte toename van personen met een
vreemde nationaliteit van de EU-25 en van studenten die geen of weinig Nederlands spreken in het
gezin, maar het valt te betwijfelen of deze indicatoren samenhangen met het hebben van een lagere
positie dan Belgen en/of personen die wel Nederlands spreken in het gezin.
We kunnen dus concluderen dat in beide types opleidingen het percentage studenten uit zwakkere
sociale milieus stabiel gebleven is, maar dat deze instromende studenten minder ondervertegenwoordigd zijn in professionele bachelors dan in academische bachelors. De vraag is of het verschil in
de sociale achtergrond van de instromende studenten van de twee types opleidingen te wijten is aan
een selectiemechanisme in het secundair onderwijs waar personen met een bepaalde sociale
achtergrond aan bepaalde schoolloopbanen toegewezen worden die vaker tot studieloopbanen in
professionele opleidingen leiden of dat personen die meer bevoorrechte maatschappelijke posities
hebben ambitieuzer zijn en vaker de overgang naar het hoger onderwijs maken, ongeacht de
opgebouwde schoolloopbaan. In 3.2.2 bekijken we in welke mate de loopbaankenmerken van het
secundair onderwijs verschillen tussen de twee types opleidingen.
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3.2.2 De schoolloopbaankenmerken van de instroompopulatie van de
verschillende types opleidingen
In dit deel gaan we na in welke mate de schoolloopbaankenmerken verschillen tussen de
instromende studenten van de academische en van de professionele bachelors. Net zoals in 3.1.2
werken we hier met de populatie instromende studenten die voor de intrede in het hoger onderwijs
in het Vlaams secundair onderwijs ingeschreven waren (zie ook 2.2.1; stap 3 in Figuur 1). We
bestuderen dezelfde achtergrondkenmerken als in 3.1.2: het schooljaar wanneer het secundair
onderwijs verlaten werd, het behaald studiebewijs, de onderwijsvorm, de opgelopen leerachterstand
en het onderwijsnet en de regio van de instelling van het secundair onderwijs.
In de professionele bachelors zijn er duidelijk meer studenten die pas later aan het hoger onderwijs
beginnen dan in de academische opleidingen. Als we het aantal studenten dat pas later naar een
professionele bachelor doorstroomt, afzetten tegenover het aantal studenten dat direct na het
verlaten van het secundair onderwijs aan een professionele bachelor begint, blijkt dat er nog bijna 5
procent instromende studenten bijkomt na één extra academiejaar, ongeveer 2 procent bijkomt na
twee academiejaren en nog steeds 1 procent bijkomt na drie academiejaren (Tabel 15). Voor
academische opleidingen is dit cijfer lager dan 3 procent voor personen die één academiejaar later
aan het hoger onderwijs beginnen en nog maar een 0,6 procent voor personen die twee
academiejaren later en 0,3 procent voor personen die drie academiejaren later in het hoger
onderwijs binnenstromen. In de academische opleidingen merken we dus dat er nog geen één
procent studenten bijkomt twee of drie academiejaren later. Het ziet er dus naar uit dat personen
die na het verlaten van het secundair onderwijs eerst werk zochten, zich nadien vaker in de kortere
professionele bachelors inschrijven.

In beide opleidingen behaalde meer dan 95 procent van de instromende studenten een diploma
secundair onderwijs (Tabel 16 en Tabel 17). Het percentage instromende studenten met een diploma
secundair onderwijs is evenwel hoger in de academische opleidingen (tussen 98,4% en 98,9%; Tabel
16). In professionele bachelors is een certificaat van een opleiding secundair-na-secundair het
tweede vaakst voorkomende studiebewijs na een diploma secundair onderwijs (tussen 1,2% en 1,6%;
Tabel 17), terwijl in de academische opleidingen niet-geslaagde leerlingen of leerlingen met een
attest de tweede grootste groep vormen. Binnen de professionele bachelors zijn er zelfs een paar
mensen die met een kwalificatiegetuigschrift het hoger onderwijs binnenstroomden.
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Net zoals in 3.1.2 zullen we ons in de rest van dit deel beperken tot de studenten die meteen na
het verlaten van het secundair onderwijs het hoger onderwijs binnenstroomden zodat we de
instromende studenten van de vier academiejaren op een correcte manier met elkaar kunnen
vergelijken.
Met betrekking tot de schoolloopbaangegevens zien we dat personen uit het algemeen secundair
onderwijs oververtegenwoordigd zijn in de academische bachelors, terwijl ex-leerlingen van het
technisch secundair onderwijs oververtegenwoordigd zijn in de professionele bachelors (Grafiek 41).
Tussen 85 en 86 procent van de instromende studenten van de academische opleidingen bestaat uit
personen die het algemeen secundair onderwijs gevolgd hebben. In professionele bachelors
bedraagt het aandeel instromende studenten uit het ASO minder dan 33 procent. Het aandeel
instromende studenten uit het technisch secundair onderwijs bedraagt in deze opleidingen tussen 57
en 58 procent. In de academische bachelors daarentegen neemt het aandeel instromende studenten
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van het TSO nog maar tussen 10 en 11 procent in. Het valt op dat instromende studenten van het
beroepssecundair onderwijs tussen 7 en 9 procent van de instromende studenten van professionele
bachelors uitmaken, terwijl ze slechts minder dan een procent van de instroompopulatie van de
academische opleidingen vertegenwoordigen. Tenslotte is ongeveer 3 procent van de instromende
studenten van de academische bachelors en 2 procent van de instromende studenten van de
professionele bachelors afkomstig van het kunstsecundair onderwijs.
We zien overigens dat de verdeling van de instromende studenten van de vier onderwijsvormen
relatief stabiel blijft in de academische bachelors, terwijl in de professionele bachelors er tussen
academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 een afname heeft plaatsgevonden van het aandeel
instromende studenten van het ASO (van 32,5% naar 30,1%) en een toename van het aandeel
instromende studenten van het BSO (van 7,1% naar 9,0%). Het aantal instromende studenten van
het ASO nam wel licht af in de academische bachelors tussen academiejaar 2010-2011 en 2011-2012
(Grafiek 42). In de professionele bachelors zien we dat het aantal instromende studenten van het
ASO vanaf academiejaar 2009-2010 is beginnen afnemen met ongeveer 100 studenten per
academiejaar, terwijl het aantal instromende studenten van het TSO tussen academiejaar 2008-2009
en 2010-2011 is toegenomen met 1.095 studenten en de instroom uit het BSO tussen academiejaar
2008-2009 en 2011-2012 met 539 studenten is toegenomen (Grafiek 43).
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Voorts kunnen we voor de analyse van schoolse vertraging, net als in 3.1.2, enkel werken met de
instromende studenten die een kwalificatie van het ASO, KSO of TSO hebben behaald. 20 Het valt op
dat er minder studenten met schoolse vertraging terug te vinden zijn in de academische bachelors
dan in de professionele bachelors (Grafiek 44). Meer dan 80 procent van de instromende studenten
van academische bachelors heeft geen schoolse vertraging opgelopen in het secundair onderwijs,
terwijl dit percentage in de professionele bachelors sinds academiejaar 2009-2010 minder dan 70
procent is. We merken overigens dat in beide types opleidingen het aandeel instromende studenten
met schoolse vertraging aan het toenemen is over de academiejaren.

Tenslotte bekijken we voor de studenten die direct na het verlaten van het secundair onderwijs
zich hebben ingeschreven voor een academische of professionele bachelor de kenmerken van de
school van het secundair onderwijs. 21 In verband met het onderwijsnet zien we dat in beide types
20

21

Van de studenten met schoolloopbaangegevens die meteen na het secundair onderwijs aan een academische bachelor
begonnen, ontbreken voor 2,0 procent van academiejaar 2008-2009, 1,3 procent van schooljaar 2009-2010, 4,3 procent
van schooljaar 2010-2011 en voor 10,1 procent van schooljaar 2011-2012 gegevens over schoolse vertraging. Voor de
professionele bachelors bedragen deze percentages voor dezelfde academiejaren respectievelijk 8,7, 9,1, 10,4 en 13,3
procent. Net zoals in 3.1.2 is het grootste deel van de personen waarvan de gegevens over schoolse vertraging
ontbreken afkomstig van het BSO of HBO.
Voor 2 instromende studenten van academiejaar 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011 en 1 instromende student van
academiejaar 2011-2012 zijn geen schoolkenmerken beschikbaar.
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opleidingen de meeste instromende studenten in een school gezeten hebben van het vrij
gesubsidieerd onderwijs (Grafiek 45). 22 In de academische bachelors ligt dit percentage (tussen 82,1%
en 82,5%) evenwel iets hoger dan in de professionele bachelors (tussen 77,6% en 78,5%). In de
professionele bachelors zijn er iets meer studenten van scholen uit het gemeenschapsonderwijs of
het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De verdeling van de instromende studenten over de verschillende schoolregio’s komt niet als een
verrassing na het zien van de evolutie van het aantal instromende studenten per woonregio (zie
Grafiek 30 en Grafiek 31 in 3.1.2). In de academische opleidingen zijn er proportioneel meer
instromende studenten van scholen uit de provincie Vlaams-Brabant en van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest dan in de professionele opleidingen (Grafiek 46). In de professionele
bachelors zien we dat het aandeel instromende studenten van West-Vlaanderen en van Limburg
groter is dan in de academische bachelors.
22

Er zijn tevens een aantal instromende studenten die niet in een school van één van de drie traditionele onderwijsnetten
gezeten hebben. In de professionele bachelors zijn er 2 instromende studenten van academiejaar 2008-2009, 5 van
academiejaar 2009-2010, 3 van academiejaar 2010-2011 en 7 van academiejaar 2011-2012 die in een school van een
ander onderwijsnet afkomstig zijn.
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Met betrekking tot de schoolloopbaankenmerken van de instromende studenten kunnen we dus
stellen dat deze verschillen tussen de instromende studenten van de twee types opleidingen.
Instromende studenten van academische bachelors hebben vaker een modeltraject doorlopen in het
algemeen secundair onderwijs en stromen sneller na afstuderen door naar het hoger onderwijs,
terwijl instromende studenten van de professionele bachelors voornamelijk in het technisch
secundair onderwijs gezeten hebben, vaker schoolse achterstand hebben opgelopen in het secundair
onderwijs en zich vaker pas later voor een opleiding inschrijven. Ook personen van het BSO vinden
bovendien de weg naar professionele bachelors. In de academische bachelors vormen de
instromende studenten van het beroepssecundair onderwijs echter een kleine minderheid. Hoewel
we in beide types opleidingen een toename merken van het aandeel instromende studenten met
schoolse vertraging, is enkel in de professionele bachelors het aandeel instromende studenten van
het TSO en van het BSO toegenomen tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012.
We kunnen dus besluiten dat er een lichte toename is van het aantal instromende studenten van
het TSO in de academische bachelors, en een sterkere toename in de professionele bachelor. In de
professionele bachelors zijn de instromende studenten van het TSO in elk geval sterk
vertegenwoordigd en neemt ook de groep instromende studenten van het BSO licht toe. Nu we de
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instroom van het hoger onderwijs hebben vergeleken tussen academische en professionele
bachelors blijkt dus dat de instroom tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 in beperkte mate
verbreed is. De vraag die we ons nu kunnen stellen is of de toename van het aantal instromende
studenten van het TSO en van het BSO het gevolg is van een toename van het aantal afgestudeerden
van deze onderwijsvormen of van een verhoogde aantrekkelijkheid van de opleidingen van het hoger
onderwijs voor personen van deze onderwijsvormen. Hierop zal in 4.4 een antwoord geformuleerd
worden.
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4

De overgang van secundair onderwijs naar
hoger onderwijs

De resultaten van het vorige hoofdstuk hebben ons met een aantal vragen achtergelaten. We stelden
duidelijk een aantal evoluties vast in de instroompopulatie van het hoger onderwijs, maar we weten
hiermee nog niet of dit het resultaat is van een gewijzigde samenstelling in het secundair onderwijs
of van veranderingen in het inschrijvingsgedrag van schoolverlaters. In dit hoofdstuk zullen we ons
op deze vragen focussen. Voor de analyses van dit hoofdstuk vertrekken we van de
uitstroompopulatie van het secundair onderwijs (zie 2.2.2). Deze populatie bestaat uit alle personen
die tussen schooljaar 2007-2008 en 2010-2011 een diploma van het secundair onderwijs hebben
behaald. De meeste gediplomeerden hebben hun diploma in het algemeen secundair onderwijs
(tussen 43,5% en 46,1%; Tabel 18) of in het technisch secundair onderwijs (tussen 33,3% en 35,1%)
behaald. Toch is bijna een vijfde van de gediplomeerden afkomstig van het BSO (tussen 17,9% en
18,3%), een groep die duidelijk ondervertegenwoordigd is in de instroompopulatie van het hoger
onderwijs (zie 3.1.2 en 3.2.2). Voorts behalen de meeste personen een diploma in het vrij
gesubsidieerd onderwijs (tussen 77,0% en 77,8%) en vormen de personen die een diploma secundair
onderwijs hebben behaald in een school van de provincie Antwerpen de grootste groep (tussen
26,6% en 27,1%).

Een vergelijking van het aantal personen dat een diploma secundair onderwijs heeft behaald met
het aantal dat zich binnen onze observatieperiode – van academiejaar 2008-2009 tot 2011-2012 –
heeft ingeschreven aan het hoger onderwijs geeft aan dat een grote groep verder gaat studeren
(bijna 4 op 5), maar dat dit in de laatste uitstroomcohorte iets minder is (Grafiek 47). We hebben hier
echter te maken met uitstroomcohorten waarvan we de overgang naar het hoger onderwijs niet
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helemaal kunnen vergelijken, in het bijzonder voor de laatste uitstroomcohorte kennen we enkel de
start aan het hoger onderwijs voor wie meteen na het behalen van een diploma secundair onderwijs
aan hoger studies begint. Indien we de verschillende cohorten vergelijken op vlak van het aantal
personen dat zich in het academiejaar direct na het behalen van een diploma secundair onderwijs
heeft ingeschreven aan het hoger onderwijs, zien we dat de mate waarin de overgang naar het hoger
onderwijs gemaakt wordt gelijker wordt.

De overgangskansen voor iemand die meteen na het behalen van een diploma secundair onderwijs
aan het hoger onderwijs begint, zijn hoger in de cohorten van schooljaar 2008-2009 en 2009-2010
dan in de eerste cohorte (Tabel 19). Voor de cohorte van schooljaar 2010-2011 zien we dat de
gemiddelde overgangskans weer afgenomen is.

Het aantal personen met een diploma secundair onderwijs dat de overgang naar het hoger
onderwijs uitstelt daarentegen, is afgenomen (Grafiek 48). Het aantal gediplomeerden dat een
academiejaar later het hoger onderwijs binnenstroomde was in de afstudeercohorte van schooljaar
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2007-2008 nog 296 eenheden groter dan in de cohorte erna. We zien ook in Tabel 19 dat er steeds
minder personen zijn die later de overgang naar het hoger onderwijs maken.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de analyses uitgevoerd op de personen die zich in het
academiejaar na het behalen van een diploma secundair onderwijs al dan niet hebben ingeschreven
voor het hoger onderwijs om een antwoord te vinden op de tweede set onderzoeksvragen (zie 1.3).
Zo onderzoeken we eerst aan de hand van de overgangskansen voor de verschillende sociodemografische groepen in welke mate personen met een kwetsbare achtergrond de overgang naar
het hoger onderwijs maken na het behalen van een diploma secundair onderwijs (4.1), daarna
bestuderen we de overgangskansen naargelang van de schoolloopbaankenmerken van de
gediplomeerden, in het bijzonder om te achterhalen in welke mate personen van het TSO en BSO in
de huidige context geneigd zijn om hogere studies aan te vangen (4.2). Nadien worden deze twee
soorten achtergrondkenmerken samen behandeld in 4.3 zodat nagegaan kan worden of de
bevindingen van 4.1 en 4.2 stand houden als met alle achtergrondkenmerken rekening gehouden
wordt. Tenslotte bestuderen we in 4.4 of de overgangskansen verschillen voor de twee types
opleidingen van het hoger onderwijs – de academische en de professionele bachelor.

4.1 De overgangskansen volgens de socio-demografische
kenmerken van de gediplomeerden
We bestuderen de overgangskansen naargelang twee soorten socio-demografische kenmerken van
de uitstroompopulatie van het secundair onderwijs: demografische kenmerken (het geslacht, de
woonplaats en de leeftijd bij het behalen van het diploma) en socio-culturele kenmerken (de
nationaliteit, de gezinstaal, het wonen in een buurt met veel schoolse vertraging, het ontvangen van
een schooltoelage en het opleidingsniveau van de moeder).
In verband met de demografische kenmerken zien we dat hoewel er al minder gediplomeerde
mannen zijn dan vrouwen ze ook nog minder vaak aan hogere studies beginnen dan gediplomeerde
vrouwen (Tabel 20). De overgangskans van een gediplomeerde man (tussen 69,2% en 72,6%) is
doorgaans 7 tot 8 procentpunten lager dan van een gediplomeerde vrouw (tussen 77,2% en 80,5%).
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Voor de laatste cohorte is het percentageverschil zelfs iets groter: bijna 10 procentpunten (78,9% vs.
69,2%). Het geslacht is dus zeker een achtergrondkenmerk waar rekening mee gehouden moet
worden bij het bestuderen van de overgangskansen. Voorts merken we dat mannen en vrouwen
verhoogde overgangskansen hebben in de tweede en derde uitstroomcohorte. Vrouwen hebben de
hoogste overgangskansen in de derde uitstroomcohorte.

Met betrekking tot de woonplaats van de gediplomeerden merken we ook stabiele verschillen in
de mate waarin de overgang naar het hoger onderwijs wordt gemaakt. Gediplomeerden die in
Vlaams-Brabant wonen hebben de grootste kans om de overgang naar het hoger onderwijs te maken
(Grafiek 49). 23 De overgangskansen voor de gediplomeerden uit deze provincie liggen dicht bij de 80
procent. Alle personen die tussen schooljaar 2007-2008 en 2010-2011 een diploma hebben behaald
en in een Vlaamse provincie woonden, hebben een overgangskans tussen 70 en 80 procent. Van alle
provincies van het Vlaams Gewest schrijven personen die in Limburg wonen zich het minst vaak in
voor het hoger onderwijs het academiejaar na afstuderen. De evolutie van de overgangskansen voor
personen die een diploma secundair onderwijs hebben behaald is in alle Vlaamse provincies dezelfde
en net zoals de globale evolutie (zie Tabel 19): de overgangskans neemt toe tussen de eerste twee
cohorten en neemt af tussen de laatste twee. De personen die in het Waals Gewest woonden tijdens
het secundair onderwijs stromen steeds vaker door naar het Vlaams hoger onderwijs. Terwijl voor de
afstudeercohorte van schooljaar 2007-2008 het overgangspercentage nog 54,7 procent bedroeg,
bedraagt het voor de afstudeercohorte 2009-2010 reeds 65,1 procent. Tussen de laatste twee
cohorten van deze groep is het doorstroompercentage stabiel gebleven. Voor de gediplomeerden die
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonden, valt op dat de evolutie van de overgangskansen
omgekeerd is met deze van de gediplomeerden van het Vlaams Gewest: de overgangskans neemt af
tussen de eerste twee cohorten en neemt weer toe tussen de laatste twee. De doorstroomkansen
voor personen die in het buitenland gedomicilieerd waren wanneer ze een diploma secundair
onderwijs in Vlaanderen hebben behaald, hebben een piek bereikt in de afstudeercohorte van
schooljaar 2008-2009 (22,2%). Nadien is de overgangskans jaarlijks met ongeveer 1 procentpunt
afgenomen. Het is logisch dat gediplomeerden die niet in de Vlaamse Gemeenschap wonen, minder
vaak aan hogere studies in Vlaanderen beginnen dan personen die er wel wonen. Daarnaast valt het
op dat zelfs tussen gediplomeerden van de 5 Vlaamse provincies de overgangskansen verschillen. Het
is mogelijk dat deze verschillen tussen Vlaamse regio’s het gevolg zijn van de samenstelling met
betrekking tot andere achtergrondkenmerken van de gediplomeerden. Toch is het niet uitgesloten
dat de woonplaats een invloed uitoefent op de overgang naar het hoger onderwijs.

23

Het aantal personen waarvoor de woonplaats onbekend is, bedraagt in de afstudeercohorte van schooljaar 2007-2008
en 2008-2009 3 personen, in de cohorte van schooljaar 2009-2010 2 personen en in de cohorte van schooljaar 20102011 4 personen.
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Voorts blijkt dat de personen die meteen na het afstuderen van het secundair onderwijs aan het
hoger onderwijs beginnen, gemiddeld 1 jaar jonger zijn dan personen die zich dan niet inschrijven
voor hogere studies (Tabel 21). Personen die ouder zijn dan 18 jaar bij het behalen van een diploma
secundair onderwijs stromen dus minder vaak door naar het hoger onderwijs. Waarschijnlijk stromen
deze personen minder vaak door dan jongere gediplomeerden omdat ze meer schoolse vertraging
opgelopen en/of een zevende jaar in het secundair onderwijs voltooid hebben.
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Het verband tussen leeftijd en de overgangskansen wordt nog duidelijker als we de
overgangskansen per leeftijdscategorie bekijken (Tabel 22). De 18-jarige gediplomeerden – die
tussen 59 en 61 procent van de gediplomeerden innemen – hebben een overgangskans tussen 89,7
en 92,0 procent. Personen die jonger zijn dan 18 jaar wanneer ze hun diploma secundair onderwijs
hebben behaald (1% van de gediplomeerden), hebben nog iets hogere overgangskansen (90,7% en
93,9%). De overgangskansen van gediplomeerden van 18 jaar en jonger zijn opvallend hoog
vergeleken met de overgangskansen van alle gediplomeerden samen (tussen 73,5% en 76,7%; zie
Tabel 19). De overgangskansen van 19-jarige gediplomeerden (tussen 23% en 24% van de
gediplomeerden) zijn ongeveer 30 procentpunten lager dan de overgangskansen van 18-jarige
gediplomeerden (tussen 56,7% en 63,3%). De overgangskansen van 20-jarigen (tussen 11% en 12%
van de gediplomeerden) zijn ongeveer nog 20 procentpunten lager dan deze van 19-jarigen (tussen
34,9% en 39,0%). De overgangskansen van gediplomeerden die 21 jaar zijn (3% van de
gediplomeerden), zijn nog maar ongeveer 5 procentpunten lager dan deze van 20-jarige
gediplomeerden (tussen 29,5% en 33,2%). Personen die ouder zijn dan 21 jaar (1% van de
gediplomeerden) hebben de laagste overgangskansen. Wel valt op dat hun overgangskansen in elke
nieuwe cohorte hoger worden (een stijging van 19,4% tot 27,3%). De leeftijd van de gediplomeerden
lijkt dus ook een kenmerk te zijn waarmee rekening gehouden moet worden als de overgangskansen
bestudeerd worden. Een deel van de verschillen kan echter te wijten zijn aan het feit dat personen
van het BSO een zevende jaar van het secundair onderwijs moeten voltooien om een diploma te
behalen, terwijl personen van de andere onderwijsvormen reeds na zes jaar een diploma kunnen
behalen. Toch doet de verdere daling van de overgangskansen van personen die nog ouder zijn,
vermoeden dat leeftijd waarop een diploma secundair onderwijs behaald wordt – en dus ook de
schoolse vertraging – een invloed heeft op de overgang naar het hoger onderwijs.

Personen met een vreemde nationaliteit stromen minder vaak door naar het hoger onderwijs dan
Belgen (Tabel 23). Opvallend is dat voor gediplomeerden met een vreemde nationaliteit er in de
laatste cohorte geen terugval is van het percentage studenten dat een overgang gemaakt heeft en
dat hun overgangskansen tussen de eerste en de derde cohorte zijn toegenomen. Gediplomeerden
met een niet-Belgische nationaliteit van de EU-25 hebben een lagere overgangskans (tussen 42,9%
en 46,7%) dan gediplomeerden met een nationaliteit van buiten de EU-25 (tussen 53,2% en 64,4%).
Mogelijk kiezen personen uit de EU-25 er vaker voor om de hogere studies in hun geboorteland aan
te vatten, terwijl personen die van verder gelegen regio’s afkomstig zijn vaker in Vlaanderen blijven
na het secundair onderwijs. Dit kunnen we echter niet verifiëren met deze data. Wel staat vast dat er
met de nationaliteit van de gediplomeerde rekening gehouden moet worden bij het bestuderen van
de overgangskansen.
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Indien de drie nationaliteitsgroepen opgesplitst worden in al dan niet Nederlands spreken in het
gezin, zien we dat overgangskansen telkens verschillen naargelang de gezinstaal (Tabel 24). 24 Zo zien
we dat gediplomeerde Belgen waarvan Nederlands niet de gezinstaal is, lagere overgangskansen
hebben (tussen 63,7% en 65,5%) dan Belgische gediplomeerden die wel Nederlands spreken in het
gezin (tussen 74,8% en 78,2%). Voor de gediplomeerden met een vreemde nationaliteit zien we het
omgekeerde: gediplomeerden die Nederlands spreken in het gezin stromen minder vaak door naar
het hoger onderwijs dan gediplomeerden die geen Nederlands spreken in het gezin. Mogelijk gaat
het hier om Nederlanders die na het middelbaar onderwijs in Vlaanderen te hebben voltooid verder
studeren in eigen land. Het verschil in overgangskansen naargelang de gezinstaal is wel kleiner voor
de gediplomeerden van vreemde nationaliteit van buiten de EU-25. Het staat vast dat de gezinstaal
een invloed kan hebben op de overgangskansen van personen met een Belgische nationaliteit en van
personen met een vreemde nationaliteit van de EU-25.

Voorts hebben gediplomeerden die een buurt wonen met een hoog percentage schoolse
vertraging onder 15-jarigen lagere overgangskansen (tussen 69,7% en 72,5%) dan gediplomeerden
die niet in een buurt met veel schoolse vertraging wonen (tussen 74,6% en 78,0%; Tabel 25). Dit is
een indicatie voor het feit dat gediplomeerden uit zwakkere sociale milieus minder gemakkelijk de
overgang maken naar het hoger onderwijs. Dit verschil is evenwel niet zo groot als de verschillen die
we reeds voor andere achtergrondkenmerken gevonden hebben en bovendien kan het zijn dat deze
verschillen het gevolg zijn van andere kenmerken van de gediplomeerden, zoals de eigen opgelopen
schoolse vertraging. Of het wonen in een buurt met veel schoolse vertraging een bijkomend effect
heeft naast de eigen schoolse vertraging wordt nog later onderzocht (in 4.3).

24

Met betrekking tot de GOK-indicatoren (gezinstaal, wonen in een buurt met veel schoolse vertraging en het ontvangen
van een schooltoelage) zijn er ook een aantal personen waarvan deze gegevens ontbreken. Zo zijn er 75 personen (0,1%)
die in schooljaar 2007-2008 hun diploma hebben behaald waarvoor de vraag over de gezinstaal niet van toepassing was,
voor de cohorte van schooljaar 2008-2009 waren dit er 76 (0,1%) en voor 3 personen van deze cohorte is de gezinstaal
onbekend, in de cohorte van schooljaar 2009-2010 bedroeg het aantal respectievelijk 60 (0,1%) en 3 personen en voor
de laatste cohorte (van schooljaar 2010-2011) waren er 83 (0,1%) personen die deze vraag niet konden beantwoorden.
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Ook de gediplomeerden die een schooltoelage in het secundair onderwijs hebben gekregen,
hebben lagere doorstroomkansen (tussen 68,4% en 71,1%) dan gediplomeerden die geen
schooltoelage hebben ontvangen (tussen 74,9% en 78,4%; Tabel 26). Het ziet ernaar uit dat
gediplomeerden die zwakkere socio-economische posities hebben minder vaak doorstromen naar
het hoger onderwijs dan gediplomeerden uit betere socio-economische milieus. De evolutie van de
overgangskansen vertoont bovendien geen verbetering in de situatie van de gediplomeerden die een
schooltoelage hebben ontvangen.

Tenslotte blijken de overgangskansen van gediplomeerden te verschillen naar opleidingsniveau van
de moeder (Tabel 27). 25 Gediplomeerden die een hoogopgeleide moeder hebben (diploma hoger
onderwijs), hebben duidelijk de hoogste overgangskansen (tussen 87,3% en 88,9%). Gediplomeerden
waarvan de moeder enkel het hoger secundair onderwijs voltooid heeft, hebben lagere
overgangskansen (tussen 70,0% en 74,2%). De overgangskansen van gediplomeerden met een
laaggeschoolde moeder liggen ongeveer 15 procentpunten lager dan deze van gediplomeerden met
een moeder die het hoger secundair onderwijs voltooid heeft (tussen 55,8% en 58,5%). Deze
verschillen houden ook stand voor mannen en vrouwen apart. De overgangskansen voor vrouwen
zijn in elke categorie hoger dan deze voor mannen. Het is dus niet zo dat het geslachtsverschil
verdwijnt als we rekening houden met het opleidingsniveau van de moeder. Wel is het
geslachtsverschil in de overgangskansen kleiner voor gediplomeerden met een hoogopgeleide
moeder (ongeveer 4%-punt) dan voor gediplomeerden met een lager opgeleide moeder (ongeveer
10%-punt).
25

Er zijn een aantal personen waarvan het opleidingsniveau van de moeder ontbreekt. In de afstudeercohorte van
schooljaar 2007-2008 was voor 2,6 procent het opleidingsniveau van de moeder onbekend, in de cohorte van schooljaar
2008-2009 was dit 1,8 procent, in de cohorte van schooljaar 2009-2010 1,5 procent en in de cohorte van schooljaar
2010-2011 1,2 procent.
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We stellen vast dat er sociale verschillen zijn met betrekking tot de overgangskansen van personen
die een diploma secundair onderwijs hebben behaald en dat deze verschillen relatief stabiel
gebleven zijn voor de gediplomeerden van schooljaar 2007-2008 tot en met schooljaar 2010-2011. Zo
maken gediplomeerden die in een buurt met veel schoolse vertraging wonen, een schooltoelage
hebben ontvangen of een laaggeschoolde moeder hebben minder vaak de overgang naar het hoger
onderwijs. Ook merken we dat gediplomeerden die niet in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, een
vreemde nationaliteit hebben of geen Nederlands spreken in het gezin minder vaak doorstromen
naar het Vlaams hoger onderwijs. De lagere overgangskansen van deze laatste groep hebben wellicht
ook te maken met een hogere kans om buiten Vlaanderen verder te studeren waardoor onduidelijk
blijft of die studenten met een buitenlandse herkomst werkelijk minder doorstromen naar het hoger
onderwijs. Dit is een beperking van onze data en kunnen we in deze studie niet verder nagaan.
Voorts hebben we nog gevonden dat gediplomeerde vrouwen vaker de overgang maken naar het
hoger onderwijs dan gediplomeerde mannen. Dit geslachtsverschil is trouwens het grootst voor
gediplomeerden met een laagopgeleide moeder, maar ook wanneer de moeder hoogopgeleid is,
stromen vrouwen vaker door dan mannen. Gediplomeerden van 19 jaar en ouder stromen minder
vaak door naar het hoger onderwijs dan gediplomeerden die 18 jaar of jonger zijn.
In verband met de algemene trend van de overgangskansen is er in de meeste groepen een
toename tussen de eerste en de tweede cohorte en een afname tussen de derde en de vierde
cohorte. We weten nu nog niet waarom deze overgangskansen op deze manier gewijzigd zijn over de
uitstroomcohorten. Als structurele hervormingen ertoe geleid zouden hebben dat gediplomeerden
met bepaalde profielen vaker doorstromen naar het hoger onderwijs dan ervoor, verwachten we een
stijging en stabilisatie over tijd. De korte toename van de overgangskansen van gediplomeerden in
schooljaar 2008-2009 en 2009-2010 doet vermoeden dat andere externe oorzaken aan deze
fluctuatie ten grondslag liggen. Mogelijk speelt de economische context van 2009 en 2010 hierin een
rol. Door de korte observatieduur van de data is deze verklaring evenwel moeilijk te toetsen.
We kunnen besluiten dat personen van zwakkere sociale groepen minder vaak de overgang maken
naar het hoger onderwijs dan personen van meer bevoorrechte sociale groepen, ook wanneer ze een
diploma secundair onderwijs hebben behaald en daardoor formeel toegang hebben tot het hoger
onderwijs. Het is nu nog de vraag in welke mate deze verschillen het gevolg zijn van de gemaakte
keuzes of van de opgebouwde schoolloopbaan van de gediplomeerden. Dit zal pas later onderzocht
worden (in 4.3). Eerst bekijken we in welke mate er een verband is tussen de overgangskansen van
de gediplomeerden en hun schoolloopbaankenmerken om een idee te krijgen van de invloed van de
loopbaan in het secundair onderwijs op de overgang naar het hoger onderwijs (4.2).
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4.2 De overgangskansen volgens de kenmerken van de
schoolloopbaan van de gediplomeerden
In dit deel bestuderen we in welke mate de overgangskansen naar het hoger onderwijs gerelateerd
zijn aan bepaalde schoolloopbaankenmerken van de gediplomeerden van het secundair onderwijs.
Meer bepaald vergelijken we de overgangspercentages van gediplomeerden naar loopbaankenmerken (onderwijsvorm en schoolse vordering) en naar kenmerken van de school waar ze hun
diploma behaald hebben (onderwijsnet en regio waarin de school gevestigd is). Aangezien in het
vorige deel bleek dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de overgangskansen naar het
hoger onderwijs, zullen we hier de onderwijsvorm en schoolse vertraging ook per geslacht bekijken
om te achterhalen of schoolloopbaankenmerken tot deze geslachtsverschillen leiden.
In verband met de loopbaankenmerken van het secundair onderwijs merken we ten eerste een
duidelijk verschil in de overgangskansen van de gediplomeerden van de vier onderwijsvormen van
het secundair onderwijs. 26 Met een diploma van het algemeen secundair onderwijs (44% tot 46% van
de gediplomeerden) zijn de overgangskansen het hoogst (tussen 94,6% en 94,8%; Tabel 28).
Afgestudeerden van het kunstsecundair onderwijs (2% van de gediplomeerden) hebben een
overgangskans die ongeveer 10 procentpunten lager ligt (tussen 82,4% en 86,2%) dan voor
gediplomeerden van het ASO. Personen die in het TSO hun diploma secundair onderwijs behaald
hebben (33% tot 35% van de gediplomeerden), stromen nog minder vaak door dan gediplomeerden
van het KSO (tussen 74,5% en 81,9%). Vergeleken met gediplomeerden van het TSO, zijn de
doorstroompercentages van gediplomeerden van het BSO – die toch een aandeel van 18 procent
onder de gediplomeerden hebben – 56 à 61 procentpunten lager (tussen 16,5% en 21,3%).
Gediplomeerden van het BSO hebben dus de laagste overgangskansen.

26

Er zijn nog een aantal personen die een diploma secundair onderwijs hebben behaald in een andere onderwijsvorm. Zo
behaalden in schooljaar 2009-2010 96 personen (0,2%) en in in schooljaar 2010-2011 138 personen (0,2%) een diploma
secundair onderwijs in het hoger beroepsonderwijs. Het gaat hier telkens over personen die na de 40 weken durende
module toegepaste verpleegkunde een diploma secundair onderwijs behalen. Ook zijn er personen die een diploma
secundair onderwijs hebben behaald in het deeltijds beroepsonderwijs of in het modulair secundair onderwijs in
bepaalde studiegebieden. In schooljaar 2008-2009 zijn er 6 personen die op deze manier een diploma secundair
onderwijs hebben behaald, in schooljaar 2009-2010 98 personen (0,2%) en in schooljaar 2010-2011 244 personen
(0,4%). Omdat deze groepen niet zomaar vergelijkbaar zijn met de vier traditionele onderwijsvormen, zeer klein zijn en
niet in alle cohorten aanwezig zijn, worden ze hier niet bestudeerd.
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Voorts valt op dat de overgangskansen van mannen en vrouwen van het ASO stabiel gebleven zijn
over de vier afstudeerjaren. Het doorstroompercentage bedraagt in het ASO 94 procent voor de
mannen en 95 procent voor de vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is hier dus klein. In
het KSO zien we dat de overgangskansen met bijna 4 procentpunten toenemen tussen de eerste en
de tweede cohorte. Hoewel in de eerste twee cohorten, zoals in het ASO, het geslachtsverschil rond
1 procentpunt schommelt, zien we dat in de cohorte van schooljaar 2009-2010 het geslachtsverschil
groter is dan 5 procentpunten (87,0% vs. 81,5%) en in de laatste cohorte de overgangskansen van
mannen en vrouwen naar elkaar toe groeien. Net zoals voor de vrouwen van het KSO, zien we dat de
doorstroomkansen van mannen en vrouwen van het TSO dezelfde algemene trend vertonen (zie
Tabel 19): een toename van de overgangskansen in de cohorten van schooljaar 2008-2009 en 20092010. De overgangskansen van de mannen in het TSO zijn echter sterker toegenomen in deze
periode dan deze van de vrouwen in het TSO waardoor het geslachtsverschil is afgenomen tot
ongeveer 8 procentpunten, terwijl in de eerste cohorte het geslachtsverschil nog 10 procentpunten
bedroeg (80,0% vs. 70,0%). In het BSO valt op dat de vrouwen steeds vaker doorstromen naar het
hoger onderwijs – de overgangskans is in de observatieperiode toegenomen van 19,9 procent tot
26,9 procent – waardoor het verschil tussen mannen en vrouwen van het BSO ook steeds groter aan
het worden is. Voor de mannen van het BSO zien we vooral tussen de eerste twee cohorten een
toename van de overgangskans (van 13,1% naar 15,3%).
Ongeveer 9 op 10 van de gediplomeerden die zonder schoolse achterstand het secundair onderwijs
verlaten, stroomt door naar het hoger onderwijs (tussen 89,7% en 93,9%; Tabel 29). 27 De
overgangskansen van personen die 1 jaar schoolse achterstand hebben opgelopen (tussen 76,9% en
83,4%) zijn ongeveer 10 procentpunten lager dan die van de normaalgevorderden. De
overgangskansen van personen die meer dan 1 jaar schoolse vertraging hebben, zijn nog ongeveer
10 procentpunten lager dan van gediplomeerden met 1 jaar schoolse vertraging (tussen 66,4% en
72,2%). De overgangskansen van gediplomeerden met schoolse voorsprong (tussen 90,5% en 93,9%)
zijn maar iets hoger dan deze van de gediplomeerden die normaal gevorderd zijn (tussen 89,7% en
92,0%). Het is bovendien vooral bij de mannen dat personen met schoolse voorsprong hogere
overgangskansen hebben dan normaalgevorderden. Bij vrouwen is het verschil tussen deze twee
groepen heel wat kleiner. Schoolse vordering lijkt dus ook de overgangskansen te beïnvloeden.
Alhoewel, het valt op dat de verschillen kleiner zijn dan de verschillen tussen de leeftijdsgroepen (in
4.1). Indien alleen gediplomeerden van het ASO, KSO en TSO bestudeerd worden – personen van het
BSO hebben geen vergelijkbare schoolse vordering en zijn bijgevolg niet in deze analyse opgenomen
– worden de verschillen tussen personen van verschillende leeftijd heel wat kleiner. Dit doet
vermoeden dat de gevolgde onderwijsvorm deels verklaren waarom oudere personen minder vaak
het hoger onderwijs binnenstromen. De vraag is dan in welke mate schoolse vordering of leeftijd een
rol speelt als met de onderwijsvorm van de gediplomeerden rekening gehouden wordt.

27

Ook hier vallen alle personen van het beroepssecundair onderwijs af als we de schoolse vertraging bestuderen. Voor hen
werd de schoolse vertraging immers niet bijgehouden (zie 3.1.2). Het percentage gediplomeerden waarvan deze
informatie ontbreekt bedraagt 18,1 procent voor de cohorte van schooljaar 2007-2008, 18,3 procent voor deze van
schooljaar 2008-2009, 19,9 procent voor schooljaar 2009-2010 en 23,7 procent voor schooljaar 2010-2011.
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Met betrekking tot de schoolkenmerken van het secundair onderwijs zien we dat de
doorstroompercentages naar het hoger onderwijs duidelijk verschillen over de diverse
onderwijsnetten (Grafiek 50). Afgestudeerden uit het vrij gesubsidieerd onderwijs stromen het
vaakst door naar het hoger onderwijs (tussen 76,4% en 79,8%), terwijl personen die in het officieel
gesubsidieerd onderwijs een diploma secundair onderwijs hebben behaald een doorstroomkans
hebben die ongeveer 20 procentpunten lager ligt (tussen 55,9% en 60,5%). De overgangskansen van
gediplomeerden van het gemeenschapsonderwijs liggen tussen deze van gediplomeerden van het
vrij gesubsidieerd en het officieel gesubsidieerd onderwijs (tussen 66,7% en 69,0%). Personen die
een diploma hebben behaald in een school die niet tot een van de drie traditionele onderwijsnetten
behoort, maken steeds vaker de overgang naar het hoger onderwijs; de overgangskansen van deze
groep nemen toe in elke nieuwe afstudeercohorte (toename van 7,7% tot 29,2%). De kloof met de
gediplomeerden van scholen van de traditionele onderwijsnetten blijft echter groot.
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Tenslotte merken we ook verschillen in verband met de doorstroompercentages van
gediplomeerden uit scholen van diverse regio’s. Personen die in Vlaams-Brabant naar school zijn
geweest hebben de grootste kansen om naar het hoger onderwijs door te stromen na het behalen
van een diploma secundair onderwijs (tussen 77,6% en 80,6%; Grafiek 51). Voor gediplomeerden van
een school uit de provincie Limburg zijn de overgangskansen het laagst, althans voor de eerste en
laatste afstudeercohorte (69,7% en 69,6%). Voor de cohorten van schooljaren 2008-2009 en 20092010 zijn de doorstroompercentages voor personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun
diploma secundair onderwijs behaald hebben het laagst (71,6% en 71,5%). Dit komt omdat de
evolutie van de overgangskansen van personen die hun diploma secundair onderwijs hebben
behaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegengesteld is aan deze van de regio’s van het
Vlaamse Gewest: de doorstroompercentages zijn in de eerste en in de laatste afstudeercohorte
verhoogd in tegenstelling tot de middelste twee afstudeercohorten.
Hoewel er duidelijk verschillen zijn in de overgangskansen tussen gediplomeerden van de
verschillende schoolregio’s, valt evenwel op hoe dicht bij elkaar deze overgangskansen liggen:
doorgaans tussen 70 en 80 procent. In vergelijking met de overgangskansen voor de diverse
woonregio’s (zie Grafiek 49 in 4.1), valt vooral op dat personen die schoolgegaan zijn in een Vlaamse
middelbare school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hogere overgangskansen hebben (tussen
71,5% en 74,1%) dan personen die in datzelfde gewest wonen (tussen 63,7% en 68,0%). De
gediplomeerden die in Brussel wonen zijn dus niet noodzakelijk dezelfde als de personen die een
diploma secundair onderwijs behalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De evoluties van de
personen die in Vlaamse provincies wonen en de personen die in Vlaamse provincies schoolgaan zijn
praktisch dezelfde.

Op basis van het gepresenteerde cijfermateriaal kunnen we concluderen dat de overgangskansen
naar het hoger onderwijs wel degelijk verschillen naargelang de kenmerken van de schoolloopbaan
van de gediplomeerden van het secundair onderwijs. Personen die een diploma secundair onderwijs
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hebben behaald in het KSO, TSO of BSO of personen met schoolse vertraging maken minder vaak de
overgang naar het hoger onderwijs dan personen van het ASO of zonder schoolse vertraging. Ook
maken de gediplomeerden van scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs en van scholen uit
Vlaams-Brabant vaker de overgang naar het hoger onderwijs dan andere groepen. Deze verschillen
zijn waarschijnlijk te verklaren aan de hand van de andere achtergrondkenmerken van de
gediplomeerden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de verschillen in de overgangskansen tussen
gediplomeerden van diverse onderwijsnetten of schoolregio’s het gevolg zijn van de samenstelling
van deze populaties in termen van sociale origine, de onderwijsvorm en de schoolse vordering.
Met betrekking tot de overgangskansen hebben we gezien dat vooral vrouwen met een diploma
van het KSO en gediplomeerden van het TSO de algemene trend volgen (zie 4.1). Deze personen
hebben zich vaker ingeschreven in het hoger onderwijs in academiejaar 2009-2010 en 2010-2011 dan
ervoor en erna. Mogelijk is de neiging om door te stromen naar het hoger onderwijs bij deze groepen
het meest gevoelig voor externe factoren, zoals bijvoorbeeld de economische context. De
overgangskansen van gediplomeerden van het ASO zijn daarentegen nagenoeg gelijk gebleven voor
de vier uitstroomcohorten. Opmerkelijk is dat vrouwen met een diploma secundair onderwijs van het
BSO steeds vaker de overgang maken naar het hoger onderwijs, evenals personen die hun diploma
hebben behaald in een school die niet tot een traditionele onderwijsnet behoort. Het ziet er dus naar
uit dat de huidige context ertoe leidt dat deze gediplomeerden steeds vaker hun weg naar het hoger
onderwijs vinden.
We kunnen besluiten dat de onderwijsvorm waarin men is afgestudeerd een grote invloed heeft op
de onderwijskansen en dat de doorstroom maar in beperkte mate gewijzigd is. Zo stromen, hoewel
ze de laagste overgangskansen hebben, vooral gediplomeerden van het BSO – en meer bepaald de
vrouwen – steeds vaker naar het hoger onderwijs door tussen academiejaar 2008-2009 en 20112012. Gediplomeerden van het TSO stromen heel wat vaker door naar het hoger onderwijs dan
gediplomeerden van het BSO en voor hun hebben we niet gevonden dat de overgangskansen over
dezelfde periode blijvend zijn toegenomen. Het ziet er dus naar uit dat alleen de doorstroom van de
vrouwen van het BSO gewijzigd is. De vraag die we ons bij deze bevindingen evenwel nog moeten
stellen is of deze verschillen stand houden als we rekening houden met de verschillen ten gevolge
van de overige achtergrondkenmerken. Dit is iets wat we in de volgende sectie (4.3) bestuderen.

4.3 De analyse van de overgangskansen aan de hand van een
model met alle achtergrondkenmerken van de
gediplomeerden samen
Omdat we in de voorgaande delen van dit hoofdstuk (4.1 en 4.2) hoogstens een paar achtergrondkenmerken tegelijk hebben bestudeerd, blijft het onduidelijk welke achtergrondkenmerken de
overgangskansen daadwerkelijk beïnvloeden. Het kan immers ook zijn dat er maar een verband
tussen een bepaald achtergrondkenmerk en de overgangskansen leek te zijn omdat dat kenmerk
samen voorkomt met een of meerdere andere achtergrondkenmerken. Zo weten we ook nog niet
welke achtergrondkenmerken de overgang naar het hoger onderwijs het sterkst beïnvloeden, omdat
we nog geen rekening gehouden hebben met het feit dat de verschillende achtergrondkenmerken
samen voorkomen bij de gediplomeerden. Bovendien weten we om dezelfde redenen ook niet of de
overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs voor bepaalde groepen
daadwerkelijk gewijzigd is over de tijd of gewoon het resultaat is van de samenstelling van deze
groepen in termen van de overige achtergrondkenmerken. In dit deel zullen we bijgevolg de
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overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs bestuderen op basis van alle
achtergrondkenmerken die in 4.1 en 4.2 bestudeerd werden om antwoorden te vinden op onze
tweede set onderzoeksvragen.
We voeren een logistische regressieanalyse uit. Deze methode laat ons toe om via een
vereenvoudigd model de kruistabel die alle mogelijke combinaties van de achtergrondkenmerken en
het al dan niet ingeschreven zijn in het hoger onderwijs samen te vatten in een aantal parameters.
We nemen alle achtergrondkenmerken op in een model, maar nemen niet alle combinaties tussen
deze kenmerken op. Een analyse waarin alle achtergrondkenmerken tegelijk worden opgenomen kan
al gauw complex worden. In dit hoofdstuk hebben we 12 kenmerken bestudeerd die vaak uit meer
dan twee categorieën bestaan. Indien we alle combinaties van deze achtergrondkenmerken tegelijk
zouden analyseren, wordt het een onmogelijke taak om alle verschillen te kunnen beschrijven.
Daarom opteren we hier voor het gebruik van een beperkt model waar wel met alle
achtergrondkenmerken die reeds afzonderlijk bestudeerd werden, rekening gehouden wordt, maar
niet alle verschillen ten gevolge van alle mogelijke combinaties bestudeerd worden.
In een logistische regressieanalyse worden odds ratio’s berekend die gecorrigeerd zijn voor alle
andere kenmerken die opgenomen zijn in het model. Zo is het mogelijk om de impact van de
verschillende kenmerken op het maken van de overgang naar het hoger onderwijs na te gaan.
We bestuderen vier soorten kenmerken: demografische kenmerken (het geslacht en de
woonregio), schoolloopbaankenmerken (de onderwijsvorm en de leeftijd als indicator van schoolse
vordering), socio-culturele kenmerken (het opleidingsniveau van de moeder, het wonen in een buurt
met veel schoolse vertraging, het ontvangen van een schooltoelage in het secundair onderwijs en de
etnische groep waartoe iemand behoort op basis van nationaliteit en gezinstaal) en
schoolkenmerken (het onderwijsnet van de school en de regio waarin de school gevestigd is).
Schoolse vertraging werd niet opgenomen in het model aangezien deze niet voor alle personen
geregistreerd kon worden – voor gediplomeerden uit het beroepssecundair onderwijs is dit kenmerk
niet beschikbaar – en voor wie de schoolse vertraging wel geregistreerd werd, overlappen de diverse
categorieën perfect met de leeftijd bij het behalen van een diploma secundair onderwijs.
Omdat de leeftijd waarop personen een diploma secundair onderwijs kunnen behalen, verschilt
tussen het BSO en de andere onderwijsvormen, hebben we een variabele gecreëerd die voor elke
gediplomeerde het leeftijdsverschil aangeeft met de modale leeftijd binnen de onderwijsvorm
waarop een diploma secundair onderwijs behaald wordt. Deze variabele gebruiken we als een
indicator van de opgelopen schoolse vertraging in het secundair onderwijs.
De woonregio van gediplomeerden wordt in deze analyses verbreed naar het gewest waarin men
woont, aangezien uit de bivariate analyses geen grote verschillen in de overgangskansen van
Vlaamse gediplomeerden naar voor kwamen als gekeken werd naar de regio van wonen (4.1) of de
regio waarin de school gelegen is (4.2). De schoolregio wordt wel nog per provincie opgenomen om
rekening te houden met de regionale verschillen tussen scholen van de Vlaamse Gemeenschap. Ook
nemen we niet alle combinaties van nationaliteit en gezinstaal in de analyse op, maar houden we het
op de groepen die in de bivariate analyses (4.1) het meest van elkaar verschilden: Belgen waarvan
Nederlands de gezinstaal is, Belgen waarvan Nederlands niet de gezinstaal is en de niet-Belgen van
de EU-25 waarvan Nederlands de gezinstaal is. De overige combinaties van nationaliteit en gezinstaal
worden in één groep samengenomen.
De resultaten van de logistische regressieanalyse staan in Tabel 30. Het intercept wordt voor elke
cohorte opnieuw berekend. Deze constante geeft de verhouding aan van het aantal personen van de
referentiegroep (18-jarige vrouwen die in het Vlaams Gewest wonen, afgestudeerd zijn van het ASO
met normale vordering, een hoogopgeleide moeder hebben, niet in een buurt met veel schoolse
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vertraging wonen, geen schooltoelage hebben ontvangen, een Belgische nationaliteit hebben en
Nederlands spreken in het gezin en schoolgingen in een school van het vrij gesubsidieerd onderwijs
in provincie Antwerpen) die de overgang naar het hoger onderwijs maakt vergeleken met het aantal
personen van deze groep die de overgang niet maakt (de kansenverhouding of odds). Zo is de odds in
de cohorte van schooljaar 2007-2008 33,966. Dit betekent dat voor elke persoon in de
referentiegroep die niet het hoger onderwijs is binnengestroomd, er bijna 34 zijn in de
referentiecategorie die wel de overgang naar het hoger onderwijs gemaakt hebben. Dit betekent dat
97,1 procent (33,966/(1+33,966)) van de personen in de referentiegroep de overgang maken naar
het hoger onderwijs. De overige odds ratio’s geven de verhouding weer tussen de odds van de groep
gediplomeerden die op een bepaald achtergrondkenmerk verschillen van de referentiegroep en de
odds van de referentiegroep. Om de kansenverhouding van een bepaalde categorie om de overgang
naar het hoger onderwijs te maken te weten, kunnen de odds ratio’s van de achtergrondkenmerken
die verschillend zijn van de referentiegroep vermenigvuldigd worden met de odds van het intercept.
Aan de hand van deze totale odds voor de desbetreffende categorie kan de overgangskans via een
simpele formule (odds/(1+odds)) afgeleid worden. Zo kunnen we afleiden dat in de eerste cohorte
mannen die niet afwijken van de referentiegroep met betrekking tot de andere
achtergrondkenmerken een overgangskans hebben van 95,7 procent (=22,350/(1+22,350)=
0,658*33,966/(1+0,658*33,966)). De overgangskans is in dit geval 1,4 procentpunten (=97,1%-95,7%)
lager voor gediplomeerde mannen dan voor gediplomeerde vrouwen van de referentiecategorie. In
Tabel 38 hebben we naast de odds ratio’s voor de verschillende achtergrondkenmerken ook telkens
het verschil in de overgangskans tussen de groep die enkel op dat specifiek kenmerk verschilt van de
referentiegroep en de referentiegroep weergegeven.
Zoals in de vorige delen van dit hoofdstuk zijn we hier vooral geïnteresseerd in de mate waarin
personen met een minder bevoorrechte sociale achtergrond en personen die afgestudeerd zijn van
het technisch of beroepssecundair onderwijs de overgang maken naar het hoger onderwijs.
De onderwijsvorm in het secundair onderwijs is veruit de meest bepalende factor voor de kansen
om verder te studeren. Net zoals in de bivariate analyses gevonden werd (zie Tabel 28 in 4.2), blijkt
dat gediplomeerden van het ASO het vaakst de overgang maken van het secundair onderwijs naar
het hoger onderwijs. Indien ASO-gediplomeerden de achtergrondkenmerken van de referentiegroep
zouden hebben, zijn hun overgangskansen (tussen 97,1% en 97,3%) nog hoger dan wat we gezien
hebben in de bivariate analyses (tussen 94,6% en 94,9%). Zelfs indien personen van het KSO dezelfde
overige achtergrondkenmerken hebben als de referentiegroep zien we dat hun overgangskansen nog
steeds lager zijn dan voor gediplomeerden van het ASO (verschil tussen -3,1%-punt en -4,9%-punt).
Deze verschillen zijn wel beperkter dan wat we in de bivariate analyses (4.2) vonden (verschil tussen
-8,7%-punt en -12,4%-punt). Personen van het TSO hebben volgens het model nog lagere
overgangskansen dan personen van het KSO (verschil tussen -6,2%-punt en -9,7%-punt) en personen
van het BSO hebben duidelijk de laagste overgangskansen na het behalen van een diploma secundair
onderwijs. Vergeleken met de referentiegroep hebben personen van het BSO maar liefst een
overgangskans die tussen de 56,9 en 63,4 procentpunten lager is. Ook deze verschillen zijn kleiner
dan we bivariaat gevonden hebben (verschil tussen -12,9%-punt en -20,3%-punt voor TSO en tussen
-73,5%-punt en -78,3%-punt voor BSO). Dit betekent dat leerlingen in de verschillende
onderwijsvormen van elkaar verschillen in de achtergrondkenmerken die de overgangskansen naar
het hoger onderwijs beïnvloeden. Het is bekend dat de hiërarchie van onderwijsvormen in
Vlaanderen ook een sociale hiërarchie weerspiegelt waarbij de sociaal zwakkere leerlingen meer kans
hebben in het beroepsonderwijs terecht te komen en leerlingen met een sociaal bevoorrechte
achtergrond vaker in het algemeen secundair afstuderen. Toch verschillen de overgangskansen
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tussen de vier onderwijsvormen nog steeds sterk na controle voor de andere achtergrondkenmerken
van de gediplomeerden.
De evolutie van de overgangskansen verloopt ook iets anders dan wat uit de bivariate analyses
naar voren kwam. Net zoals in 4.2 (zie Tabel 28) zien we dat de overgangskansen in het ASO stabiel
gebleven zijn, terwijl voor gediplomeerden van het TSO de overgangskansen in de twee middelste
cohorten hoger zijn dan in de eerste en in de laatste cohorte. Voor gediplomeerden van het KSO
merken we nu echter dat, als we met de overige achtergrondkenmerken rekening houden, de
overgangskansen toegenomen zijn tussen de eerste twee afstudeercohorten en daarna licht
afgenomen zijn tussen de tweede en de derde cohorte. De analyse bevestigt dat de overgangskansen
van gediplomeerden van het BSO toenemen in elke nieuwe cohorte, zoals uit de bivariate analyse
ook bleek.

Verder merken we ook dat er nog steeds geslachtsverschillen zijn als voor de overige
achtergrondkenmerken gecontroleerd wordt (tussen -1,4%-punt en -1,8%-punt), al zijn deze veel
kleiner dan bivariaat gevonden werd (tussen -6,8%-punt en -9,7%-punt; zie Tabel 28 in 4.1). De
overige achtergrondkenmerken verklaren dus een groot deel van de geobserveerde
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geslachtsverschillen. Het is evenwel onduidelijk waarom er nog steeds geslachtsverschillen
overblijven in de mate waarin de overgang naar het hoger onderwijs gemaakt wordt.
Omdat we in de bivariate analyses gevonden hebben dat de verschillen tussen mannen en vrouwen
van het BSO en TSO groter zijn dan van het ASO en KSO en dat de overgangskansen voor vrouwen
van het BSO sterker toenemen dan voor mannen van het BSO (zie Tabel 28 in 4.2) hebben we een
bijkomend model geschat waarin alle mogelijke combinaties van geslacht en onderwijsvorm
afzonderlijk werden opgenomen. Dit model past nog beter bij de geobserveerde gegevens dan het
model van Tabel 30. De totale odds en de afgeleide overgangskansen voor elke combinatie staan in
Tabel 31 (zie ook Tabel B1.1 in Bijlage 1 voor odds ratio’s van de analyse). Ook hier worden de
overige achtergrondkenmerken constant gehouden op de kenmerken van de referentiecategorie.
Dezelfde patronen die we bivariaat hebben gevonden, komen ook hier weer naar boven. Zo merken
we dat de overgangskansen en odds van mannen en vrouwen van het ASO stabiel blijven en weinig
van elkaar verschillen (97% voor de vrouwen en 96% voor de mannen; OR tussen 1,076 en 1,215),
terwijl de geslachtsverschillen het grootst zijn bij studenten uit het technisch en het
beroepssecundair onderwijs. Voor vrouwen van het KSO en gediplomeerden van het TSO zien we
verhoogde overgangskansen in de twee middelste cohorten, voor mannen van het KSO verhoogde
overgangskansen voor de cohorte van schooljaar 2008-2009 en 2010-2011 en voor vrouwen van het
BSO een toename van de overgangskansen. Gediplomeerde mannen van het BSO hebben nu wel
alleen tussen de eerste en de tweede afstudeercohorte een toename van de overgangskansen
gekend. Meer specifiek kunnen we dus besluiten dat enkel voor gediplomeerde vrouwen van het
BSO de overgangskansen gestegen zijn tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012.
Met betrekking tot de geslachtsverschillen stromen, zoals in de bivariate resultaten, vrouwen van
het ASO (OR tussen 1,076 en 1,215), en meer nog van het TSO (OR tussen 1,637 en 1,886) en BSO
(OR tussen 1,700 en 2,000) vaker door naar het hoger onderwijs dan mannen. In het KSO zijn de
genderverschillen beperkt en wisselend over de jaren wanneer rekening gehouden wordt met de
overige achtergrondkenmerken: in de afstudeercohorten van schooljaren 2007-2008 en 2009-2010
maken vrouwen vaker de overgang naar het hoger onderwijs in het KSO (OR respectievelijk 1,021 en
1,362), terwijl in de cohorten van schooljaren 2008-2009 en 2010-2011 mannen vaker doorstromen
in dezelfde onderwijsvorm (OR respectievelijk 1,087 en 1,173).

Zoals in de bivariate analyses (zie Tabel 29 in 4.2) stromen personen die 1 jaar schoolse vertraging
hebben minder vaak door naar het hoger onderwijs dan personen die normaal gevorderd zijn (OR
tussen 0,757 en 0,687; verschil tussen -0,9%-punt en -1,2%-punt) en zijn de overgangskansen van
personen die twee jaar ouder waren bij het afstuderen van het secundair onderwijs nog lager
(verschil tussen -1,4%-punt en -2,1%-punt). Personen met 3 jaar schoolse achterstand hebben echter
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alleen in de laatste twee cohorten lagere overgangskansen (-1,8%-punt in 2009-2010 en -2,4%-punt
in 2010-2011) en de personen die meer dan 3 jaar ouder waren dan de normaalgevorderden hebben
alleen in de eerste twee cohorten de laagste overgangskansen (-4,9%-punt in 2007-2008 en -4,4%punt in 2008-2009), indien rekening gehouden wordt met de andere achtergrondkenmerken.
Personen die jonger zijn dan normaal wanneer ze een diploma secundair onderwijs hebben behaald,
stromen zelfs minder vaak door naar het Vlaams hoger onderwijs dan personen die de normale
leeftijd hadden bij het behalen van hun diploma, als met de overige achtergrondkenmerken rekening
gehouden wordt (OR tussen 0,874 en 0,618; verschil tussen -0,4%-punt en -1,6%-punt).
Voorts zien we in verband met de sociale indicatoren dat het opleidingsniveau van de moeder,
zoals in de bivariate analyses (4.1), nog steeds een impact heeft op de overgang naar het hoger
onderwijs, al zijn de verschillen in de overgangskansen ten gevolge van het opleidingsniveau van de
moeder veel kleiner (tussen -0,7%-punt en -1,3%-punt voor gediplomeerden met een moeder die het
hoger secundair onderwijs voltooid heeft en tussen -1,1%-punt en -1,9%-punt voor gediplomeerden
met een laaggeschoolde moeder) dan wat we vonden in de bivariate analyse (tussen -14,7%-punt en
-17,5%-punt voor gediplomeerden met een moeder die het hoger secundair onderwijs voltooid heeft
en tussen -30,3%-punt en -31,7%-punt voor gediplomeerden met een laaggeschoolde moeder; zie
Tabel 27 in 4.1). 28 Dit betekent dat heel wat van de sociale verschillen in de doorstroom naar het
hoger onderwijs verklaard worden door de samenstelling van deze groepen op vlak van de overige
kenmerken. Het is erg waarschijnlijk dat de onderwijsvorm hierbij de bepalende factor is, waarbij
kinderen met hooggeschoolde moeders in grotere mate aan het ASO beginnen en kinderen met
laaggeschoolde moeders vaker in het BSO terechtkomen. Zo zien we dat gediplomeerden van
schooljaar 2010-2011 met een moeder die geen hoger secundair onderwijs voltooid heeft vooral in
het BSO (38,8%) of in het TSO (38,4%) een diploma hebben behaald, dat gediplomeerden met een
moeder die enkel het hoger secundair onderwijs voltooid heeft vooral van het TSO (42,5%) en in
mindere mate van het ASO (34,3%) afgestudeerd zijn, terwijl meer dan de helft van de
gediplomeerden met een hoogopgeleide moeder van het ASO is afgestudeerd (65,1%; Tabel 32).

Toch blijft er, na statistische controle, een niet te verwaarlozen verband tussen het
opleidingsniveau van de moeder en de kans op het maken van de overgang naar het hoger
onderwijs. Wanneer we nu aan de hand van datzelfde model de overgangskansen berekenen voor
gediplomeerden van de vier onderwijsvormen per opleidingsniveau van de moeder, merken we dat
28

Indien we de kansverhoudingen berekenen van de Tabel 27 in 4.1 en deze vergelijken met de resultaten van de
logistische regressieanalyse zien we ook dat de verschillen tussen de verschillende categorieën van het opleidingsniveau
van de moeder heel wat kleiner geworden zijn. Zo is de geobserveerde odds voor gediplomeerden van schooljaar 20102011 met een hoogopgeleide moeder 6,874 (=0,873/(1-0,873)), 2,401 (=0,706/(1-0,706)) voor een gediplomeerde met
een moeder die het hoger secundair onderwijs voltooid heeft en 1,299 (=0,565/(1-0,565) voor een gediplomeerde met
een laaggeschoolde moeder (zie Tabel 27). De odds ratio’s zijn bijgevolg respectievelijk 0,349 (=2,401/6,874) en 0,189
(=1,299/6,874) in de bivariate analyse, terwijl ze in het statistisch model nog maar 0,753 en 0,700 bedragen voor de
cohorte van hetzelfde schooljaar (Tabel 30).
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hoewel het verschil in overgangskansen grotendeels verklaard wordt door de onderwijsvorm er toch
nog verschillen overblijven tussen de gediplomeerden binnen dezelfde onderwijsvorm (Grafiek 52).
Zo is de overgangskans voor gediplomeerden van het BSO van schooljaar 2010-2011 bijvoorbeeld 8
procentpunten lager voor personen met een laaggeschoolde moeder (32,2%) dan voor personen met
een hoogopgeleide moeder (40,4%). Een verdere toetsing van het effect van het opleidingsniveau
van de moeder binnen elke onderwijsvorm geeft aan dat het opleidingsniveau van de moeder niet
zozeer het verschil maakt voor leerlingen uit het ASO (OR tussen 0,945 en 1,287), wel veel meer voor
deze met een diploma van het TSO (OR tussen 0,654 en 0,450) en van het BSO (OR tussen 0,760 en
0,633; zie Tabel B1.2 in Bijlage 1).
Ook merken we net zoals in de bivariate analyse dat de verschillen tussen de gediplomeerden met
een hoogopgeleide en een laagopgeleide moeder afgenomen zijn tussen de cohorte van schooljaar
2007-2008 en deze van schooljaar 2008-2009 (van -2,1%-punt tot -1,5%-punt voor lager dan hoger
secundair onderwijs en van -1,5% tot -0,9% voor hoger secundair onderwijs; Tabel 30). Nadien zijn
deze sociale verschillen redelijk stabiel gebleven.

Aangezien we in de bivariate analyses gevonden hebben dat de overgangskansen naar het hoger
onderwijs meer verschillen tussen mannen en vrouwen die een lager geschoolde moeder hebben
dan tussen gediplomeerden met een hoogopgeleide moeder (zie Tabel 27 in 4.1) hebben we ook hier
een bijkomend model geschat waarin het geslachtsverschil per opleidingsniveau van de moeder werd
berekend. Dit interactie-effect houdt nog steeds stand als met alle overige achtergrondkenmerken
rekening gehouden wordt (Tabel 33; zie ook Tabel B1.3 voor de parameters van het verschil tussen
de categorieën): bij de gediplomeerden die een hoogopgeleide moeder hebben verschillen de
overgangskansen minder sterk tussen mannen en vrouwen (verschil tussen -0,6%-punt en -1,4%punt) dan bij de gediplomeerden met lager opgeleide moeders (verschil tussen -2,0%-punt en -2,7%punt). 29

29

Dit effect blijft overigens stand houden als we het geslachtsverschil in het model ook laten variëren per onderwijsvorm
(zie Tabel B1.4 in Bijlage 1). De verschillen tussen mannen en vrouwen van de verschillende onderwijsvormen en
opleidingsniveau’s van de moeder zijn in dit model wel iets kleiner.
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In verband met de tweede sociale indicator – het wonen in een buurt met veel schoolse
achterstand – vinden we niet meer hetzelfde resultaat als in de bivariate analyses (zie Tabel 25 in
4.1). Gediplomeerden die in een buurt met veel schoolse vertraging wonen maken niet meer minder
vaak de overgang naar het hoger onderwijs dan gediplomeerden die niet in een dergelijke buurt
wonen; integendeel, hun overgangskans is zelfs een klein beetje hoger dan voor gediplomeerden die
niet in een buurt met veel schoolse vertraging wonen, indien de overige achtergrondkenmerken
constant gehouden worden in het model (verschil tussen 0,1%-punt en 0,4%-punt).
Hetzelfde zien we bij personen die een schooltoelage hebben gekregen tijdens het secundair
onderwijs, maar dan nog meer uitgesproken: gediplomeerden die een schooltoelage hebben
ontvangen tijdens het secundair onderwijs stromen vaker door naar het hoger onderwijs dan
personen die geen schooltoelage hebben ontvangen bij controle voor de overige kenmerken in het
model (OR tussen 1,188 en 1,263; verschil tussen 0,4%-punt en 0,6%-punt).
Voorts zien we voor het laatste socio-culturele kenmerk dat niet-Belgen van de EU-25 die
Nederlands spreken in het gezin minder vaak doorstromen naar het hoger onderwijs dan de Belgen
die Nederlands spreken in het gezin (OR tussen 0,401 en 0,264; verschil tussen -3,8%-punt tot -7,1%punt). Waarschijnlijk opteren deze personen er voor het hoger onderwijs in hun eigen land te volgen.
De verschillen tussen de overige etnische groepen en de referentiegroep zijn heel wat kleiner na
controle voor de andere achtergrondkenmerken (OR tussen 0,756 en 1,379, terwijl wanneer we de
odds ratio’s van de groep die bivariaat het minst verschilde van de Belgische studenten die
Nederlands spreken in het gezin – de Belgische studenten die geen Nederlands spreken in het gezin –
(zie Tabel 24 in 4.1) berekenen al een odds ratio van tussen 0,616 en 0,507 hebben).
Tenslotte zien we ook dat de woonregio en de schoolkenmerken de overgangskansen beïnvloeden.
Net zoals in de vorige analyses hebben gediplomeerden die in het Waals Gewest of in het buitenland
wonen tijdens hun secundair onderwijs lagere overgangskansen dan gediplomeerden van het Vlaams
Gewest (verschillen respectievelijk tussen -4,7%-punt en -10,6%-punt en tussen -6,5%-punt en -9,9%punt). Ook zien we dat, zelfs indien rekening gehouden wordt met de overige achtergrondkenmerken van de gediplomeerden, de verschillen tussen gediplomeerden van de diverse
onderwijsnetten stand houden. Tenslotte hebben personen die hun diploma in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest hebben behaald lagere overgangskansen dan personen die in het secundair
onderwijs van Antwerpen afgestudeerd zijn (verschil tussen -2,6%-punt en -4,1%-punt). De
verschillen tussen gediplomeerden van scholen van de verschillende Vlaamse provincies zijn heel wat
kleiner, maar blijven ook nog bestaan na controle voor de overige achtergrondkenmerken.
Op basis van de logistische regressieanalyse stellen we vast dat de overgangskansen naar het hoger
onderwijs wel degelijk verschillen naargelang de schoolloopbaankenmerken van de gediplomeerden
en dat de schoolloopbaan een grote invloed heeft op het maken van de overgang naar het hoger
onderwijs. Meer bepaald vertoont de onderwijsvorm waarin het diploma secundair onderwijs werd
behaald veruit de sterkste samenhang met de overgangskansen naar het hoger onderwijs. Personen
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die een diploma secundair onderwijs hebben behaald in het KSO, TSO of BSO stromen minder vaak
door naar het hoger onderwijs dan gediplomeerden van het ASO. De verschillen tussen
gediplomeerden van de vier onderwijsvormen zijn bovendien redelijk stabiel gebleven tussen
academiejaar 2008-2009 en 2011-2012, al maken vrouwen met een diploma van het BSO steeds
vaker de overgang naar het hoger onderwijs. De impact van schoolse vordering is kleiner dan de
invloed van de onderwijsvorm, maar speelt zeker ook een rol in de overgang naar het hoger
onderwijs.
Geslachtsverschillen in de overgang naar hoger onderwijs blijken te verschillen naar
onderwijsvorm: vrouwen maken in elke onderwijsvorm, behalve het KSO, vaker de overgang naar het
hoger onderwijs dan mannen, maar in het TSO en BSO is het verschil tussen mannen en vrouwen het
grootst. Bovendien is het verschil tussen mannen en vrouwen in de mate waarin ze de overgang naar
het hoger onderwijs maken groter bij gediplomeerden die een lager geschoolde moeder hebben.
Hoewel de onderwijsvorm van de gediplomeerden ook het merendeel van de sociale verschillen
verklaart, hebben gediplomeerden die een lager opgeleide moeder hebben nog steeds lagere
overgangskansen dan gediplomeerden met een hoogopgeleide moeder. De overige indicatoren van
een lagere sociale afkomst (het wonen in een buurt met veel schoolse vertraging en het ontvangen
van een schooltoelage) hebben geen negatieve invloed meer op de overgangskansen indien rekening
gehouden wordt met de overige achtergrondkenmerken. Wel zijn de overgangskansen van
gediplomeerden van vreemde nationaliteit van de EU-25 die Nederlands spreken in het gezin lager
dan van Belgen waarvan de gezinstaal Nederlands is. Dit heeft echter waarschijnlijk niet te maken
met een zwakkere maatschappelijke positie van deze gediplomeerden, maar met een verhoogde
kans om buiten Vlaanderen hogere studies te volgen.
We kunnen concluderen dat ondanks het feit dat het hoger onderwijs in theorie voor alle
gediplomeerden van het secundair onderwijs in dezelfde mate toegankelijk is, personen met een
lagere sociale afkomst minder vaak aan het hoger onderwijs beginnen dan gediplomeerden met een
meer bevoorrechte sociale achtergrond. Dit komt grotendeels door het feit dat personen met een
zwakkere maatschappelijke positie vaker in onderwijstrajecten terechtgekomen zijn van het
technisch of van het beroepssecundair onderwijs en het voor gediplomeerden van deze
onderwijsvormen minder vanzelfsprekend is om aan hogere studies te beginnen dan voor
gediplomeerden van het ASO. Maar zelfs als er rekening gehouden wordt met diverse
schoolloopbaankenmerken van de gediplomeerden zorgt de sociale achtergrond nog steeds voor
verschillen in de overgangskansen van gediplomeerden.
In de volgende paragraaf gaan we na of deze bevindingen geldig blijven als we een onderscheid
maken tussen de verschillende types opleidingen van het hoger onderwijs. Het is immers niet
ondenkbaar dat andere patronen gevonden kunnen worden voor de overgang naar een academische
en een professionele bachelor.

4.4 De overgang naar een bepaald type opleiding van het hoger
onderwijs
In dit deel bestuderen we de overgang van het secundair onderwijs naar de verschillende types
opleidingen van het hoger onderwijs. Bijna iedereen schrijft zich in voor een professionele of een
academische bachelor (Tabel 34). Personen die net na het behalen van een diploma secundair zich
enkel voor losse opleidingsonderdelen inschrijven zijn echt wel uitzonderingen (tussen 0,10% en
0,16%). Het valt op dat een aantal gediplomeerden zich (ook) al in vervolgopleidingen heeft
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ingeschreven. 30 Wij zullen in dit deel evenwel focussen op de overgang van gediplomeerden naar
academische en professionele bachelors (zoals in 3.2). Er zijn meer gediplomeerden die de overgang
naar een professionele bachelor maken (tussen 38,6% en 41,2%) dan naar een academische bachelor
(tussen 33,9% en 35,6%). Deze verhouding blijft min of meer stabiel de laatste jaren (Grafiek 53).

Zoals in de vorige paragraaf (4.3) voeren we hier een analyse uit waarin met alle
achtergrondkenmerken tegelijk rekening gehouden wordt. Omdat we hier meer dan twee
uitkomstcategorieën bestuderen, voeren we een multinomiale logistische regressie uit. Ook in deze
analyse worden odds ratio’s berekend die op eenzelfde manier geïnterpreteerd kunnen worden als in
de binaire logistische regressieanalyse (zie 4.3). Het enige verschil is dat we nu voor elk type
opleiding van het hoger onderwijs de verhouding van het aantal gediplomeerden dat de overgang
naar dit type hoger onderwijs maakt op het aantal gediplomeerden dat niet in een van deze twee
30

Voor de volgende vervolgopleidingen hebben gediplomeerden zich ingeschreven: master, bachelor na bachelor,
schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en postgraduaat.
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types opleidingen van het hoger onderwijs terecht gekomen is, berekenen. Er zijn dus drie
uitkomstcategorieën die we hier tegenover elkaar plaatsen: de gediplomeerden die in een
academische bachelor zijn binnengestroomd, de gediplomeerden die aan een professionele bachelor
zijn begonnen en de gediplomeerden die niet aan deze opleidingen van het hoger onderwijs zijn
begonnen in het academiejaar na het behalen van een diploma secundair onderwijs. We bestuderen
dezelfde achtergrondkenmerken als in het vorige deel (4.3): demografische kenmerken (het geslacht
en de woonregio), schoolloopbaankenmerken (de onderwijsvorm en de leeftijd als indicator van
schoolse vordering), socio-culturele kenmerken (het opleidingsniveau van de moeder, het wonen in
een buurt met veel schoolse vertraging, het ontvangen van een schooltoelage in het secundair
onderwijs en de etnische groep waartoe iemand behoort op basis van nationaliteit en gezinstaal) en
schoolkenmerken (het onderwijsnet van de school en de regio waarin de school gevestigd is).
Gediplomeerden van een niet-traditioneel onderwijsnet worden evenwel niet meer opgenomen in
de analyse aangezien ze een te kleine groep vormen om per type opleiding bestudeerd te worden.
De resultaten van de multinomiale logistische regressieanalyse staan in Tabel 35. Het intercept
geeft hier de verhouding weer van het aantal personen van de referentiegroep (18-jarige vrouwen
die in het Vlaams Gewest wonen, afgestudeerd zijn van het ASO met normale vordering, een
hoogopgeleide moeder hebben, niet in een buurt met veel schoolse vertraging wonen, geen
schooltoelage hebben ontvangen, een Belgische nationaliteit hebben en Nederlands spreken in het
gezin en schoolgingen in een school van het vrij gesubsidieerd onderwijs in Antwerpen) dat de
overgang naar de academische of professionele bachelor maakt vergeleken met het aantal personen
van deze groep dat de overgang niet maakt (de kansenverhouding of odds). Zo is de odds voor de
academische bachelor in de cohorte van schooljaar 2007-2008 26,060 en voor een professionele
bachelor 9,335. Dit betekent dat voor elke persoon in de referentiegroep die niet aan een
academische of professionele bachelor is begonnen, er ongeveer 26 personen in de
referentiecategorie zijn die wel aan een academische bachelor zijn begonnen en ongeveer 9 die aan
een professionele bachelor zijn begonnen. Dit impliceert ook dat 71,6 procent
(=26,060/(26,060+9,335+1)) van de personen in de referentiegroep de overgang maakt naar een
academische bachelor en 25,6 procent (=9,335/(26,060+9,335+1)) aan een professionele bachelor is
begonnen.
De overige odds ratio’s geven de verhouding weer tussen de odds van de groep gediplomeerden
die op een bepaald achtergrondkenmerk verschilt van de referentiegroep en de odds van de
referentiegroep. Om de kansenverhouding van het maken van de overgang naar een bepaald type
opleiding tegenover het niet beginnen aan een bachelor voor een bepaalde categorie te weten,
kunnen de odds ratio’s van de achtergrondkenmerken die verschillend zijn van de referentiegroep
vermenigvuldigd worden met de odds van de referentiegroep (het intercept). Aan de hand van deze
totale odds voor de desbetreffende categorie kunnen de overgangskansen via de volgende formule
afgeleid worden: odds voor academische of professionele bachelor/(odds voor academische bachelor
+ odds voor professionele bachelor + 1). Zo kunnen we afleiden dat in de eerste cohorte mannen die
niet afwijken van de referentiegroep met betrekking tot de andere achtergrondkenmerken een
overgangskans
hebben
van
81,2
procent
(=27,545/(27,545+5,358+1)=26,060*1,057/
(26,060*1,057+9,335*0,574+1)) naar een academische bachelor. De overgangskans naar
academische bachelors is in dit geval 9,6 procentpunten (=81,2%-71,6%) hoger voor gediplomeerde
mannen dan voor gediplomeerde vrouwen van de referentiegroep.
Ondanks verschillen in overgangskansen, verschilt de odds van het beginnen aan een academische
bachelor versus het niet beginnen aan een bachelor echter nagenoeg niet tussen mannen en
vrouwen (OR=1,057=27,545/26,060). Dit betekent dat relatief gezien evenveel mannen als vrouwen
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aan academische bachelors beginnen tegenover het aantal dat niet aan een bachelor begint. Er
beginnen wel duidelijk minder mannen aan een professionele bachelor dan vrouwen
(OR=0,574=5,358/9,335). Aangezien het aantal mannen en vrouwen dat niet aan één van de twee
types opleidingen begint constant gehouden wordt bij het berekenen van de kansenverhouding – bij
het berekenen van de odds staat dit aantal telkens in de noemer – maar bij mannen die groep groter
is, zijn er proportioneel meer mannen die aan academische bachelors beginnen dan vrouwen.
Naast de odds ratio’s voor de verschillende achtergrondkenmerken hebben we in Tabel 35 ook
telkens het verschil in de overgangskans voor de academische en voor de professionele bachelor
tussen de groep die enkel op dat specifiek kenmerk verschilt van de referentiegroep en de
referentiegroep weergegeven.
We zijn hier nog steeds in dezelfde onderzoeksvragen geïnteresseerd als in de vorige delen van het
hoofdstuk, namelijk (a) de mate waarin gediplomeerden met een lagere sociale achtergrond
doorstromen naar het hoger onderwijs en (b) de mate waarin gediplomeerden van het BSO en TSO
de overgang maken naar het hoger onderwijs. Bijkomend vergelijken we hier voor deze groepen de
overgang naar academische en professionele bachelors.
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In verband met de schoolloopbaankenmerken vallen direct de grote verschillen op in de mate
waarin de overgang naar academische bachelors en naar de professionele bachelors gemaakt wordt
naargelang de onderwijsvorm. Gediplomeerden van het ASO beginnen aan beide opleidingen het
vaakst, al stromen ze vaker door naar een academische bachelor (tussen 71,6% en 72,6%) dan naar
een professionele bachelor (tussen 24,9% en 25,6%). Voor de academische bachelor is het verschil
tussen gediplomeerden van het ASO en gediplomeerden van de overige onderwijsvormen duidelijk
het grootst. Verhoudingsgewijs zijn er minder gediplomeerden van het KSO die aan academische (OR
tussen 0,427 en 0,333) of aan een professionele bachelor beginnen (OR tussen 0,624 en 0,489) dan
gediplomeerden van het ASO. De overgangskansen naar een academische bachelor van
gediplomeerden van het KSO met de achtergrondkenmerken van de referentiegroep zijn duidelijk
lager dan deze van de gediplomeerden van het ASO (verschil tussen -9,4%-punt en -13,4%-punt). De
overgangskansen naar een professionele bachelor van deze gediplomeerden van het KSO liggen
evenwel hoger dan die van de gediplomeerden van het ASO (verschil tussen 6,4%-punt en 9,9%punt). Dit heeft te maken met de grote verschillen in aantallen studenten die niet doorstromen naar
het hoger onderwijs, die bijzonder laag liggen voor gediplomeerden van het ASO. Gediplomeerden
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van het ASO hebben van alle onderwijsvormen de kleinste kans om aan een professionele bachelor
te beginnen, hoewel er verhoudingsgewijs tegenover het aantal gediplomeerden dat niet aan een
bachelor begint meer gediplomeerden aan een professionele opleiding beginnen dan in de overige
onderwijsvormen.
De overgangskansen naar professionele bachelors zijn duidelijk hoger voor gediplomeerden van
het TSO dan voor gediplomeerden van het ASO (verschil tussen 46,3%-punt en 51,1%-punt).
Gediplomeerden van het TSO hebben de hoogste overgangskansen naar professionele bachelors, ook
al verschillen hun overgangsratio’s naar professionele bachelors (OR tussen 0,858 en 0,575) niet veel
van deze van de gediplomeerden van het KSO (OR tussen 0,624 en 0,489). Gediplomeerden van het
BSO hebben de laagste overgangskansen naar academische bachelors (verschil tussen -68,0%-punt
en -69,2%-punt), maar hebben ook hogere overgangskansen naar professionele bachelors dan
gediplomeerden van het ASO (verschil tussen 1,5%-punt en 8,9%-punt). Wel hebben gediplomeerden
van het BSO naar beide types opleidingen de laagste overgangsratio’s (OR voor academische
bachelors=0,002; OR voor professionele bachelors tussen 0,042 en 0,056), omdat er
verhoudingsgewijs veel meer gediplomeerden van deze onderwijsvorm niet aan hoger studies
beginnen (Grafiek 54).

De overgangskansen naar academische bachelors van gediplomeerden van de vier
onderwijsvormen blijven heel stabiel over de vier cohorten (Grafiek 55). Enkel voor gediplomeerden
van het KSO van schooljaar 2008-2009 zien we dat de overgangskansen iets hoger zijn dan in de
cohorte ervoor en dat de overgangskansen nadien licht dalen. De overgangskansen voor
professionele bachelors blijven enkel voor de gediplomeerden van het ASO stabiel (Grafiek 56). De
doorstroomkansen naar professionele bachelors zijn in de eerste drie cohorten gestegen voor
gediplomeerden van het TSO, terwijl ze in de laatste cohorte weer afgenomen zijn. Voor de
gediplomeerden van het KSO zijn de overgangskansen gestegen tussen de tweede en laatste
uitstroomcohorte. De overgangskansen van gediplomeerden van het BSO zijn blijven stijgen over de
vier cohorten. Het is vooral voor deze groep dat de proportie gediplomeerden die niet aan hogere
studies begint, is afgenomen over de vier uitstroomcohorten (Grafiek 57). Voor gediplomeerden van
het TSO zien we de omgekeerde evolutie van de overgangskansen naar professionele bachelors: in
de twee middelste cohorten is het percentage gediplomeerden dat niet doorstroomt naar het hoger
onderwijs licht gedaald. De percentages van gediplomeerden van het ASO en KSO zijn min of meer
constant gebleven.
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Mannen en vrouwen stromen ongeveer in dezelfde mate door naar academische opleidingen (OR
tussen 0,968 en 1,066), maar naar een professionele bachelor stromen mannen twee keer minder
door dan vrouwen (tegenover het aantal gediplomeerden dat niet aan een bachelor begint) (OR
tussen 0,574 en 0,507). Het aantal gediplomeerden dat niet doorstroomt naar hoger onderwijs is
echter groter bij de mannen dan bij de vrouwen. Bijgevolg hebben vrouwen wel een wat hogere kans
om aan professionele bachelors te beginnen dan mannen (verschil tussen -9,8%-punt en -10,2%punt). Maar proportioneel beginnen meer mannen aan de academische bachelor dan vrouwen
(verschil tussen 9,6%-punt en 9,9%-punt)
Net zoals in het vorige deel (4.3) gaan we in een bijkomend model na of de overgangskansen van
gediplomeerden van de vier onderwijsvormen verschillen naargelang geslacht. In Tabel 36 staan voor
elke combinatie van onderwijsvorm en geslacht de totale odds en de afgeleide overgangskansen voor
de academische en professionele bachelor (zie ook Tabel B2.1 in Bijlage 2 voor bijkomende
parameters van de analyse). In alle onderwijsvormen, behalve het BSO, hebben mannen hogere
overgangskansen voor de academische bachelors dan vrouwen, terwijl vrouwen in elke
onderwijsvorm een hogere kans hebben om aan een professionele bachelor te beginnen dan
mannen.
Terwijl de hiërarchie in de overgangskansen voor mannen en vrouwen van de vier
onderwijsvormen in het vorige deel (4.3) heel duidelijk was, zien we dat alleen de overgangskansen
naar een academische bachelor hetzelfde patroon hebben: voor beide geslachten van het ASO zijn de
overgangskansen hoger dan voor gediplomeerden van het KSO, in het TSO zijn ze lager dan in het
KSO en in het BSO zijn ze nog lager dan in het TSO. Voor de professionele bachelor daarentegen, zijn
de overgangskansen van gediplomeerde mannen en vrouwen van het TSO het hoogst. In de overige
onderwijsvormen hebben vrouwen een hogere kans dan mannen om aan professionele bachelors te
beginnen, al zijn hun overgangskansen heel wat lager dan van de mannen van het TSO. Mannen van
het ASO hebben de laagste kans om naar een professionele bachelor door te stromen (tussen 15,3%
en 16,5%).
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De overgangskansen naar de twee types opleidingen zijn voor de meeste combinaties van
onderwijsvorm en geslacht stabiel gebleven over de vier uitstroomcohorten. De wijziging die we in
Grafiek 56 geobserveerd hebben voor gediplomeerden van het KSO is te wijten aan de mannen in het
KSO. Hun overgangskansen zijn immers toegenomen tot 76,9 procent in de cohorte van schooljaar
2008-2009 en in de volgende cohorte afgenomen tot 70,5 procent. Omgekeerd zien we dat de kans
om aan een professionele bachelor te beginnen voor de mannen van het KSO is afgenomen in de
cohorte van datzelfde schooljaar (tot 18,5%) en nadien is beginnen toenemen tot 24,5 procent in de
laatste cohorte. Voorts valt op dat voor de mannen en vrouwen van het TSO de overgangskansen
voor een professionele bachelor zijn toegenomen over de eerste drie cohorten. In de laatste cohorte
dalen de kansen om aan een professionele bachelor te beginnen voor de gediplomeerden van het
TSO. De overgangskansen van vrouwen van het BSO zijn evenwel het sterkst toegenomen in de
observatieperiode. De kansen om aan een professionele bachelor te beginnen, zijn voor de vrouwen
van het BSO met bijna 8 procentpunten toegenomen tussen de eerste en de laatste
afstudeercohorte (van 26,8% tot 34,4%).
Voorts zien we dat, ongeacht de onderwijsvorm waarvan men is afgestudeerd, schoolse vordering
ook een impact heeft op het type opleiding waaraan men al dan niet begint (Tabel 35).
Gediplomeerden die ouder zijn dan normaal bij het behalen van een diploma secundair onderwijs,
stromen naar beide opleidingen minder vaak door dan gediplomeerden die wel de normale leeftijd
hebben. De kans dat gediplomeerden die één of twee jaar ouder zijn aan een academische bachelor
beginnen is lager (verschil respectievelijk tussen -9,3%-punt en -13,2%-punt en tussen -7,2%-punt en
-10,6%-punt) maar de kans dat ze aan een professionele bachelorbeginnen is hoger (verschil
respectievelijk tussen 7,7%-punt en 10,8%-punt en tussen 5,3%-punt en 7,7%-punt) dan bij
normaalgevorderden. De overgangskansen van gediplomeerden die drie of meer jaar schoolse
achterstand hebben, verschillen minder sterk van de overgangskansen van de referentiegroep, als
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met de overige kenmerken rekening gehouden wordt. Gediplomeerden met schoolse voorsprong
hebben een hogere kans om aan academische opleidingen te beginnen (verschil tussen 9,8%-punt en
13,1%-punt) en een lagere kans om aan professionele opleidingen te beginnen dan de
normaalgevorderden (verschil tussen -10,9%-punt en -13,2%-punt). Toch stromen personen met
schoolse voorsprong naar beide types opleidingen, behalve in de cohorte van schooljaar 2009-2010
voor de academische bachelors, minder vaak door dan de referentiegroep (OR tussen 0,875 en
0,337).
Het opleidingsniveau van de moeder blijft een substantiële impact hebben op de overgang naar het
hoger onderwijs als we de overgang naar de twee types opleidingen samen bestuderen. Net zoals in
het vorige deel (4.3) zien we dat gediplomeerden waarvan de moeder lager geschoold is, minder
vaak doorstromen naar de twee types hoger onderwijs dan gediplomeerden die hoogopgeleide
moeders hebben. Met de overgangsratio’s voor de twee types opleidingen naast elkaar, zien we
evenwel dat de verschillen in verband met het opleidingsniveau van de moeder het grootst zijn voor
de overgang naar academische bachelor. Gediplomeerden die geen hoogopgeleide moeder hebben,
hebben een lagere kans om zich voor een academische bachelor in te schrijven (verschil tussen 9,8%-punt en -13,8%-punt) en een hogere kans om zich voor een professionele bachelor in te
schrijven (verschil tussen 8,5%-punt en 11,0%-punt) dan gediplomeerden van de referentiegroep.Uit
een bijkomend model blijkt dat vooral gediplomeerden van het TSO en van het BSO de impact van
het opleidingsniveau van de moeder ervaren op de overgang naar een van de twee bachelors. Er zijn
minder gediplomeerden van deze onderwijsvormen die de overgang maken naar een academische of
professionele bachelor als de moeder lager geschoold is (zie TabeL B2.2 in Bijlage 2).
Gediplomeerden van het ASO beginnen zelfs vaker aan professionele bachelors als ze een lager
opgeleide moeder hebben.
Ook hier gaan we in een bijkomend model na of het geslachtsverschil groter is voor
gediplomeerden met een lager opleidingsniveau van de moeder. Net als in het vorige deel (zie Tabel
33 in 4.3) is het geslachtsverschil iets groter bij gediplomeerden met een niet-hoogopgeleide moeder
dan bij gediplomeerden die een hoogopgeleide moeder hebben (Tabel 37; zie ook Tabel B2.3 in
Bijlage 2 voor bijkomende parameters van de analyse), en dat voor beide types opleidingen. De
geslachtsverschillen in de overgangsratio’s naar de twee types opleidingen naar opleidingsniveau van
de moeder zijn het grootst in de cohorte van schooljaar 2009-2010 (OR 0,828 (=1,014/1,225) voor de
laagst geschoolde moeders en 0,773 (=0,947/1,225) voor moeders met hoger secundair onderwijs
naar academische bachelors en OR respectievelijk 0,761 (=0,526/0,691) en 0,685 (=0,471/0,691) naar
professionele bachelors). 31

31

Indien ook het interactie-effect tussen geslacht en onderwijsvorm aan het model wordt toegevoegd, worden de
geslachtsverschillen ten gevolge van het opleidingsniveau van de moeder nog kleiner en wordt dit interactie-effect in de
meeste cohorten verwaarloosbaar klein (zie Tabel B2.4 in Bijlage 2). Het interactie-effect tussen geslacht en
onderwijsvorm blijft wel stand houden in dit model.
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Verder zien we met betrekking tot de sociale achtergrondkenmerken dat, zoals in 4.3, na
statistische controle voor de andere variabelen in het model, gediplomeerden die in een buurt met
veel schoolse vertraging wonen of die een schooltoelage hebben ontvangen iets vaker doorstromen
naar de twee types hoger onderwijs dan personen die deze achtergrondkenmerken niet hebben. De
resultaten tonen ook hier dat de verschillen in de overgangskansen ten gevolge van deze
achtergrondkenmerken klein zijn.
Voorts zien we ook hier weer dat gediplomeerden met een niet-Belgische nationaliteit van binnen
de EU die Nederlands spreken in het gezin minder vaak doorstromen naar academische (OR tussen
0,471 en 0,255) en professionele bachelors (OR tussen 0,396 en 0,275) dan Belgen die Nederlands
spreken in het gezin. De kansen van deze groep om aan een van de twee opleidingen te beginnen
variëren evenwel over de verschillende cohorten.
Tenslotte zien we ook dat de woonregio en de schoolkenmerken een invloed hebben op de
overgang naar een bepaald type hoger onderwijs. Gediplomeerden die in het Waals Gewest of in het
buitenland wonen maken naar beide types opleidingen minder vaak de overgang dan personen die in
het Vlaams Gewest wonen en hebben vooral een lagere kans om aan een academische bachelor te
beginnen dan gediplomeerden van de referentiegroep. Dit waarschijnlijk omdat ze ervoor opteren
buiten Vlaanderen hogere studies te volgen. Voorts maken gediplomeerden van het vrij
gesubsidieerd onderwijs naar elk type hoger onderwijs vaker de overgang dan gediplomeerden van
het gemeenschapsonderwijs of het officieel gesubsidieerd onderwijs. Vergeleken met
gediplomeerden van het vrij gesubsidieerd onderwijs, hebben gediplomeerden van het
gemeenschapsonderwijs lagere kansen om aan een academische bachelor te beginnen (verschil
tussen -4,6%-punt en -6,2%-punt) en hogere kansen om aan een professionele bachelor te beginnen
(verschil tussen 3,7%-punt en 5,1%-punt). Ook zien we dat personen die hun diploma in een school
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben behaald voor beide types opleidingen minder vaak
doorstromen dan gediplomeerden van een school van een Vlaamse provincie en dat de kansen om
aan een academische of aan een professionele bachelor te beginnen ook verschillen tussen
gediplomeerden van scholen van de Vlaamse provincies.
Uit de resultaten van de multinomiale regressieanalyse blijkt dus dat er ten gevolge van de
schoolloopbaan van de gediplomeerden grote verschillen zijn in de overgangskansen naar beide
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types opleidingen. Vooral de gevolgde onderwijsvorm heeft een sterke invloed op de keuze tussen
een academische en professionele bachelor. Terwijl gediplomeerden van het ASO of van het KSO
heel vaak doorstromen naar het hoger onderwijs en een hoge kans hebben om aan academische
bachelors te beginnen, is de overgang naar academische opleidingen heel wat minder
vanzelfsprekend voor gediplomeerden van het TSO of van het BSO. Gediplomeerden van het TSO
hebben de hoogste kansen om aan een professionele bachelor te beginnen, hoewel ze heel wat
minder naar het hoger onderwijs doorstromen dan gediplomeerden van het ASO. De
gediplomeerden van het BSO die in het hoger onderwijs terechtkomen zijn nog altijd een
minderheid, maar als ze aan hogere studies beginnen, is dit vooral in de professionele bachelors.
Bovendien zien we dat de overgangskansen naar professionele bachelors van gediplomeerden van
het TSO en vrouwen van het BSO zijn toegenomen tussen academiejaar 2008-2009 en 2010-2011.
Vrouwen hebben in alle onderwijsvormen een hogere kans om aan professionele bachelors te
beginnen en een lagere kans om aan academische opleidingen te beginnen dan mannen. Ook
schoolse vordering heeft een impact op de overgang naar de twee types opleidingen.
Gediplomeerden die ouder zijn dan normaal stromen naar beide types opleidingen minder vaak door
dan gediplomeerden die normaal gevorderd zijn in het secundair onderwijs. Gediplomeerden die één
of twee jaar ouder zijn dan normaalgevorderden en aan het hoger onderwijs beginnen hebben een
grotere kans om aan professionele bachelors te beginnen dan personen die normaal gevorderd zijn.
Het lijkt er dus op dat gediplomeerden met schoolse vertraging minder ambitieus zijn dan
gediplomeerden zonder schoolse achterstand.
In verband met de sociale achtergrond kunnen we besluiten dat het opleidingsniveau van de
moeder een invloed blijft uitoefenen op de overgangskansen van gediplomeerden voor de twee
types opleidingen, zelfs als we met de overige achtergrondkenmerken rekening houden. De
verschillen tussen deze sociale groepen zijn evenwel groter voor academische opleidingen dan voor
professionele bachelors. Gediplomeerden met een laagopgeleide moeder stromen minder vaak door
naar het hoger onderwijs en als ze wel de overgang maken hebben ze een lagere kans om aan
academische opleidingen te beginnen en een hogere kans om aan professionele bachelors te
beginnen dan gediplomeerden met een hoogopgeleide moeder. De combinatie van geslacht met
opleidingsniveau van de moeder zorgt nauwelijks voor bijkomende verschillen tussen mannen en
vrouwen in de mate waarin ze naar een van de twee types opleidingen doorstromen. Ook hier
hebben de overige indicatoren van een lagere sociale afkomst (het wonen in een buurt met veel
schoolse vertraging en het ontvangen van een schooltoelage) geen negatieve invloed op de overgang
naar de twee types opleidingen, indien rekening gehouden wordt met de overige
achtergrondkenmerken. Verder stromen ook, net als in de vorige paragraaf (4.3), gediplomeerden
van vreemde nationaliteit van de EU-25 die Nederlands spreken in het gezin naar beide opleidingen
minder vaak door dan Belgen waarvan de gezinstaal Nederlands is. Dit is echter geen gevolg van een
zwakkere maatschappelijke positie van deze groep. Deze personen stromen waarschijnlijk vaker door
naar opleidingen in het buitenland.
We kunnen besluiten dat de doorstroomkansen verschillen naargelang de sociale achtergrond en
de schoolloopbaan van de gediplomeerden. De gevolgde onderwijsvorm bepaalt grotendeels aan
welke soort opleiding men begint. Ook al was er een toename van het percentage gediplomeerden
van het TSO en BSO dat tussen academiejaar 2008-2009 en 2010-2011 aan een professionele
bachelor is begonnen, blijven de verschillen tussen de onderwijsvormen groot. Het is duidelijk dat de
gevolgde onderwijsvormen in het secundair onderwijs, met de daaraan verbonden sortering naar
sociale achtergrond, een belangrijke invloed hebben op de doorstroom naar het hoger onderwijs.
Minder duidelijk is waarom vrouwen in het hoger onderwijs minder ambitieus lijken te zijn dan
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mannen. Mogelijk speelt het aanbod van opleidingen hierbij een rol en kiezen vrouwen door hun
interesses vaker voor professionele bachelors. Ondanks de schoolloopbaan, blijven er ook stabiele
sociale verschillen over voor de keuze van gediplomeerden tussen een academische bachelor, een
professionele bachelor en het niet beginnen aan een opleiding van het hoger onderwijs. Personen
met een lagere sociale afkomst lijken minder ambitieus te zijn dan personen met een meer
bevoorrechte sociale achtergrond; ze beginnen minder vaak aan hogere studies en hebben een
hogere kans om aan professionele bachelors en een lagere kans om aan academische bachelors te
beginnen dan personen met een hogere sociale positie. Aangezien de opgelopen leerachterstand in
het secundair onderwijs onze enige indicator is van de prestaties in het secundair onderwijs, kan het
wel zijn dat de schoolprestaties nog verschillen tussen de sociale groepen waardoor de ambities ook
verschillen. Maar het is ook plausibel dat de ambities om te blijven studeren na het voltooien van het
secundair onderwijs rechtstreeks beïnvloed worden door de sociale achtergrond.
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5

Besluit en discussie

Een van de doelstellingen van de recente institutionele hervormingen in het hoger onderwijs van
Vlaanderen was de toegang tot het hoger onderwijs te verbreden. Het is evenwel niet gekend in
welke mate het hoger onderwijs voor en na de hervormingen toegankelijk was voor de verschillende
relevante maatschappelijke groepen. Om zicht te krijgen op de mate waarin het hoger onderwijs
tegenwoordig toegankelijk is, hebben we een beschrijving gegeven van de huidige instroompopulatie
van het hoger onderwijs en bestudeerden we de overgang van het secundair onderwijs naar het
hoger onderwijs. Meer bepaald behandelden we in dit rapport twee sets onderzoeksvragen. Eerst
onderzochten we hoeveel nieuwe studenten uit lagere sociale milieus en uit het technisch en
beroepssecundair onderwijs tegenwoordig in het hoger onderwijs binnenstromen (hoofdstuk 3).
Vervolgens gingen we na in welke mate gediplomeerden van het secundair onderwijs die een minder
bevoorrechte sociale achtergrond hebben en die van het technisch of beroepssecundair onderwijs
afgestudeerd zijn aan het hoger onderwijs beginnen (hoofdstuk 4).
In verband met de sociale achtergrond werd er tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 geen
evidentie gevonden voor een toename van het aandeel instromende studenten met zwakkere socioeconomische posities. Zo was er geen toename van het aandeel instromende studenten met een
lager opgeleide moeder of van het aandeel instromende studenten uit buurten met veel schoolse
vertraging. Uit hoofdstuk 4 bleek ook dat gediplomeerden van lagere sociale milieus niet in dezelfde
mate de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs maken, zelfs indien ze dezelfde
schoolloopbaan hebben opgebouwd als personen van een meer bevoorrechte sociale achtergrond.
Studenten van lagere sociale afkomst hebben overigens, zelfs na controle voor de andere
achtergrondkenmerken, een hogere kans om zich in een professionele bachelor in te schrijven dan
gediplomeerden van een betere sociale omgeving. Hierdoor zijn personen van lagere sociale afkomst
het meest vertegenwoordigd in de professionele bachelors.
Met betrekking tot de onderwijsvorm blijkt duidelijk dat instromende studenten van het algemeen
secundair onderwijs sterk vertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, terwijl er weinig
instromende studenten van het beroepssecundair onderwijs aanwezig zijn. Het aantal instromende
studenten van het ASO tussen academiejaar 2008-2009 en 2011-2012 is evenwel afgenomen, terwijl
het aantal instromende studenten van het TSO en van het BSO in dezelfde periode is toegenomen en
dit vooral in de professionele bachelors. Ook het aandeel studenten met schoolse vertraging is
toegenomen in de instroompopulatie en dit zowel in de academische als in de professionele
bachelors. De analyses in hoofdstuk 4, waarbij er rekening gehouden wordt met de impact van
andere achtergrondkenmerken, bevestigen dat gediplomeerden van het ASO naar beide types
opleidingen vaker doorstromen dan gediplomeerden van het KSO, TSO of BSO. Ook de mate waarin
men aan een van de twee types bachelors begint, verschilt tussen gediplomeerden van de vier
onderwijsvormen. Terwijl gediplomeerden van het ASO en van het KSO vaker aan academische
bachelors beginnen dan aan professionele bachelors, stromen gediplomeerden van het TSO en BSO
vooral in professionele bachelors binnen. Hoewel deze verschillen zeer stabiel zijn, merken we toch
dat gediplomeerden van het TSO en vrouwen van het BSO in toenemende mate de overgang naar
professionele bachelors maken tussen academiejaar 2008-2009 en 2010-2011. Gediplomeerden met
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schoolse vertraging stromen naar beide types opleidingen minder vaak door dan normaalgevorderde
gediplomeerden.
We kunnen concluderen dat gediplomeerden van lagere sociale afkomst duidelijk minder vaak de
overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs maken dan gediplomeerden van
hogere sociale afkomst. De sociale verschillen worden evenwel grotendeels door de
schoolloopbaankenmerken van de gediplomeerden verklaard. Dit betekent dat de sociale
ongelijkheid in de overgang naar het hoger onderwijs vooral via de loopbanen in het secundair
onderwijs – en in het bijzonder via de gevolgde onderwijsvorm – ontstaat.
Hoewel de gevolgde onderwijsvorm in het secundair onderwijs sterk bepalend is voor de
doorstroom naar het hoger onderwijs, merken we dat gediplomeerden van het TSO en vrouwen van
het BSO in toenemende mate de overgang naar professionele bachelors maken. Dit is mogelijk een
gevolg van de institutionele hervormingen, maar ook de economische context tussen 2008 en 2010
kan hierin een rol gespeeld hebben. De toegenomen neiging onder gediplomeerden van deze
onderwijsvormen om de overgang naar het hoger onderwijs te maken, heeft er evenwel niet toe
geleid dat meer personen met een minder bevoorrechte sociale achtergrond aan het hoger
onderwijs zijn begonnen. De sociale ongelijkheid in de instroom van het hoger onderwijs blijft zo
ongewijzigd.
Het is logisch dat gediplomeerden van de vier onderwijsvormen verschillen in de ambities voor het
hoger onderwijs. De onderwijsvormen zijn immers ontworpen voor verschillende profielen met
betrekking tot aangeleerde beroepen en onderwijstrajecten. Toch springt in het oog dat net deze
differentiatie in het secundair onderwijs tot sociale ongelijkheid in het hoger onderwijs leidt. Het ziet
ernaar uit dat de ambities met betrekking tot scholing verschillen tussen de sociale groepen. In ons
vorig rapport hebben we reeds een overzicht gemaakt van mogelijke mechanismen die tot sociale
verschillen in ambities voor het hoger onderwijs kunnen leiden (Glorieux, Laurijssen & Sobczyk,
2013). Niet alleen de individuele mogelijkheden van de jongere, maar ook de beroepsklasse van de
ouders, de gezinsmiddelen en -omstandigheden, de schoolprestaties, de houding tegenover het
onderwijs en de succesverwachtingen kunnen voor de personen van lagere sociale afkomst een
barrière vormen om aan hogere studies te beginnen.
Zelfs als we met de schoolloopbaan- en andere achtergrondkenmerken rekening houden, blijven er
nog steeds sociale verschillen over in de overgang van gediplomeerden van het secundair onderwijs
naar het hoger onderwijs. Deze sociale verschillen kunnen aan diverse oorzaken liggen. Zo hebben
we in deze studie geen informatie over de prestaties in het secundair onderwijs. Het spreekt voor
zich dat betere scholieren vaker de overgang naar het hoger onderwijs maken dan zwakkere
scholieren. Een mogelijke verklaring voor het overgebleven sociaal verschil is bijgevolg dat
gediplomeerden van hoogopgeleide moeders nog hogere punten in het secundair onderwijs
behaalden dan gediplomeerden van lager geschoolde moeders en daarom deze eerste vaker de
overgang naar het hoger onderwijs maken dan deze laatste. We hebben echter ook geen goed zicht
op de economische, culturele en sociale middelen waarover het gezin en de gediplomeerde
beschikken, weten de beroepsklasse van de ouders niet en weten we ook niet in welke
gezinsomstandigheden de gediplomeerden verkeren. Zoals reeds aangehaald kunnen ook deze
factoren de ambities voor het hoger onderwijs beïnvloeden (zie Glorieux, Laurijssen & Sobczyk,
2013). De sociale indicatoren waarover we beschikken zijn helaas beperkt waardoor we niet met
zekerheid weten waarom er nog sociale verschillen overblijven als we rekening houden met de
schoolloopbaan van de gediplomeerden.
We kunnen ons de vraag stellen of de toename van de instroom uit het TSO en het BSO het
studierendement en -succes doet afnemen. Diverse studies tonen immers aan dat
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generatiestudenten van het BSO of TSO lagere slaagkansen hebben dan personen van het ASO
(Declercq & Verboven, 2010; Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009b, 2010b; Rombaut, 2006;
Smedts, Van Landeghem & Van Damme, 2011). Bovendien vonden Declercq en Verboven (2010) dat
generatiestudenten met schoolse vertraging lagere slaagkansen hebben dan generatiestudenten
zonder schoolse vertraging. Ook deze groep studenten is volgens onze analyses toegenomen in de
instroompopulatie. Als de hervormingen in het hoger onderwijs er niet in geslaagd zijn het onderwijs
aan te passen aan de nieuwe situatie, zal het algemeen studierendement wellicht dalen.
In verband met het verschil tussen mannen en vrouwen in de mate waarin aan een opleiding van
het hoger onderwijs begonnen wordt, blijkt dat dit verschil grotendeels afhangt van de gevolgde
onderwijsvorm in het secundair onderwijs. Het feit dat vooral vrouwen van het TSO en BSO vaker aan
hogere studies beginnen dan mannen van dezelfde onderwijsvormen, doet vermoeden dat niet
louter de ambities tussen mannen en vrouwen kunnen verschillen, maar ook in het aanbod van
opleidingen van het hoger onderwijs een verklaring kan liggen voor de geslachtsverschillen in de
overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs.
De bevindingen van deze studie leiden tenslotte tot een aantal nieuwe onderzoeksvragen die we in
de toekomst willen behandelen. Nu we weten in welke mate personen met bepaalde profielen het
hoger onderwijs binnenstromen, is de vraag hoe het vervolg van hun studieloopbaan eruit zal zien.
Niet alle studenten zullen hun eerste inschrijving immers voortzetten en hun opleiding voltooien.
Een andere vraag is hoe het met het studierendement van de huidige studentenpopulatie staat.
Zoals reeds aangehaald is er een verband tussen de slaagkansen en de achtergrondkenmerken van
de studenten. Het is dan niet alleen belangrijk om te weten hoeveel instromende studenten in de
huidige context slagen voor hun opleiding, maar ook wat de verhouding is tussen het aantal
opgenomen en verworven studiepunten, hoe de studievoortgang tussen de academiejaren verloopt
en hoelang er in totaal gestudeerd wordt.
We kunnen ook nagaan hoe de overgangskansen geëvolueerd zijn over de tijd. In onze studie
hebben we pas voor de gediplomeerden van schooljaar 2007-2008 de overgangskansen kunnen
bestuderen. De vraag is in hoeverre deze overgangskansen gewijzigd zijn over de tijd als we de
gediplomeerden van deze studie zouden vergelijken met personen die een diploma secundair
onderwijs hebben behaald in afstudeercohorten van voor schooljaar 2007-2008.
Tenslotte, lijkt het ons ook belangrijk om bij de studie van deze verschillende aspecten van
doorstroom in het hoger onderwijs, na te gaan in welke mate de sociale achtergrond en de de
kenmerken van de vroegere schoolloopbaan nog een rol spelen.
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