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Situering en samenvatting
De voorbije jaren werd door het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) en het Steunpunt
Studie- en Schoolloopbanen (SSL), in overleg met de betrokken Vlaamse administraties, een
pilootproject voorbereid dat moet toelaten om de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de
professionele inschakeling van schoolverlaters in kaart te brengen en te analyseren aan de hand van
gekoppelde administratieve databanken.
In de loop van 2015 werden er data opgeleverd voor de jongeren die in de jaren 2008 en 2011 het
Vlaamse onderwijs verlaten hebben. De data werden in verschillende fasen geleverd, waarbij we de
data steeds (fysiek) dienden op te halen bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), een eerste
keer op 4 juni, vervolgens op 18 juni, 13 juli en een laatste keer op 1 september 2015.
Voor deze schoolverlaters hebben we gegevens ontvangen over de onderwijsloopbaan enerzijds
(secundair onderwijs, hoger onderwijs, leertijd, leer- en ervaringsbewijzen) en de arbeidsmarktloopbaan anderzijds (werkloosheid, ondernemersopleidingen, arbeidsmarkt).
In een vorig rapport (Herremans et al., 2015) gingen we in op mogelijke indicatoren met betrekking
tot de intrede van Vlaamse schoolverlaters op de arbeidsmarkt, waarbij de schoolverlatersindicatoren van de VDAB en van ander Vlaams onderzoek in kaart werden gebracht, evenals meer
internationale literatuur werd besproken waarin aan de hand van indicatoren wordt gerapporteerd
over de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt.
In dit rapport staat een exploratie centraal van de gegevens die in het kader van dit pilootproject van
de Steunpunten WSE en SSL werden bekomen. Er wordt verslag gedaan van een aantal
exploratieve analyses met het oog op het aanleveren van achtergrondinformatie voor het uitwerken
van indicatoren van de arbeidsmarktsituatie voor schoolverlaters. In het bijzonder worden analyses
op de data verricht vanuit vragen gesteld vanuit het Departement Onderwijs over a) mogelijke
indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt, b) de mogelijkheden om te rapporteren over de
arbeidsmarktsituatie van schoolverlaters op schoolniveau, c) evenals op macroniveau. De
uitwerking van de specifieke topics verliep bovendien parallel aan besprekingen in een werkgroep
bij het Departement Onderwijs rond indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt voor schoolverlaters.
Concreet gaat dit rapport in en eerste deel in op een beperkte set van indicatoren voor de start van
schoolverlaters op de arbeidsmarkt die op basis van de aangeleverde data worden aangemaakt.
Daarbij worden de specifieke mogelijkheden maar ook moeilijkheden belicht die zich voordoen bij
de constructie en implementatie van de indicatoren, zodat meteen ook de erg praktische beslissingen
die gepaard gaan bij de constructie van de indicatoren in beeld komen.
Een tweede deel brengt cijfermateriaal aan met betrekking tot de leerlingenaantallen wanneer
arbeidsmarktindicatoren zouden worden gerapporteerd voor schoolverlaters van bepaalde
onderwijsniveaus, onderwijstype, en studierichtingen, omdat een minimum aantal leerlingen of
studenten een belangrijk aandachtspunt is om tot zinvolle rapportering te kunnen overgaan.
In een derde deel tenslotte, komen analyses aan bod die betrekking hebben op de specifieke vraag
wat de beste observatietermijn zou zijn om over de arbeidsmarktkansen van schoolverlaters te
rapporteren, ook in het licht van een mogelijke trade-off tussen de meer beroepsgerichte en de meer
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algemeen oriënterende studierichtingen wat betreft een succesvolle arbeidsmarktintegratie op de
korte dan wel langere termijn.
Het basismateriaal dat in dit verslag wordt gebruikt zijn de gegevens van het pilootproject van de
Steunpunten WSE en SSL waarbij we gebruik maken van de gemaakte koppeling tussen gegevens
van onderwijs en arbeidsmarktgegevens van het datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale
Bescherming (AM&SB) van KSZ. Voor een specifieke analyse die niet met de gegevens van het
datawarehouse AM&SB kon worden uitgevoerd, werd ook gebruik gemaakt van SONAR-data.
Belangrijk ten slotte om te mee te geven, is dat de analyses in dit verslag eerder van beschrijvende
aard zijn, ter ondersteuning van de indicatorenontwikkeling over de aansluiting van onderwijs naar
arbeidsmarkt waarover wordt nagedacht bij het Departement Onderwijs. Daarom worden ook geen
meer algemene inhoudelijke conclusies geformuleerd, rond bijvoorbeeld het arbeidsmarktsucces
van verschillende studierichtingen.
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1 Basisindicatoren van de arbeidsmarktsituatie van
schoolverlaters
1.1 Werksituatie
In het datawarehouse AM&SB zijn er twee bronnen die meer vertellen over de kansen op werk voor
schoolverlaters, die we hier kort toelichten en vervolgens combineren om de kansen op werk voor
de schoolverlaterscohorte van 2011 te bekijken. Het gaat enerzijds om het bestand van de socioeconomische positie wat toelaat de werkenden te onderscheiden van de niet-werkenden, en
anderzijds om het bestand van de categorie van werkzoekende wat toelaat om voor de nietwerkenden te bepalen wie werkzoekend is of niet.

1.1.1

Socio-economische positie

Het bestand “DWH_Nomenc” omvat variabelen die door de KSZ zelf gecreëerd werden voor
specifieke toepassingen in het DWH AM&SB. Het gaat om variabelen die niet voorhanden zijn bij
de deelnemende sociale zekerheidsinstellingen zelf, maar die door de KSZ geconstrueerd worden
op basis van gegevens van de sociale zekerheidsinstellingen.
Op basis van de combinatie van verschillende bronnen krijgt elk individu één enkele code
toegewezen die de socio-economische situatie weergeeft van de persoon op de laatste dag van het
kwartaal. Personen die meerdere socio-economische posities cumuleren, worden toegewezen aan de
positie die het dichtst aansluit bij de arbeidsmarkt.
Zie bijlage 1 voor een overzicht van alle codes voor deze variabele “Nomenc” (Nomenclatuur van
de socio-economische positie. De meeste codes blijken voor te komen in het opgeleverde
databestand van de schoolverlaters, maar lang niet alle hebben grote aantallen 1. Categorieën met de
grootste aantallen (>1%) staan opgelijst in onderstaande tabel. Werknemers met 1 baan zijn veruit
de grootste categorie (59,3%). De werkenden bestaan vooral uit werknemers (90,9%), gevolgd door
zelfstandigen (5,6%) en personen die zowel een baan als werknemer combineren met een baan als
zelfstandigen (3,4%). We weerhouden verder enkel het onderscheid op het hoogste niveau, tussen
“werkend”, “werkzoekend”, “niet beroepsactief” en “andere”.

1 Hoewel het niet onmiddellijk een status is die wordt verwacht van schoolverlaters, blijken kleine aantallen bij de
schoolverlaters van 2011 een jaar nadien zelfs pensioentrekkend te zijn (68) of met brugpensioen (5), wat kan omdat
voor de schoolverlaters a priori geen leeftijdsgrens werd vastgelegd.
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Tabel 1: Meest voorkomende categorieën van de nomenclatuur bij schoolverlaters (SV 2011, K122)
N

%

1. werkend
111. in loondienst, 1 job

53305

59,3

112. in loondienst, meerdere jobs

2037

2,3

121. zelfstandig, in hoofdberoep

3200

3,6

141. in loondienst + zelfstandig, voornaamste job in loondienst

1789

2,0

1004

1,1

860

1,0

36. rechtgevend kind voor kinderbijslag

11782

13,1

4. Andere

12999

14,5

2. werkzoekend
23. werkzoekend na studies, met inschakelingsuitkering
3. Niet beroepsactief
331. leefloon

De categorie “werkzoekend” in dit bestand heeft enkel betrekking op de werkzoekenden die een
uitkering ontvangen. De werkzoekende schoolverlaters die nog geen uitkering ontvangen ook al zijn
ze ingeschreven als werkzoekende, kunnen op basis van dit bestand niet worden geïdentificeerd.
Om ook de jongeren in wachttijd of beroepsinschakelingstijd te kunnen toevoegen, maken we
gebruik van de tweede databron van het datawarehouse AM&SB (cf. infra).
Het onderscheid “niet beroepsactief” en “andere” heeft vooral betrekking op de wijze waarop de
persoon al dan niet gekend is bij sociale zekerheidsinstellingen. Is de persoon niet werkend,
ontvangt de persoon geen werkloosheidsuitkering, maar wel een uitkering of tegemoetkoming in
andere zin (bv. recht op kinderbijslag, leefloon, handicap), dan wordt deze omschreven als “niet
beroepsactief”. Is de persoon in geen enkele categorie terug te vinden, dan wordt deze omschreven
als “andere”, maar “onbekend” lijkt een accurater label.

1.1.2 Werkzoekenden
In het bestand “DWH_VDAB” van het datawarehouse AM&SB geeft de variabele “ncat” (categorie
van werkzoekende) meer informatie over de werkzoekenden, niet alleen deze met een uitkering,
maar ook deze in wachttijd of beroepsinschakelingstijd. Respondenten staan hier vaak meer dan 1
keer in, met dezelfde of ook andere codes. Zie bijlage 2 voor een lijst van alle codes van deze
variable. Bij de schoolverlaterscohorte van 2011 komen slechts 5 codes effectief voor, nl. 40, 41,
42, 43, 44.2

2 Voor recentere cohorten, of recentere registraties, zullen de categorieën die voorkomen anders zijn, zo zal
bijvoorbeeld de categorie 41 “jonge werklozen in wachttijd” vervallen in 2013 ten voordele van een nieuwe
categorie 51 “jonge werkzoekende in inschakelingstijd”.
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Tabel 2: Categorieën werkzoekende bij schoolverlaters (SV2011, K122)
N

%

40. werkzoekenden

5032

5,6

41. jonge werklozen in wachttijd

8930

9,9

42. voltijds tewerkgestelde werkzoekenden

1460

1,6

43. deeltijds tewerkgestelde werkzoekenden

4488

5,0

44. werkzoekenden in opleiding

3159

3,5

Noot:

De vermelde categorieën kunnen in combinatie voorkomen; de opgelijste cijfers kunnen dan ook niet zomaar
worden opgeteld.

We hebben voor de oefening hier elke schoolverlater die als eender welk soort werkzoekende
geregistreerd staat geklasseerd bij de werkzoekenden. Het is ook mogelijk en eventueel wenselijk
om de groep van werkzoekenden strikter af te bakenen, om in het bijzonder te beperken tot de de
codes die betrekking hebben op de 'niet-werkende werkzoekenden'. Concreet betekent dit het buiten
beschouwing laten van de code 42 en eventueel ook van code 43 (respectievelijk 'voltijds
tewerkgestelde werkzoekenden' en 'deeltijds tewerkgestelde werkzoekenden'). Aangezien we de
hier geïdentificeerde “werkzoekenden” verder enkel gebruiken in aanvulling op de werksituatie die
gekend is op basis van de nomenclatuur, kan verwacht worden dat het weinig verschil geeft,
aangezien we de status “werkend” steeds voorrang zullen geven boven “werkzoekend”.

1.1.3 Werkenden x werkzoekenden
Om finaal een goed beeld te krijgen van de werksituatie van schoolverlaters, combineren we beide
bovenstaande gegevens. Daarbij geven we voorrang aan werkend boven werkzoekend en tot slot
inactief (zelfde logica als gehanteerd door KSZ). Toegepast hier op de schoolverlaters van 2011,
situatie einde tweede kwartaal 2012 (ongeveer een jaar na schoolverlaten), geeft dit de cijfers in
onderstaande tabel.
Tabel 3: Werksituatie x werkzoekend (SV2011, K122)
werkzoekend
werksituatie

niet

wel

51006

9893

60899

58

1622

1680

niet beroepsactief (d.i. andere
categorie)

8230

6024

14254

“onbekend”

9666

3333

12999

68960

20872

89832

werkend
werkzoekend (d.i. met
uitkering)

Totaal
Noot:

Totaal

Op basis van de combinatie van beide variabelen weerhouden we finaal 3 categorieën: werkenden (blauw),
werkzoekenden (groen), inactieven (rood), zie ook volgende tabel.

Wanneer de gegevens uit beide bronnen met elkaar worden gecombineerd, vallen een aantal
afwijkingen op. Zo zijn er uitkeringsgerechtigde werkzoekenden volgens de nomenclatuur
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(verspreid over verschillende codes), maar is er geen overeenkomstige registratie van een
werkzoekende categorie voor een beperkte groep (58). Een plausibele verklaring, gezien de
beperkte omvang ook, is dat dit te maken heeft met registratieverschillen bijvoorbeeld door
vertragingen tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB) en de RVA.
Daarnaast blijkt ook een behoorlijk grote groep werkenden tevens werkzoekend (9893), verspreid
over verschillende categorieën van werkzoekenden. Dit is logisch aangezien we bij de
werkzoekenden ook de werkende werkzoekenden opnamen.
Wanneer we de groep niet-arbeidsactief verder uitdiepen, is er bijvoorbeeld de meer specifieke code
van kinderbijslag. Men zou kunnen veronderstellen dat jongeren maar kinderbijslag ontvangen
zolang ze ofwel nog studeren, ofwel geregistreerd zijn als werkzoekende schoolverlater in
inschakelingstijd (tot 12 maanden). Bekijken we of die groep schoolverlaters effectief geregistreerd
staat als werkzoekende, blijkt dat ze zeker niet allemaal werkzoekend zijn (slechts 4833 van de
11782 rechthebbenden op kinderbijslag zijn werkzoekend), terwijl dit op basis van de regelgeving
kan worden verwacht, al zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk (bv. kinderen met een
handicap). Het volgen van een of andere opleiding zou verder een verklaring kunnen zijn. Ten dele
zou dit verder kunnen nagegaan worden met de gekoppelde bestanden, in het bijzonder van de
ondernemersopleidingen bij Syntra en de beroepsopleidingen bij VDAB. Mochten we beschikken
over de jaarlijkse inschrijvingen in het onderwijs, dan zou ook kunnen worden nagegaan of het te
maken heeft met het volgen van onderwijs (na een onderbreking) 3. Daarnaast gaat het mogelijk om
studenten die in het buitenland verder gaan studeren.
Ook door de werksituatie te combineren met de categorie van werkzoekende, zijn er vrij grote
aantallen schoolverlaters inactief een jaar na schoolverlaten. Voor een grote groep is in het
datawarehouse niets bekend over hun situatie (9666). Mogelijk is dat door onderwijs dat niet
gekend is, kan ook in buitenland zijn, … Verder onderzoek van de gekoppelde databestanden van
Syntra en VDAB zou meer licht kunnen werpen op de effectieve situatie van deze schoolverlaters.
Er is voor die groep van inactieven ook geen sprake van een echte afname over de tijd, de aantallen
blijven ook na enkele jaren nog groot: in totaal is bijna 1 op 4 schoolverlaters inactief, waarbij de
categorie “onbekend” goed is voor ongeveer 1 op 6. Een gedeeltelijke verklaring kan gezocht
worden bij de personen met een woonplaats buiten België (leeg of 'Onbekend' in het datawarehouse
AM&SB4): zij maken ongeveer een vierde uit van de inactieven bij de schoolverlaters van 2011
(4479), terwijl ze veel minder voorkomen bij de andere categorieën. Daarom lijkt het aanbevolen
om alle cijfers die uit het datawarehouse worden opgevraagd te laten berekenen op de populatie van
personen die wonen in België; anderzijds blijkt een beperkte groep bij de respondenten die in het
buitenland woont wel een gekende arbeidsmarktsituatie te hebben in het datawarehouse. Bijkomend
zouden de cijfers best worden beperkt tot de personen die op het betrokken ogenblik niet overleden
zijn, al gaat het daar over de uitsluiting van slechts beperkte aantallen (168). Weglating van deze
groepen doet het aandeel werkenden toenemen, en het aandeel inactieven gevoelig afnemen (zie
ook tabel 4).
3 We beschikken enkel over de onderwijs het laatste jaar in secundair en hoger onderwijs voor men schoolverlater
wordt (met bijkomend in het hoger onderwijsbestand of men nadien nog terugkeert naar hoger onderwijs).
4 Het gegeven of men in het buitenland woont is in het ons bezorgde bestand maar 1 keer per jaar gekend (bestand
persoonsgegevens, situatie telkens op het einde van het jaar), waardoor we maar benaderende cijfers kunnen geven
hier.
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Tabel 4: Finale indicatoren voor de werksituatie (SV2011, K122)
Alle schoolverlaters
N

Schoolverlaters wonend in België (*)
%

N

%

Werkend

60899

67,8

60630

71,4

Werkzoekend

11037

12,3

10873

12,8

Inactief

17896

19,9

13417

15,8

Totaal

89832

100,0

84920

100,0

(*) Selectie op basis van gekend arrondissement van de woonplaats op het einde van k124.

Deze indicator van de werksituatie van schoolverlaters is gedeeltelijk vergelijkbaar met het
“restpercentage”, de basisindicator die in de VDAB-schoolverlatersstudies wordt gebruikt. In het
schoolverlatersrapport van de VDAB voor de schoolverlaters van 2011 wordt 11,7% als
werkzoekend op 30 juni 2012 (d.i. ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB) gerapporteerd
(VDAB, 2013, zie ook: Herremans et al., 2015). De beperkte afwijking van de cijfers die in
bovenstaande tabel worden gerapporteerd, kan te maken hebben met een verdere beperking van de
populatie van schoolverlaters in de VDAB-studie (in totaal slechts 72128), ondermeer omdat ze
enkel de min-30-jarigen die in Vlaanderen wonen behouden.
Internationale vergelijkbare indicatoren zijn minder gemakkelijk te vinden, omdat de werkloosheid
doorgaans wordt berekend op een leeftijdsgroep eerder dan een effectieve schoolverlaterscohorte.
Bijkomend kunnen we noteren dat in de meeste gevallen een werkloosheidsgraad wordt berekend
op een groep van beroepsactieven, dus op een populatie waarbij de inactieven niet worden
meegerekend (zie ook Herremans et al., 2015). Uiteraard is het op basis van de cijfers in
bovenstaande tabel tevens mogelijk dergelijke werkloosheidsgraad te berekenen, voor de
schoolverlaterscohorte van 2011 komt die dan neer op respectievelijk 15,3% en 15,2%, al
naargelang de groep wordt beperkt tot de schoolverlaters met een woonplaats in België.
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Figuur 1: Werksituatie over de tijd (SV2011, K111-K134)

In bovenstaande grafiek wordt de werksituatie van de schoolverlaters van 2011 over de tijd
bekeken, waardoor de werksituatie op het moment van een jaar na schoolverlaten meer in
perspectief wordt geplaatst. De aanduidingen op de horizontale as staan voor het jaartal (8-13) en
het kwartaal (1-4). Als moment van schoolverlaten gaan we voor deze cohorte uit van 30 juni 2011
(K112).
Het is duidelijk dat het aandeel werkenden bij deze schoolverlaters vooral na dat moment van
schoolverlaters toeneemt. Op 1 jaar na schoolverlaten (K122) heeft het aandeel werkenden nog niet
haar maximum bereikt, maar vanaf dat ogenblik blijkt de verdere toename wel vertraagd. Vanaf het
schoolverlaten neemt eveneens het aandeel werkzoekenden fors toe, om vervolgens over de tijd
langzaamaan af te nemen.
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Het aandeel inactieven tot slot neemt met de tijd af. In de grafiek worden de inactieven van wie
verder niets bekend is in het DWH AM&SB trouwens ook apart weergegeven (gearceerde patroon),
wat illustreert dat het aantal personen waarvan de situatie “onbekend” is niet blijkt af te nemen over
de tijd, eerder integendeel.

1.2 Werkervaring
Op basis van de informatie over het al dan niet werken kan over de tijd een inschatting gemaakt
worden van het aandeel schoolverlaters dat na een bepaalde periode nog geen werkervaring heeft
opgedaan. Een haalbare manier is om ons te baseren op de nomenclatuurcodes. Een nadeel van te
werken op basis van de nomenclatuurcodes is dat ze een onderschatting geeft van het aantal
personen met werkervaring, aangezien deze codes enkel betrekking hebben op het einde van elk
kwartaal, waardoor tussenliggende tewerkstelling wordt gemist.
Een andere optie zou zijn om deelbestanden met tewerkstellingsgegevens te gaan combineren, maar
daarvoor dienen deze onderling en over de tijd verder afgestemd te worden, wat een grotere
inspanning vergt. Verdere analyse zou kunnen uitwijzen hoe groot de verschillen zijn in resultaten
mocht van deze procedure gebruik worden gemaakt.
Zodra er sprake is van een registratie als werkende voor een bepaald kwartaal, rekenen we dit als
werkervaring. We beginnen daarbij te tellen vanaf het moment van schoolverlaten. Concreet
bepalen we de werkervaring bijvoorbeeld een jaar na schoolverlaten voor de schoolverlaters van
2011 op basis van de de werksituatie van de kwartalen 3 en 4 van 2011 en kwartalen 1 en 2 van
2012. Dan blijkt dat bijna 25% van de schoolverlaters een jaar na schoolverlaten nog geen enkele
werkervaring opdeed (zie tabel 5).
Tabel 5: Werkervaring (gecumuleerd) sinds afstuderen, een jaar na schoolverlaten (SV2011, K113K122)
Alle schoolverlaters

Schoolverlaters wonend in België (*)

N

%

N

%

Werkervaring

67837

75,5

67289

79,2

Geen werkervaring

21995

24,5

17631

20,8

Totaal

89832

100,0

84920

100,0

(*) Selectie op basis van gekend arrondissement van de woonplaats op het einde van k124.

Het lijkt logisch om bovenstaande indicator te vergelijken met de indicator “aandeel zonder
werkervaring” die VDAB rapporteert in haar schoolverlatersstudies, en die tevens in het kader van
het pilootproject door VDAB werd aangeleverd. Het is hier echter van belang te onderstrepen dat de
VDAB-indicator niet op dezelfde wijze werd bepaald; het aandeel zonder werkervaring heeft in de
VDAB-studie betrekking op de personen die een jaar na schoolverlaten ingeschreven zijn als
werkzoekende én die in het voorafgaande jaren de hele periode werkzoekend waren (met name die
zich op geen enkel moment uitschreven als werkzoekende). Niet verrassend ligt dat aandeel
“permanent” werkzoekenden waar het in de VDAB-studie in feite over gaat, heel wat lager (3,5%
voor de schoolverlaterscohorte van 2011).
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In onze databank is een groot deel van de schoolverlaters zonder werkervaring inactief en niet
werkzoekend. Wanneer we van de schoolverlaters naast de werkervaring eveneens de werksituatie
(zoals in vorige paragraaf uitgewerkt) in rekening brengen, dan blijkt dat een jaar na schoolverlaten
7,5% van de schoolverlaters (6765) nog geen werkervaring opdeed én op zoek is naar werk. Dit
percentage is reeds heel wat lager, al blijft het nog steeds hoger dan dat van de VDAB, mede omdat
we hier het al dan niet werkzoekend zijn hier niet cumulatief bekijken.
Figuur 2: Proportie met werkervaring over de tijd (SV2011, K113-K134)

1.3 Loon
Van twee types van werknemers is op basis van de RSZ-gegevens informatie gekend over het loon.
Het gaat enerzijds om werknemers in de privésector (bestand “rsz”) en anderzijds om werknemers
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tewerkgesteld in de publieke sector (werkenden bij federale en gewestelijke overheden zijn
opgenomen in het bestand “rsz”, werkenden bij lokale en provinciale overheden zijn opgenomen in
het “rszppo” bestand). Voor de zelfstandigen is het loon niet van toepassing. Om het loon te bepalen
van de werknemers, nemen we bijgevolg de informatie uit de beide bestanden in overweging.
Binnen elk van de bestanden, en over de beide bestanden heen, komt het regelmatig voor dat meer
dan één job geregistreerd staat voor één persoon. Dit zijn gevallen waar iemand meer dan één
betaalde baan uitvoerde tijdens het betrokken kwartaal, en dan stelt zich de vraag welke job best
kan worden geselecteerd. In het DWH AM&SB is daarvoor een variabele aangemaakt die
“belangrijkheidscode” heet, die voorrang geeft aan de job waarin iemand actief is op het einde van
het kwartaal, het hoogste brutoloon heeft, en gepaard gaat met de hoogste arbeidsduur (aan de hand
van meerdere criteria: voltijds/deeltijds, aantal arbeidsdagen, ...).5
Deze variabele ontbreekt evenwel in de gekoppelde dataset die in het kader van het pilootproject
werd ontvangen. We hanteren hier gelijkaardige criteria om te bepalen welk de belangrijkste baan
is, evenwel in een andere volgorde, en zonder evenwel het loon als criterium bij die selectie te
betrekken. Concreet namen we de job met het hoogste percentage tewerkstellling (tauxsa in bestand
rsz, eqtpsp_paid in bestand ppo), en als er meerdere jobs met eenzelfde hoogste percentage
tewerkstelling voorkwamen voor dezelfde persoon, gaven we voorrang aan de job die nog actief
was op het einde van het kwartaal. Een verder verschil met onze selectie is dat we in geen enkel
geval voorrang geven aan de job van zelfstandige, aangezien we daarvan niet beschikken over
loongegevens.
Wat beschikbaar is in KSZ is het gemiddeld bruto dagloon (onafhankelijk van de arbeidsduur) van
de werknemers. In theorie is het exacte gemiddelde bruto dagloon gekend in het DWH AM&SB,
maar omdat de dataset van het pilootproject vertrekt van het niveau van individuen, werd dit
gegeven niet bekomen (uit privacy-overwegingen). Berekeningen op basis van het exacte brutoloon
zouden wel mogelijk zijn als bijvoorbeeld het gemiddelde voor groepen in plaats van individuen
wordt opgevraagd bij KSZ.
In plaats van het exacte gemiddelde bruto dagloon, verkregen we in het kader van het pilootproject
twee meer gegroepeerde variabelen. Enerzijds beschikken we over de salarisklasse (naam van de
variabele in de geleverde bestanden: saljrs_klasse) wat betrekking heeft op het gemiddeld dagloon
in gedetailleerde categorieën (in euro). Voor de verwerking hier hebben we het bereik van elke
categorie gehercodeerd naar de middelste waarde van de categorie (midpoints), waardoor we het
gegeven verder als kwantitatief kunnen verwerken. Anderzijds beschikken we over salarisdecielen
(naam van de variabele in de geleverde bestanden: saljrs_deciel) die het bruto dagloon van de
werknemer uitdrukken in decielen, met als referentiegroep de totale werkende populatie.
In de tabel hieronder worden de kenmerken van deze twee gegevens van het loon beschreven.

5 https://www.bcss.fgov.be/nl/dwh/variabledetail/KSZ/Variables/100179.html.
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Tabel 6: Beschrijvende gegevens voor de loonvariabelen loonklasse en loondeciel (SV2011, K122)
salarisdeciel

salarisklasse

Geldig

62677

62677

Ontbrekend

27155

27155

Gemiddelde

4,25

106,22

Mediaan

4,00

105,00

Modus

4,00

95,00

Standaardafwijking

2,30

32,59

Scheefheid

0,493

1,544

Standaardfout van scheefheid

0,010

0,010

-0,516

4,519

0,020

0,020

Minimum

1

5

Maximum

10

270

N

Kurtosis
Standaardfout van kurtosis

In bovenstaande tabel zijn de beschrijvende gegevens weergegeven voor de twee in het ons
opgeleverde databestand beschikbare (bewerkte) loonvariabelen, voor de schoolverlaters van 2011,
voor wat betreft hun situatie op het einde van tweede kwartaal van 2012 (ongeveer een jaar na
schoolverlaten). Aangezien we enkel over het loon beschikken van de werknemers, vallen personen
die geen betaalde baan als werknemer hadden tijdens het betrokken kwartaal buiten het vizier (in
totaal 27155 personen; het gaat hierbij om een klein aandeel van zelfstandigen omdat slechts 5%
van de werkenden enkel een zelfstandigenstatuut hebben; de overige personen waarvoor geen loon
bekend is, zijn niet-werkend).
Zeker gezien de behoorlijk gedetailleerde categorieën van de salarisklassevariabele, kunnen we
veronderstellen dat de statistieken dicht aanleunen bij de waarden die zouden worden bekomen
mochten de berekeningen worden uitgevoerd op basis van de exacte waarde van het bruto dagloon.
Hoewel de loonvariabelen niet helemaal normaal verdeeld zijn, en er een wat langere “staart” aan
het hogere eind van de verdeling is (zie ook figuren 3 en 4), blijken ze toch niet erg scheef verdeeld,
met een mediaan die erg dicht ligt bij het gemiddelde.
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Figuur 3: Verdeling op de loonvariabele loondeciel (SV2011, K122)
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Figuur 4: Verdeling op de loonvariabele loonklasse (SV2011, K122)
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Figuur 5: Gemiddelde op de loonvariabelen loonklasse en loondeciel over de tijd (SV2011, K111K134)

Over de tijd is er sprake van een duidelijke toename in het gemiddeld brutoloon, waarin tijdens de
eerste jaren na schoolverlaten (nog) geen vertraging is waar te nemen. Twee elementen maken de
interpretatie van deze cijfers over het loon over de tijd evenwel enigszins complexer dan voor de
voorgaande indicatoren over de arbeidsmarktintrede van schoolverlaters, en dat is 1) dat de
populatie niet dezelfde blijft over de tijd (toename van het aantal werknemers over de tijd), en 2) dat
voor een goed begrip van de trend in het loon de gegevens best zouden worden geïndexeerd.

1.4 Sector
De sector waarin iemand werkt is een indicator die meer kan zeggen over waar schoolverlaters op
de arbeidsmarkt terecht komen. Bij voorkeur zou op basis van informatie over het beroep van de
schoolverlaters worden nagegaan of ze terecht komen in een functie die aansluit bij de
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studierichting die ze volgden of waarin ze een kwalificatie haalden. In het datawarehouse van KSZ
zijn daarvoor evenwel geen indicatoren beschikbaar, noch om een inschatting te kunnen maken van
het niveau van de baan (en dus van overscholing of onderscholing) noch om meer te weten over de
inhoud van de baan (en dus van inhoudelijke overeenstemming met de opleiding). De sector waarin
iemand werkt is in principe onafhankelijk van het beroep dat wordt uitgeoefend, maar een van de
weinige indicatoren die beschikbaar zijn in het datawarehouse van KSZ en daardoor wellicht het
meest benaderende gegeven dat iets meer kan zeggen over de aard van de tewerkstelling of waar
schoolverlaters terecht komen.
In het datawarehouse AM&SB is informatie beschikbaar over de sectoren, in drie verschillende
bestanden, het RSZ (=privésector, maar ook een deel van publieke sector, namelijk federale en
gewestelijke overheden), het RSZPPO (lokale en provinciale overheden) en het bestand van de
zelfstandigen. Het detail van de sectorcodes is verschillend naargelang de bron: voor de
werknemers is de NACE-code bekend op 5 digits, voor de zelfstandigen op 2 digitniveau.
We stellen voor om aan te sluiten bij de indeling van de sectoren die door het Steunpunt WSE wordt
gehanteerd, waarbij zij 42 verschillende sectoren onderscheiden, die ze in eveneens groeperen in
een beperkter aantal groepen, namelijk 28 categorieën (uitgebreid toegelicht in het WSE-document
van Sourbron, 2010).
De sector van tewerkstelling kan gemakkelijk worden verward met de functie die iemand uitoefent,
maar het zijn twee verschillende gegevens. De mate waarin er sprake is van enige overeenkomst
tussen de inhoud van het werk en de sector waarin men werkt is reeds meermaals naar boven
gekomen als bekommernis.
Om hierop enig antwoord te kunnen bieden, zou op basis van de gekoppelde data kunnen worden
nagegaan of en in welke mate sprake is van grote aantallen schoolverlaters die vanuit een specifieke
studierichting doorstromen naar specifieke sectoren. Omdat er evenwel erg veel studierichtingen
zijn, worden de studierichtingen best ingedeeld in ruimere studiedomeinen, maar liefst afgestemd
op de indeling die wordt gehanteerd voor de sectoren. Een mogelijke piste die eveneens past binnen
die invalshoek zou zijn om na te gaan in welke mate “STEM”-richtingen kansen bieden op
tewerkstelling in “STEM”-sectoren. Dergelijke analyse vergt dat zowel studierichtingen als
sectoren kunnen worden ingedeeld op basis van hun “STEM”-oriëntatie. Er zouden reeds
coderingen voor de sector in die zin bestaan, welke zouden kunnen worden gecombineerd met de
oriëntatie van de gevolgde studierichting om te bekijken in welke mate er sprake is van een
“logische” continuïteit tussen de studies en de sector. Het gaat evenwel om internationale
coderingen, waarvan de toepassing op de Belgische NaceBel-indeling van de sectoren verder zou
moeten worden uitgewerkt.
Een alternatieve benadering is om de mate waarin sectoren en beroepen met elkaar verbonden zijn
veel rechtstreekser na te gaan. In de literatuur is hierover niet erg veel te vinden, maar met de
SONAR-gegevens kunnen wel gebruik maken van een andere dataset die zowel beroepen als
sectoren bevat. We gebruiken hier de gegevens over de eerste baan van de respondenten van
geboortecohorte 1976, zoals blijkt uit de bevraging op 23-jarige leeftijd (c76w23). Het
cijfermateriaal dat we hier presenteren is materiaal waarover reeds in 2001 werd gerapporteerd door
Belet en collega's en waarnaar ook al werd verwezen in het indicatorenrapport van 2015
(Herremans et al., 2015).
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We nemen voor deze eerste verkennende analyse de toenmalig gebruikte coderingen voor zowel de
sectoren als de beroepen over, al zou de analyse indien verdere uitdieping gewenst kunnen worden
gedaan met aangepaste coderingen die beter aansluiten bij wat beschikbaar is in het KSZdatawarehouse. Wat we hier nieuw doen, is de beide gegevens – sector en beroep – met elkaar
combineren om te bekijken of er sprake is van een zekere samenhang. Deze analyse zou nog verder
verfijnd kunnen worden door de gegevens verder aan te vullen met die van latere bevragingen
(aangezien op 23-jarige leeftijd de instap op de arbeidsmarkt nog niet werd gemaakt door een
relatief grote groep van pas afgestudeerden en studenten).

1.4.1 Beroepen
De beroepen werden in het SONAR-onderzoek erg gedetailleerd gecodeerd, op basis van de taken
en verantwoordelijkheden (SBC-codering) van de functie. Die beroepencodes laten vervolgens
(ondermeer) toe om de beroepen in te delen in verschillende beroepsklassen die betrekking hebben
op de meer inhoudelijke oriëntatie van het beroep. Met deze werkwijze kan bijvoorbeeld de mate
van aansluiting tussen studierichting en beroep worden nagegaan.
Per niveau worden de beroepen in Belet e.a. (2001) opgedeeld in dertien hoofdrichtingen: (1)
algemeen, (2) onderwijs, (3) agrarisch, (4) exact, (5) technisch, (6) transport, communicatie en
verkeer, (7) (para)medisch, (8) economisch, administratief en commercieel, (9) juridisch,
bestuurlijk, openbare orde en veiligheid, (10) taal en cultuur, (11) gedrag en maatschappij, (12)
persoonlijke en sociale verzorging, en (13) management.
Tabel 7: Beroepsklasse van de eerste baan (in %; N=2.416)
Totaal
Algemeen

16,1

Onderwijs

7,0

Agrarisch

2,2

Exact

0,9

Technisch

24,5

Transport, communicatie en verkeer

2,0

(Para)medisch

8,0

Economisch, administratief, commercieel

25,6

Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid

1,2

Taal en cultuur

0,5

Gedrag en maatschappij

2,5

Persoonlijke en sociale verzorging

9,1

Management

0,3

Totaal

100

Bron: SONAR C76(23); zie ook: Belet e.a. (2001), tabel 4.2.
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1.4.2 Sectoren
D e sectoren werden in het SONAR-onderzoek eveneens erg gedetailleerd gecodeerd. Door het
opzoeken van elk van de werkgevers (bedrijven, organisaties), werden nace-codes voor de sector
van tewerkstelling toegekend (nacebel-klassificatie tot op 5-digit niveau). In Belet e.a. (2001)
werden de sectoren verder ingedeeld in twaalf hoofdsectoren: (1) primaire, (2) bouw, (3) handel, (4)
horeca, (5) transport en communicatie, (6) financiële, (7) zakelijke dienstverlening, (8) bestuur, (9)
onderwijs, (10) gezondheid, (11) industrie, en (12) overige. Een dertiende sector is een
restcategorie. De verdeling van de eerste baan van de respondeten over deze sectoren staat
weergegeven in tabel 8.
Tabel 8: Hoofdsector van de eerste baan (in %; N=2.322)
Percentage
Primaire

p1

1,2

Bouw

s16

5,6

Handel

t1,2,3,4

Horeca

t8

5,1

Transport en communicatie

t5,6,7

4,9

Financiële

t12

3,7

Zakelijke dienstverlening

t9,10,11 + t13,14,15,16

9,0

Bestuur

q2,3,4

2,7

Onderwijs

q5

8,8

Gezondheid

q6 + q7

12,5

Industrie

(*)

22,6

Overige

(**)

3,2

16,5

Sector niet gekend

4,3

Totaal

100

Bron: SONAR C76(23); zie ook Belet e.a. (2001), tabel 4.3.
In de tweede kolom staat de overeenkomstige WSE-sectorcategorie;
(*): verdeeld over alle secundaire sectoren behalve s16 (bouw);
(**) verdeeld over s15, t17, q1, q2,3,4 en q8.

We codeerden de sectoren van eerste tewerkstelling ter vergelijking ook volgens de WSEsectorindeling (zie tabel 9). Hiervoor dienden we wel de nacebelcodes aan te passen naar de
fundamenteel andere codes die sinds 2008 worden gebruikt; we baseerden ons daarvoor op de tabel
in de bijlage van het reeds geciteerde WSE-document over de klassificatie van de sectoren.
Vervolgens pasten we de codering in 28 categorieën toe (zoals vermeld in tabel 1 in WSEdocument), met als enige verschil dat we de uitzendsector (t14) niet apart van de andere zakelijke
dienstverlenende activiteiten weergeven, omdat in het Sonarbestand in geval van uitzendarbeid de
sector van de plaats van tewerkstelling werd gecodeerd. Voor de meeste categorieën bestaat er een
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duidelijke overeenkomst tussen de oorspronkelijke gebruikte indeling in de Sonar-publicatie en de
WSE-indeling (zie ook de tweede kolom in tabel 8). Zo is elk van de WSE-categorieën met een
aandeel van minstens 5% als een categorie opgenomen in de Sonar-indeling. Andere categorieën
met kleinere aantallen werden wel samengenomen in ruimere categorieën.
Tabel 9: WSE-24 codering van de sector van de eerste baan (in %; N=2.322)
Percentage
p1

Primaire sector

1,2

s1

Vervaardiging van dranken, voeding en tabak

3,9

s2

Textiel en kleding

1,9

s3

Grafische nijverheid

1,3

s4,5

Chemie, rubber en kunststoffen

3,7

s6

Vervaardiging van bouwmaterialen

0,5

s7,8

Metaal

3,3

s9,10

Vervaardiging van machines en toestellen

2,5

s11

Vervaardiging van transportmiddelen

3,2

s12

Houtindustrie en vervaardiging van meubels

1,0

s13

Overige industrie

0,6

s14,15

Energie, water en afvalverwerking

0,7

s16

Bouw

5,6

t1,2,3,4

Groot- en kleinhandel

16,3

t5,6,7

Transport, logistiek en post

4,9

t8

Horeca en toerisme

5,1

t9,10,11

Informatica, media en telecom

1,9

t12

Financiële diensten

3,6

t13,14,15,16

Zakelijke dienstverlening

7,1

t17

Diensten aan personen

1,3

q1

Recreatie, cultuur en sport

1,5

q2,3,4

Openbare besturen

2,8

q5

Onderwijs

8,8

q6

Gezondheidszorg

6,4

q7

Maatschappelijke dienstverlening

6,0

q8

Overige dienstverlening

0,1

Niet geklasseerd (onbekend)

4,7

Totaal

100

Bron: SONAR C76(23); eigen berekeningen.
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1.4.3 Beroepen en sectoren
Door het grote aantal onderscheiden categorieën, waarin ook nog eens vrij veel cellen met kleine
aantallen zijn, kunnen we moeilijk een volledige kruistabel weergeven. We werken hierna met twee
tabellen waarin we een selectie opnemen van de sectoren of de beroepsgroepen met minimaal 100
respondenten, en geven dan de verdeling over de andere dimensie weer in percentages.
Tabel 10: Vanuit de beroepsgroepen – verdeling over de sectoren (N=2.301)
Sector

Beroep

Algemeen

Onderwijs

Technisch

Economisch, Persoonlijke
(Para) administratief, en sociale
medisch commercieel verzorging

Primaire

2%

0%

1%

0%

1%

0%

Bouw

5%

0%

17%

0%

2%

0%

Handel

19%

0%

15%

6%

31%

3%

Horeca

8%

1%

0%

1%

2%

32%

Transport en
communicatie

6%

0%

3%

0%

8%

1%

Financiële

1%

0%

1%

0%

13%

0%

Zakelijke
dienstverlening

9%

0%

6%

2%

17%

1%

Bestuur

1%

0%

2%

3%

3%

3%

Onderwijs

2%

93%

1%

1%

2%

2%

Gezondheid

5%

2%

1%

79%

2%

38%

Industrie

34%

1%

47%

4%

14%

2%

Overige

2%

2%

2%

1%

3%

12%

Sector niet gekend

4%

1%

5%

3%

3%

6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bron: SONAR C76(23); eigen berekeningen.

Van de 13 onderscheiden beroepsgroepen zijn er 6 die in de volledige kruistabel met de sector
voorkomen met minimaal 100 respondenten. Voor deze beroepsgroepen wordt in tabel 10 de
verdeling over de sectoren weergegeven. Opvallend is dat nagenoeg iedereen in een
onderwijsberoep ook werkt in de onderwijssector (93%). Dit hoge cijfer wordt op een afstand
gevolgd door de (para)medische beroepen waarvan een grote meerderheid werkt in de
gezondheidssector (79%).
De vier andere beroepsklassen zijn telkens ook duidelijk geconcentreerd in één of twee sectoren,
zonder evenwel dat ooit de helft van de respondenten in één specifieke sector werkt: de algemene
en de technische beroepen geven vooral toegang tot de industrie (34% en 47%), de economische,
administratieve, of commerciële beroepen komen vinden we vooral in de handelssector (31%),
terwijl beroepen in persoonlijke en sociale verzorging geconcentreerd zijn in de horeca- en de
gezondheidssector (32% en 38%).
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Tabel 11: Vanuit de sectoren – verdeling over de beroepsgroepen (N=2.301)
Beroep

Sector

Bouw

Transport
en
Zakelijke
communi- dienstOnder- Gezon
Handel Horeca catie
verlening wijs
dheid

Industrie

Algemeen

16%

20%

26%

22%

16%

4%

7%

25%

Onderwijs

0%

0%

1%

0%

0%

76%

1%

0%

Agrarisch

0%

2%

0%

0%

2%

0%

1%

1%

Exact

0%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

2%

77%

22%

1%

13%

17%

2%

2%

51%

Transport,
communicatie en
verkeer

0%

1%

1%

22%

0%

0%

0%

2%

(Para)medisch

0%

3%

1%

0%

2%

1%

47%

1%

Economisch,
administratief,
commercieel

8%

50%

12%

40%

50%

5%

3%

16%

Juridisch, bestuurlijk,
openbare orde,
veiligheid

0%

0%

0%

0%

6%

1%

0%

0%

Taal en cultuur

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

gedrag en
maatschappij

0%

1%

1%

0%

3%

3%

10%

0%

Persoonlijke en
sociale verzorging

0%

2%

58%

2%

1%

2%

28%

1%

Management

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

technisch

Bron: SONAR C76(23); eigen berekeningen.

Van 8 van de 12 hoofdsectoren beschikken we over minstens 100 respondenten. Voor deze sectoren
wordt de verdeling over de beroepen weergegeven in tabel 11. Ook vanuit deze invalshoek valt de
onderwijssector op, die vooral een relatief grote groep van onderwijsberoepen tewerkstelt (76%,
voor wat betreft de eerste baan van schoolverlaters). Een even hoog percentage is te vinden in de
bouwsector, die vooral technische beroepen telt onder haar werknemers (77%).
Elk van de andere sectoren kent telkens opnieuw een duidelijk dominante beroepsgroep (waarbij de
grootste beroepsgroep gaat van 40% tot 58% in een specifieke sector).
Hoewel dus zeker geen sprake is van één-op-één relatie tussen de sector en het beroep van de eerste
baan van schoolverlaters, is sprake van opvallende samenhangen. Wel blijkt een type beroep meer
te (kunnen) zeggen over de sector waarin schoolverlaters tewerkgesteld zijn, dan omgekeerd de
sector van tewerkstelling iets (kan) zegt over het beroep van de schoolverlater.
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2 Grootte van de leerlingengroepen
Eén van de doelstellingen van de ontwikkeling van bovenstaande indicatoren is om scholen te
voorzien van informatie over de arbeidsmarktsituatie van hun schoolverlaters, per
onderwijsrichting. Voor bepaalde studierichtingen zal die informatie relevanter zijn dan voor
andere. In het bijzonder hangt dit af van het aantal leerlingen of studenten dat na schoolverlaten
effectief doorstroomt naar de arbeidsmarkt, en bijvoorbeeld niet verder gaat studeren.
Studierichtingen uit het ASO zullen wellicht onvoldoende rechtstreekse onderwijsverlaters kennen,
aangezien een overgrote meerderheid van de leerlingen vanuit het ASO doorstroomt naar hoger
onderwijs. Scholen ontvangen reeds informatie over de doorstroom naar het hoger onderwijs, dus is
voor die studierichtingen al veel gekend over waar de leerlingen naartoe gaan. Studierichtingen uit
het TSO daarentegen hebben al veel vaker een arbeidsmarktfinaliteit, en doorstroom naar het hoger
onderwijs is beperkter, al hangt dit wel sterk af van de specifieke studierichting. Studierichtingen uit
het BSO zijn gericht op de arbeidsmarkt, waardoor vanuit die richtingen de meeste leerlingen ook
effectief uitstromen naar de arbeidsmarkt. Vanuit het hoger onderwijs stelt het probleem van kleine
groepen studenten die rechtstreeks uitstromen naar de arbeidsmarkt zich wellicht minder.
Hier maken we de oefening om de grootte van de leerlingengroepen te bekijken op basis van de
schoolverlatersgegevens, door tellingen op de data uit te voeren. Eerst doen we dit voor de
schoolverlaters van het secundair onderwijs, vervolgens bekijken we ook de aantallen voor de
schoolverlaters van het hoger onderwijs. De gegevens die we telkens nodig hebben om de tellingen
te doen, zijn de studierichting van waaruit de schoolverlater uit het onderwijs uitstroomt, en de
onderwijsinstelling. Het opzet is tot een inschatting te komen van het aantal studierichtingen in
scholen en over alle scholen heen waarvoor voldoende aantallen schoolverlaters uitstromen naar de
arbeidsmarkt om op zinvolle wijze te kunnen rapporteren over de arbeidsmarktsituatie van die
schoolverlaters. Waar mogelijk zullen we deze gegevens telkens uitsplitsen naar onderwijsvorm.

2.1 Aanvaardbare minimumaantallen?
We bekijken hier over hoeveel studierichtingen op basis van het aantal schoolverlaters op zinvolle
wijze kan worden gerapporteerd. We gaan ervan uit dat voor rapporteringen over studierichtingen
op macroniveau een minimumaantal van 30 zal worden gehanteerd, een minimumaantal dat het
Departement Onderwijs eerder al, bijvoorbeeld voor de databundel Hoger Onderwijs, vooropstelt.
Bij rapportering van gegevens naar de scholen, op het niveau van hun specifieke school, wordt de
ondergrens heel wat minder strikt gelegd, maar wordt uitgegaan van een minimum van 5 leerlingen,
in het bijzonder opdat de privacy van de leerlingen gerespecteerd wordt.
Bijkomend gaan we uit van een observatievenster van 6 opeenvolgende schooljaren /
academiejaren, waarbij het de bedoeling is indicatoren te baseren op gegevens van 6 opeenvolgende
schoolverlaterscohorte, waardoor het probleem van kleine aantallen wordt beperkt. Aangezien we
hier gebruik maken van slechts 1 schoolverlaterscohorte om een raming te maken van de aantallen,
betekent dit dat we de minimumaantallen van respectievelijk 30 en 5 mogen delen door 6, waardoor
we uitkomen op minimumaantallen van 5 en 1 schoolverlater per studierichting. Omdat ook
voorpgesteld wordt om, indien mogelijk, op schoolniveau te rapporteren over de meeste recente
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schoolverlaterscohorte, geeft het aantal van 5 schoolverlaters niet enkel aan over hoeveel
studierichtingen op macroniveau zinvol zou kunnen worden gerapporteerd, maar tevens over
hoeveel studierichtingen binnen een school bijkomend de meest recente informatie apart kan
worden aangeleverd.
Tabel 12: Overzicht van vooropgestelde minimumaantallen
Niveau van rapportering

Observatievenster

Minimumaantal

Minimumaantal SV
cohorte 2011

Studierichtingen

6 cohorten

30

5

Studierichtingen

1 cohorte

30

30

Studierichting / school

6 cohorten

5

1

Studierichting / school

1 cohorte

5

5

We geven hierna door middel van grafieken telkens de verdeling weer van het aantal scholen en/of
studierichtingen naar de grootte van de groepen schoolverlaters. Tevens geven we dat telkens
cumulatief weer, waarbij het aantal scholen en/of studierichtingen met een minimumaantal
schoolverlaters kan worden afgelezen dat kan worden meegenomen voor een analyse wanneer de
grens op een bepaald minimum aantal leerlingen wordt gelegd. Bijkomend rapporteren we het
aantal studierichtingen dat beantwoordt aan de minimumgrenzen van 30, 5 of 1 schoolverlaters.

2.2 Beschikbare data
In het databestand over secundair onderwijs voor de schoolverlaters van het secundair onderwijs, is
slechts erg onvolledige informatie beschikbaar om de tellingen te kunnen uitvoeren. Zo is om te
beginnen in dit bestand geen informatie opgenomen over de studierichting die de schoolverlater
volgde. Er is wel informatie opgenomen over de instelling waar de leerling school liep. Met name
beschikken we over een geanonimiseerd instellingsnummer van de onderwijsinstelling op een
specifiek ogenblik in de schoolloopbaan, namelijk op het moment “VSV”, dit is het moment waarop
een leerling ofwel een eerste kwalificatie behaalt ofwel het onderwijs (voor het eerst)
ongekwalificeerd verlaat, zoals vastgelegd door het Departement Onderwijs. Een nadeel van het
gebruiken van deze indicator is dat niet voor alle leerlingen het moment van VSV gekend of
vastgelegd blijkt, waardoor voor die groep ook niet de instelling waar ze school liepen gekend is.
Het bestand hoger onderwijs, voor de hoger onderwijs schoolverlaters, bevat wel de studierichting
en een fictief instellingsnummer. Dus kunnen we zo gebruiken; geeft geen selectie op al dan niet
behaald diploma... en da's dan misschien ook weer niet zo erg interessant, dus ook hier: verdere
exploratie vertrekkend vanuit LED.
Gegeven de beperkingen van de databestanden van secundair en hoger onderwijs, gebruiken we
bijkomend de LED-data om de tellingen te realiseren. De led-data bevatten voor elke geregistreerde
kwalificatie zowel het (geanonimiseerd) instellingsnummer als de studierichting. Het gaat om een
erg veel omvattend bestand met veel kwalificaties vanuit verschillende bronnen. Hierop maken we
daarom een selectie (details: zie infra). Een nadeel van deze databron in vergelijking met de beide
andere van onderwijs zelf, is dat voor bepaalde leerlingen of studenten de laatste studierichting en
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onderwijsinstelling niet gekend is, in het bijzonder wanneer ze daarin geen kwalificatie behaalden,
maar mogelijk zijn vroegere graadbewijzen wel geregistreerd.

2.3 Schoolverlaters uit het secundair onderwijs
2.3.1 Op basis van de data secundair onderwijs
Als eerste stap in deze exploratie gebruiken we het bestand over het secundair onderwijs van de
schoolverlaters van het secundair onderwijs (het AGODI-bestand). Hierin is het (geanonimiseerd)
instellingsnummer op het moment van VSV beschikbaar voor 28230 van de 31183 schoolverlaters
van 2011. Voor 2953 leerlingen, of bijna 10% van de schoolverlaters van het secundair onderwijs,
ontbreekt de instelling – dit zijn de leerlingen waarvoor de kwalificatie op het moment van VSV in
de databank secundair onderwijs niet gekend is. Een deel van de verklaring voor het ontbreken van
dat gegeven, is dat het gaat om oudere leerlingen. Op basis van de achtergrondkenmerken blijkt
immers dat oudere leerlingen relatief vaker voorkomen in de categorie met ontbrekende gegevens
voor VSV. Wellicht is het moment VSV voor deze groep leerlingen niet vastgelegd in de databank
secundair onderwijs, omdat de schoolloopbaan niet volledig is opgenomen in de data.
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Figuur 6: Verdeling scholen naar aantal schoolverlaters (bron: data SO)

Op basis van de leerlingen voor wie wel de instelling bekend is in deze databron, berekenden we het
aantal schoolverlaters per instelling. In figuur 6 wordt het aantal scholen met een specifiek aantal
schoolverlaters weergegeven. Erg opvallend in die figuur is dat een vrij groot aantal scholen slechts
een erg beperkt aantal schoolverlaters heeft. Zo zijn er ruim 30 scholen met slechts één leerling die
in 2011 uitstroomde uit het onderwijs. Het is erg waarschijnlijk dat het gaat om ASO-scholen, waar
de doorstroom naar het hoger onderwijs erg hoog ligt. Met de data beschikbaar in het bestand van
secundair onderwijs missen we evenwel verdere informatie om de gegevens verder te kunnen
opsplitsen naar bijvoorbeeld onderwijsvorm.6 Het aantal scholen met grote aantallen schoolverlaters
is heel wat beperkter.

6 Het gegeven in de databank secundair onderwijs dat hierover iets kan zeggen is de variabele “loopbaantype” die
informatie combineert over de onderwijsvorm in het eerste leerjaar en op het einde van elke graad in het secundair
onderwijs. Omdat echter enkel de meest courante types hierin zijn opgenomen, en mogelijk nog om andere redenen,
geeft deze variabele voor ongeveer een derde van de schoolverlaters ontbrekende waarden.
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Figuur 7: Cumulatieve verdeling van de scholen naar aantal schoolverlaters (bron: data SO)

Voor een beter overzicht, geeft figuur 7 de gegevens ook gecumuleerd weer. Uit de figuur kan
worden afgelezen hoeveel van de in totaal ruim 800 instellingen secundair onderwijs een minimum
aantal leerlingen hebben. Worden de scholen met minstens 20 schoolverlaters beschouwd, dan
blijven bijvoorbeeld nog iets meer dan 400 scholen over.
De vroegtijdige schoolverlaters (VSV)

We bekijken hier verder apart de groep van de vroegtijdige schoolverlaters, zodat een idee kan
worden gevormd van de aantallen per school en bijgevolg ook van het aantal scholen waarvoor de
arbeidsmarktsituatie van de vroegtijdige schoolverlaters op zinvolle wijze kan worden
gerapporteerd.
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Figuur 8: Verdeling scholen naar aantal schoolverlaters, naargelang kwalificatie op moment VSV
(bron: data SO)

Scholen met vroegtijdige schoolverlaters zijn vooral geconcentreerd rond erg beperkte aantallen
vroegtijdige schoolverlaters, terwijl het aantal scholen met gekwalificeerde schoolverlaters meer
verdeeld is. Als gevolg daarvan daalt het aantal scholen dat overblijft wanneer de ongekwalificeerde
schoolverlaters apart worden beschouwd ook veel sneller bij het opleggen van een bepaald
minimum aantal leerlingen (zie cumulatieve grafieken hieronder).
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Figuur 9: Cumulatieve verdeling van de scholen naar aantal schoolverlaters, naargelang
kwalificatie op moment VSV (bron: data SO)

In onderstaande tabel geven we tenslotte de exacte aantallen scholen weer die een minimumaantal
schoolverlaters hebben. In het bijzonder zijn de aantallen voor de vroegtijdige schoolverlaters
relevant, aangezien voor de gekwalificeerde schoolverlaters een rapportering eerder naar
studierichting zal worden gedaan, wat maar mogelijk is wanneer we gebruik maken van een andere
databron (zie volgende sectie).
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Tabel 13: Aantal scholen met voldoende aantallen schoolverlaters, naargelang kwalificatie op
moment VSV, naar vooropgestelde minimumaantallen
Alle scholen SO

Min. 1 SV

Min. 5 SV

Min 30 SV

– met gekwalificeerde schoolverlaters

788

627

232

– met vroegtijdige schoolverlaters

756

472

59

2.3.2 Op basis van de LED-data
Omwille van de al opgenoemde beperkingen van de gegevens beschikbaar in het bestand over het
secundair onderwijs, bekijken we verder de mogelijkheden vertrekkend van de LED-data. Ook voor
leerlingen waarvoor het moment VSV niet is bepaald in de databank secundair onderwijs, is het met
deze databron mogelijk de instelling in het secundair onderwijs te achterhalen. Bovendien zijn ook
de onderwijsvorm en de studierichting beschikbaar waardoor we de tellingen meer kunnen
verfijnen. Een nadeel van deze databron is dat we die gegevens maar kennen indien leerlingen een
kwalificatie behaalden.
Voor de oefening hier opteerden we ervoor om voor de schoolverlaters van het secundair onderwijs
(bepaald op basis van het bestand secundair onderwijs) alle kwalificaties in de derde graad van het
voltijds secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) (zoals
opgesomd in het LED-databestand) te weerhouden. Op die manier wordt een zo volledig mogelijk
beeld verkregen van alle schoolverlaters van een secundaire school. Van de studiebewijzen die
geregistreerd staan in de LED-databank die hieraan beantwoorden, selecteerden we vervolgens voor
elke leerling het laatst beschikbare uitgereikte studiebewijs, om de instelling (op basis van een
fictief instellingsnummer), onderwijsvorm en studierichting van de leerling op het moment van
schoolverlaten (en niet het moment van VSV) te bepalen. Daarbij veronderstellen we dat wie in het
vijfde leerjaar een attest behaalde maar niet in een zesde leerjaar, in dezelfde richting binnen
dezelfde school is gebleven.
De registraties in de LED-databank hebben niet noodzakelijk betrekking op het laatste jaar dat de
schoolverlater in het onderwijs zat. Belangrijk is om registraties uit te sluiten die het gevolg zouden
kunnen zijn van een latere terugkeer naar het onderwijs, na een eerste keer schoolverlaten. Voor de
schoolverlaters van het secundair onderwijs van 2011 blijken er in de LED-databank registraties
voor te komen tot en met het jaar 2012. Het aantal registraties in 2012 is evenwel beperkt, en blijkt
enkel betrekking te hebben op ondernemersopleidingen (Syntra), andere opleidingen (VDAB) en
HBO5 (mogelijk worden kwalificaties daar al halfweg het schooljaar behaald).
Om de diploma's, getuigschriften en attesten behaald in het secundair onderwijs te analyseren, werd
een selectie gemaakt van de registraties in de LED-databank die betrekking hebben op de derde
graad van het secundair onderwijs (inclusief Sense en 7e jaar) op basis van de variabelen Categorie,
graad en onderwijsvorm. De grootste groep van deze onderwijsverlaters komt uit het BSO, op een
afstand gevolgd door TSO (zie voor de exacte aantallen ook onderstaande tabel 14). De aantallen
SO-schoolverlaters met een registratie van een derde graad in het ASO en TSO zijn beperkt, de
meesten van die schoolverlaters gaan immers door naar hoger onderwijs. De schoolverlaters uit het
DBSO werden in hoofdzaak geïdentificeerd op basis van het type instantie (met name “Centrum
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voor Deeltijds Onderwijs (CDO”).
Tabel 14: Aantal onderwijsverlaters van het secundair onderwijs met een kwalificatie van de derde
graad, en de onderwijsverlaters met een kwalificatie van de leertijd, naargelang de onderwijsvorm
Onderwijsvorm

Aantal

ASO

1316

KSO

218

TSO

5200

BSO

11070

DBSO

1429

Leertijd

828

Noot:

De schoolverlaters van het secundair onderwijs en van de leertijd worden hier samengevoegd met behoud van
(enkele) dubbeltellingen .

Deze gegevens van de schoolverlaters uit het secundair onderwijs hebben we verder ook aangevuld
met de schoolverlaters van de leertijd (bestand aangeleverd door Syntra), voor wie we eveneens in
het LED-databestand vervolgens de kwalificaties in de leertijd opzochten. We identificeerden in het
LED-bestand de kwalificaties van de leertijd zoals door het Steunpunt WSE werd afgebakend 7. Het
blijkt dat het niet ongewoon is dat een schoolverlater van Syntra in het jaar van kwalificatie tot wel
3 registraties krijgt in het LED-bestand, 1 voor een certificaat van de leertijd, 1 voor een
getuigschrift van de leertijd voor het opleidingstraject, en 1 voor een (gelijkgesteld) diploma of
studiegetuigschrift van het secundair onderwijs. De laatste categorie hebben we uitgesloten om te
bepalen vanuit welke studierichting de schoolverlater de leertijd verliet (doorgaans ingevuld als
“algemene vorming”). Om de studierichting en instelling van de leertijd te bepalen, gaven we
voorrang aan de registraties met een “certificaat” als type bewijs. Van de 1982 schoolverlaters uit
Syntra, kunnen we zo voor 799 schoolverlaters de studierichting en instelling van de leertijd uit het
LED-bestand halen. Meer dan de helft van de schoolverlaters van Syntra blijkt geen kwalificatie
van de leertijd te hebben verworven (1154 verkreeg geen enkele kwalificatie, 29 verkregen via
Syntra wel een diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs). De meeste van de
schoolverlaters van 2011 verkregen hun leertijd-kwalificaties in het jaar 2011 (92,0%), een kleine
groep ook al in 2010 of 2009 (6,8%) en nog eens 10 (1,2%) in 2012.

7 Met name: graad '3de graad, 7de leerjaar' of '3de graad' + onderwijsvorm 'BSO' + instantie 'SYNTRA Vlaanderen',
of graad 'Niet van toepassing' + instantie='SYNTRA Vlaanderen' + Studierichting_nm niet 'Basiskennis
bedrijfsbeheer' + Categorie niet 'Ondernemersopleidingen' of 'Andere opleidingen').
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2.3.3 Aantal instellingen secundair onderwijs
Figuur 10: Verdeling scholen secundair onderwijs naar aantal schoolverlaters (bron: LED)

Resultaten op basis van de LED-databank zijn niet identiek, maar toch erg vergelijkbaar met de
voorgaande resultaten op basis van het bestand secundair onderwijs. Er zijn een relatief hoog aantal
instellingen met slechts een erg beperkt aantal schoolverlaters, gevolgd door een grotere spreiding
van de andere instellingen op het vlak van het aantal schoolverlaters van zodra het leerlingenaantal
iets groter wordt.
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Figuur 11: Cumulatieve verdeling van de scholen secundair onderwijs naar aantal schoolverlaters
(bron: LED)

Ook de vorm van de cumulatieve verdeling is er gelijkaardig. Wel is het totaal aantal instellingen
kleiner, wat maakt dat het aantal “overblijvende” instellingen lager ligt, wanneer bijvoorbeeld enkel
de instellingen met minstens 50 schoolverlaters worden beschouwd.

2.3.4 Secundaire scholen per onderwijsvorm en syntra leertijd
Met de LED-data als basis, kunnen we vervolgens verder gaan dan enkel naar de aantallen per
instelling, en tevens opsplitsen naar type onderwijs. We nemen in de grafieken hieronder de vier
gekende onderwijsvormen mee, evenals het DBSO, en de schoolverlaters van de leertijd van Syntra.
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Figuur 12: Verdeling secundaire scholen naar aantal schoolverlaters, per onderwijsvorm

Uit bovenstaande grafieken blijkt duidelijk dat schoolverlaters uit het ASO en KSO doorgaans in
kleinere aantallen per school voorkomen. Vanuit het BSO zijn er heel wat scholen met grotere
aantallen schoolverlaters. Maar ook in het DBSO en vanuit de leertijd is sprake van betrekkelijk
grote aantallen schoolverlaters per school. Dit beeld wordt nog duidelijker, op basis van de
cumulatieve grafieken van figuur 13.
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Figuur 13: Cumulatieve verdeling van de secundaire scholen naar aantal schoolverlaters, per
onderwijsvorm

2.3.5 Studierichtingen en secundaire scholen per onderwijsvorm en Syntra
leertijd
Wanneer we tot slot de gegevens nog verder opsplitsen, en naast de onderwijsvorm per instelling
ook de specifieke studierichting meenemen, bekomen we de cijfers die in onderstaande figuren
worden weergegeven.
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Figuur 14: Verdeling van de scholen x studierichtingen naar aantal schoolverlaters, per
onderwijsvorm

Bovenstaande grafieken geven duidelijk aan dat de leerlingenaantallen per combinatie school en
studierichting heel wat kleiner zijn. En hoewel die lage aantallen kunnen worden verwacht voor
studierichtingen in het ASO, zijn er in het TSO en BSO ook meer dan 400 studierichtingen in
scholen met slechts één leerling. Dit heeft wellicht te maken met de sterke fragmentatie aan
studierichtingen in het meer beroepsgericht onderwijs. Wat ook niet helpt, is dat de studierichtingen
van zesde jaren en zevende leerjaren niet samen worden bekeken, een leerling wordt enkel
meegerekend in de richting die de betrokken leerling het laatst volgde.
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Figuur 15: Cumulatieve verdeling van de scholen x studierichting naar aantal schoolverlaters, per
onderwijsvorm

En hoewel deze cijfers erg beperkend lijken, blijkt voor de BSO-richtingen dat bijna 1000
studierichtingen (van de ongeveer 2200 verschillende richtingen in scholen) in aanmerking komen
bij het hanteren van een minimumaantal van 5 schoolverlaters per richting in de betreffende school
(zie voor meer aantallen tabel 15 hieronder).
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Tabel 15: Aantal studierichtingen x scholen met voldoende aantallen schoolverlaters, naargelang
onderwijsvorm, naar vooropgestelde minimumaantallen
Alle studierichtingen x scholen SO

Min. 1 SV

Min. 5 SV

Min 30 SV

– ASO

755

29

0

– KSO

91

8

0

– TSO

1432

351

5

– BSO

2201

921

8

– DBSO

658

63

0

– Syntra leertijd

257

54

0

2.3.6 Studierichtingen op macroniveau
Om het voorgaande meer in perspectief te plaatsen, vullen we hier nog aan met de tellingen van
leerlingen, niet op het schoolniveau, wel op het niveau van de studierichtingen over alle instellingen
heen.
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Figuur 16: Verdeling van de studierichtingen naar aantal schoolverlaters, per onderwijsvorm

Figuur 16 laat zien dat ook op macroniveau een groot aantal studierichtingen in het BSO slechts een
beperkt aantal schoolverlaters heeft. Daarnaast blijken er ook wel studierichtingen met bijzonder
grote aantallen leerlingen, tot wel 800 schoolverlaters in een bepaald jaar.
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Figuur 17: Cumulatieve verdeling van de studierichtingen naar aantal schoolverlaters, per
onderwijsvorm

De gecumuleerde cijfers illusteren opnieuw dat er zeker in het BSO een niet te verwaarlozen aantal
studierichtingen is met erg weinig schoolverlaters. Worden de observaties bijvoorbeeld beperkt tot
de richtingen met minimum 10 schoolverlaters in een jaar, dan komen nog slechts ruim 100 van de
meer dan 150 verschillende studierichtingen in aanmerking.
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T a b e l 16: Aantal studierichtingen (macroniveau) met voldoende aantallen schoolverlaters,
naargelang onderwijsvorm, naar vooropgestelde minimumaantallen
Alle studierichtingen

Min. 1 SV

Min. 5 SV

– ASO

25

17

10

– KSO

17

12

0

– TSO

115

88

38

– BSO

166

117

63

– DBSO

138

72

0

80

31

5

– Syntra leertijd

Min 30 SV

2.4 Schoolverlaters uit het hoger onderwijs
In het bestand van hoger onderwijs is, in tegenstelling tot het bestand van het secundair onderwijs,
wel de studierichting en een fictief instellingsnummer opgenomen van de studenten tijdens het jaar
waarin ze schoolverlater zijn. Om evenwel te weten of de student in die betrokken studie ook een
diploma behaalde, is evenwel, ook hier, de koppeling met de gegevens van de LED-databank nodig.
Die koppeling tussen de gegevens van het hoger onderwijs met de LED-gegevens kon bovendien
worden gemaakt niet louter op het niveau van het individu, maar tot op het niveau van de gevolgde
studie: we koppelden de variabele “studierichting” in de LED-databank met de variabele
“Administratieve_groep_code” van het bestand van de schoolverlaters van het hoger onderwijs
(AHOVOS-bestand).
Het schoolverlatersbestand van hoger onderwijs bevat ook de groep schoolverlaters die hoger
onderwijs startten maar niet afronden. Wanneer men van alle schoolverlaters het hoogst of laatst
behaalde diplomaniveau wil bepalen, dan zouden die “ongekwalificeerde uitstromers” uit het hoger
onderwijs worden “teruggezet” op de kwalificatie die ze behaalden in het secundair onderwijs. Dat
is ook de werkwijze die de VDAB hanteert in haar schoolverlatersstudies.
Hier werken we evenwel niet op die manier, aangezien de invalshoek is te weten waar
schoolverlaters het jaar na schoolverlaten naartoe gaan op de arbeidsmarkt. Door de groep studenten
op te delen naargelang of ze al dan niet een diploma behaalden in hun jaar van verlaten van het
hoger onderwijs, kan een beter beeld worden verkregen van de arbeidskansen van uitstromers uit
het hoger onderwijs. Tegelijk houden we zo de schoolverlaters van het secundair onderwijs apart,
zonder dat de resultaten voor die groep zouden kunnen worden vertekend door een eventuele
daaropvolgende deelname aan het hoger onderwijs.
Naast of de student al dan niet een diploma behaalde van de studie waarvoor hij of zij was
ingeschreven in het jaar van het verlaten van het hoger onderwijs, onderscheiden we drie types
opleidingen in het hoger onderwijs: professionele bachelor, academische bachelor en
masteropleiding.
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Tabel 17: Aantal inschrijvingen van schoolverlaters uit het hoger onderwijs, naargelang hun type
opleiding (bron: bestand Ahovos voor SV2011).
Aantal

Procent

Academisch gerichte bachelor

5456

8,9

Academische graad van doctor

1881

3,1

6

0,0

Bachelor na bachelor

1669

2,7

Doctoraatsopleiding

1192

2,0

2

0,0

13794

22,6

2085

3,4

261

0,4

2797

4,6

28220

46,2

Schakelprogramma

1740

2,9

Specifieke lerarenopleiding na master

1279

2,1

10

0,0

646

1,1

61038

100,0

Academische initiële lerarenopleiding

Licentie of equivalent
Master
Master na master
Master na professioneel gerichte bachelor
Postgraduaat
Professioneel gerichte bachelor

Specifieke lerarenopleiding na professioneel geric
Voorbereidingsprogramma
Totaal

Noot: Aantallen hebben betrekking op inschrijvingen; schoolverlaters kunnen bijgevolg dubbelgeteld worden.

We selecteren voor de analyse hier de schoolverlaters in een professionele bachelor, een
academische bachelor of een master opleiding. Dit zijn de groepen met de grootste aantallen bij de
schoolverlaters van het hoger onderwijs, niettemin komen ook heel wat andere types opleidingen
voor, zoals ook blijkt in de cijfers weergegeven in bovenstaande tabel. In bovenstaande aantallen
(tabel 17) komen bepaalde studenten ook meermaals voor, bijvoorbeeld wanneer ze in het
academiejaar 2010-2011 voor opleidingsonderdelen van zowel een academisch gerichte bachelor
als van een masterprogramma waren ingeschreven.
Met die selectie is nog niet geweten of die schoolverlaters het hoger onderwijs ook effectief
verlieten met een een diploma. Daarvoor maakten we de koppeling met de LED-gegevens, en
zochten we voor elk van de schoolverlaters of ze het overeenkomstige diploma in het hoger
onderwijs (in dat type opleiding, die instelling, die studierichting) behaalden.
Uit onderstaande tabel 18 blijkt dat een aanzienlijk deel van de schoolverlaters uit het hoger
onderwijs stopt met de hogere studies zonder ervan het diploma te behalen. Dit aandeel ligt in het
bijzonder erg hoog voor de schoolverlaters vanuit een academisch gerichte bachelor (83%), en is
daar in grote mate het gevolg van het feit dat wanneer studenten hun diploma behalen van de
academische bachelor, ze doorgaans verder gaan studeren en bijgevolg niet bij de
schoolverlaterspopulatie vanuit een academische bachelor terecht komen. Van de schoolverlaters
vanuit een master behaalde een grote groep (84%) ook effectief het diploma van die master.
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Tabel 18: Aantallen schoolverlaters uit het hoger onderwijs, naargelang hun type opleiding en al
dan niet diploma behaald (bron: bestanden Ahovos en LED voor SV2011).
Schoolverlaters
uit

Aantal

Diploma behaald

Diploma niet behaald,
maar wel ander diploma in HO

– PBA

27655

13154

48%

934

3%

– ABA

5359

927

17%

480

9%

– MA

13605

11454

84%

1497

11%

Noot:

Schoolverlaters die meerdere opleidingstypes combineren worden ook hier nog steeds dubbel geteld, maar niet
binnen elk van de opleidingstypes.

Van de schoolverlaters uit het hoger onderwijs die geen diploma behaalden, kan het wel zijn dat ze
voordien of later dan in het uitstroomjaar (2011) een ander diploma behaalden in het hoger
onderwijs. Dit komt het meest voor bij de schoolverlaters uit een academische bachelor of master,
maar blijft ook daar beperkt tot ongeveer 10% van de totale groep van schoolverlaters. In het geval
van de schoolverlaters vanuit een master, gaat het in de meeste gevallen om een voorafgaand
diploma van een academische bachelor. Bij een redelijke grote groep (506) werd in het jaar van
schoolverlaten niet de master maar wel het diploma van de academische bachelor verworven.
Daarnaast behaalt een andere groep (421) zowel het diploma van een academische bachelor als van
de master. Van de schoolverlaters uit een academische bachelor die hun diploma niet haalden
daarentegen, blijft duidelijk een overgrote meerderheid een schoolverlater zonder enig diploma in
het hoger onderwijs (74%).
Tabel 19: Toewijzing van schoolverlaters aan een van de studieniveaus in het hoger onderwijs bij
meerdere inschrijvingen in verschillende opleidingstypes (voor SV2011)
Toegewezen aan

Aantal

PBA + ABA

ABA

1

PBA + MA

MA

1

ABA + MA

MA

421

PBA + MA

PBA

4

PBA + ABA

PBA

177

MA + ABA

ABA

171

Diploma behaald in

Geen diploma, ingeschreven in

Met deze bepaling van de opleidingstypes en het diploma onderscheiden we voor de verdere
analyse in totaal 6 groepen. Bij het voorkomen van meerdere categorieën voor een en dezelfde
schoolverlater, geven we voorrang aan het opleidingstype waarin het diploma werd behaald, indien
dat er meerdere zijn krijgt het “hoogste” opleidingstype voorrang. Indien geen diploma werd
behaald geven we vervolgens voorrang aan het “laagste” opleidingstype waarin de student was
ingeschreven. Deze wijze van toewijzing is ingegeven vanuit het idee dat een inschrijving in het
onderwijs maar relevant zal zijn op de arbeidsmarkt, als er ook een diploma voor werd verworven,
en wordt ook meer concreet gemaakt in tabel 19. Hierna bekijken we de aantallen schoolverlaters
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uit het hoger onderwijs uit elk van de 6 groepen (aantallen in tabel 20) wanneer we de gegevens
uitsplitsen naar studierichting en instelling.
Tabel 20: Voorkomen van de onderscheiden studieniveaus in het hoger onderwijs (voor SV2011)
N

%

PBA

13152

28,8

PBA geen diploma

14488

31,7

506

1,1

4226

9,3

11454

25,1

1848

4,0

45674

100,0

ABA
ABA geen diploma
MA
MA geen diploma
Totaal

2.4.1 Aantallen per instelling en studierichting in het hoger onderwijs
In onderstaande grafieken (figuur 18) blijkt dat vooral de studierichtingen in de types hoger
onderwijs met de grootste aantallen schoolverlaters grotere aantallen schoolverlaters per instelling
hebben. De grootste groepen schoolverlaters zijn te vinden bij de professionele bacheloropleidingen, zowel de studenten die daarin een diploma behaalden als de niet-succesvolle
uitstromers uit een bacheloropleiding. Bij de schoolverlaters uit een academische bachelor vormen
in het bijzonder deze die daarvan een diploma behaalden slechts kleinere groepen per studierichting
en instelling, terwijl voor de schoolverlaters van een masteropleiding met name de studenten die
daarin geen diploma behaalden in kleinere aantallen voorkomen, al is deze laatste groep beduidend
groter dan de voorlaatste. Dit wordt nog eens duidelijker geïllustreerd in de cumulatieve grafieken
van figuur 19, en blijkt eveneens in het cijfermateriaal opgenomen in tabel 21.
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Figuur 18: Verdeling van de instellingen x studierichtingen in het hoger onderwijs naar aantal
schoolverlaters, per opleidingstype
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Figuur 19: Cumulatieve verdeling van de instellingen x studierichtingen in het hoger onderwijs
naar aantal schoolverlaters, per opleidingstype

Tabel 21: Aantal studierichtingen x instellingen in hoger onderwijs met voldoende aantallen
schoolverlaters, naargelang type opleiding, naar vooropgestelde minimumaantallen
Alle studierichtingen

Min. 1 SV

Min. 5 SV

Min 30 SV

– PBA, geslaagd

282

277

157

– PBA, geen diploma

323

273

160

– ABA, geslaagd

132

33

0

– ABA, geen diploma

254

167

49

– MA, geslaagd

406

345

119

– MA, geen diploma

336

117

7
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2.4.2 Aantallen per studierichting in het hoger onderwijs (macroniveau)
Tot slot bekijken we de aantallen schoolverlaters van het hoger onderwijs, naargelang het type
hoger onderwijs dat ze volgden en of ze daarin het diploma behaalden, op het niveau van de
studierichtingen, over alle instellingen hoger onderwijs heen.
De onderstaande grafieken (figuur 20 en 21) en tabel 22 met de cijfers illustreren dat op dit niveau
voor elk van de types hoger onderwijs en uitgesplitst naargelang de studenten hun diploma
behaalden, heel wat studierichtingen voldoende grote aantallen schoolverlaters kennen om op
zinvolle wijze te kunnen rapporteren over hun instap op de arbeidsmarkt.
Figuur 20: Verdeling van de studierichtingen in het hoger onderwijs (macro) naar aantal
schoolverlaters, per opleidingstype
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Figuur 21: Cumulatieve verdeling van de studierichtingen in het hoger onderwijs (macro) naar
aantal schoolverlaters, per opleidingstype
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Tabel 22: Aantal studierichtingen (macroniveau) in hoger onderwijs met voldoende aantallen
schoolverlaters, naargelang type opleiding en naar vooropgestelde minimumaantallen
Alle studierichtingen

Min. 1 SV

Min. 5 SV

Min 30 SV

– PBA, geslaagd

60

57

41

– PBA, geen diploma

59

55

44

– ABA, geslaagd

71

27

2

– ABA, geen diploma

98

81

37

– MA, geslaagd

229

191

85

– MA, geen diploma

205

90

13
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3 Welke observatieperiode?
In dit derde luik van dit technisch rapport reiken we verder cijfermateriaal aan over de
arbeidsmarktintrede van de schoolverlaters, waarbij we die situatie enerzijds op zo lang mogelijke
termijn opvolgen, en anderzijds apart bekijken voor schoolverlaters naargelang het onderwijstype
van waaruit ze het onderwijs verlieten.
Met deze verdere uitdieping bieden we materiaal aan om beter te kunnen oordelen over twee
gerelateerde vragen die zich nog stellen om te bepalen tot op welk ogenblik het zinvol is te
rapporteren over de arbeidsmarktintrede van schoolverlaters vanuit de invalshoek van onderwijs.
Ten eerste is er de vraag naar het “ideale” meetmoment – is er een moment waarop de werksituatie
van schoolverlaters zich lijkt te stabiliseren? Voor een deel kan die vraag reeds worden benaderd
vanuit de gegevens gerapporteerd in het eerste deel van dit rapport, omdat bij de uitwerking van de
basisindicatoren telkens ook een overzicht werd gegeven van hoe elke indicator er over de tijd
uitziet voor de schoolverlaters van 2011. Omdat de observaties van de arbeidsmarktdata waarover
we beschikken lopen tot het einde van 2013, is de observatieperiode voor die schoolverlaterscohorte
beperkt tot 2,5 jaar na schoolverlaten. In het kader van het pilootproject werd evenwel niet enkel de
schoolverlaterscohorte van 2011, maar ook deze van 2008 opgenomen. Door die cohorte hier te
bekijken, kunnen we de situatie op de arbeidsmarkt nog drie jaren langer bekijken met een
observatievenster van 5,5 jaar na schoolverlaten.
Ten tweede is er de vraag naar homogeniteit – als al sprake is van een stabilisatie van de
werksituatie op een bepaald ogenblik, is dat ogenblik dan wel hetzelfde voor alle onderwijstypes?
Deze vraag is in het bijzonder ook relevant omdat in de onderzoeksliteratuur regelmatig sprake is
van een mogelijke trade-off naargelang de gevolgde studie. Het gaat daarbij in eerste instantie niet
om een trade-off tussen onderwijsniveaus, wel tussen meer beroepsgerichte en meer algemene
onderwijsrichtingen. In het bijzonder is de hypothese dat schoolverlaters uit meer beroepsgerichte
opleidingen dan mogelijk wel een relatief vlotte arbeidsmarktintrede kennen, maar dat
schoolverlaters uit meer algemeen vormende richtingen een betere bagage meekregen om op
langere termijn een betere positie te gaan verwerven op de arbeidsmarkt (voor een overzicht, zie
bijvoorbeeld Verhaest et al., 2016). Daarom bekijken we hierna voor de schoolverlaterscohorte van
2008 tevens het belang van verschillen tussen schoolverlaters, meer concreet vergelijken we voor
elk van de reeds toegelichte indicatoren voor de arbeidsmarktsituatie de evolutie over de tijd voor
verschillende studieniveaus en onderwijstypes.
De studieniveaus en onderwijstypes die we hier onderscheiden, zijn op dezelfde wijze bepaald als in
detail is toegelicht in het vorige, tweede deel van dit rapport. Aan de ene kant bekijken we dus de
schoolverlaters van het secundair onderwijs naargelang de onderwijsvorm waarin ze het voltijds
secundair onderwijs verlieten, of het DBSO of de leertijd van Syntra. Belangrijk nogmaals te
noteren voor de interpretatie is dat die schoolverlaters niet noodzakelijk allemaal een diploma
behaalden in dat onderwijstype. We bepaalden de onderwijsvorm van de schoolverlaters immers op
basis van het behalen van minimaal een attest van een jaar in de derde graad.
We rapporteren hier niet apart over de “vroegtijdige schoolverlaters”, aangezien de “VSV”
variabele in het secundaironderwijsbestand voor de schoolverlaterscohorte van 2008 een eerder
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problematische variabele is omwille van de erg veel ontbrekende waarden, welke wellicht het
gevolg zijn van het feit dat de volledige schoolloopbaan van die cohorte onvoldoende gekend is in
de administratieve databank (omdat men voor die gegevens verder moet teruggaan in de tijd).
Omdat het evenwel vanuit beleidsoogpunt relevant is om te weten hoe de vroegtijdige
schoolverlaters zich al dan niet kunnen handhaven op de arbeidsmarkt, ook op langere termijn (cf.
het idee van “groenpluk”), nemen we wel de groep schoolverlaters van het secundair onderwijs dat
noch een bewijs van een jaar in de derde graad voltijds onderwijs, noch het DBSO, noch van de
leertijd een kwalificatie behaalde mee in de analyse. Het is belangrijk te noteren dat, hoewel er
wellicht een zekere overeenkomst is met het concept van “vroegtijdige schoolverlater”, er geen een
op een relatie bestaat met de VSV-indicator van onderwijs. We benoemen deze groep voor de
duidelijkheid dan ook anders, als de groep zonder kwalificatie van een derde graad van het
secundair onderwijs.
Naast de schoolverlaters van het secundair onderwijs nemen we hier meteen ook de schoolverlaters
van het hoger onderwijs mee voor de analyse van de evolutie van de arbeidsmarktsituatie. Als
gevolg van wijzigingen die zich over de tijd hebben voorgedaan in de registratie van de types en
diploma's van het hoger onderwijs, hebben we voor de schoolverlaterscohorte van 2008 een paar
aanpassingen gedaan om het type onderwijsdiploma te bepalen. Met name hebben we de
“licentiaten” van de databank hoger onderwijs samengenomen met de “masters”, waarvoor de
overeenkomstige graad in de LED-databank nog veel verschillende graden omvat (naast "Master"
en "Licentiaat", namen we ook de graadvermeldingen "Apotheker", "Architect", "Arts", "Bioingenieur", "Burgerlijk Ingenieur", "Burgerlijk ingenieur-architect", "Dierenarts", "Handelsingenieur", "Industrieel ingenieur", "Tandarts" en "Meester”), welke werden meegenomen om te
bepalen of een student ingeschreven in een bepaalde studierichting en instelling ook effectief het
diploma van die studie behaalde.
Anders dan in de rapportering van het vorige deel tenslotte, hebben we hier bij de samenvoeging
van de verschillende types onderwijs dubbeltellingen eruit gehaald. Om te beginnen is er bij de
schoolverlaterscohorte van 2008 een overlap tussen de schoolverlaters van het secundair onderwijs
en van de leertijd. In totaal ging het om 29 schoolverlaters, waarbij de behaalde kwalificatie bij
Syntra steeds in 2008 was, terwijl de laatste behaalde kwalificatie van het secundair onderwijs daar
telkens van afweek. Bijgevolg hebben we voor die gevallen de kwalificatie van de leertijd voorrang
gegeven boven die van het secundair onderwijs.
Met betrekking tot de schoolverlaters van het hoger onderwijs, hebben we er hier evenmin voor
geopteerd om schoolverlaters die in het jaar van schoolverlaten geen diploma behalen in hun studie
“terug” te zetten op hun vorige of andere hoogst behaalde diploma. Kwalificaties van het hoger
onderwijs kregen voorrang op deze van het secundair onderwijs, maar de schoolverlaters van het
hoger onderwijs die niet slaagden in datgene waarin ze de school verlieten, worden in de hierna
volgende analyses buiten beschouwing gelaten.
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3.1 Werksituatie
Figuur 22: Werksituatie over de tijd (SV2008, K81-K134)

Voor de schoolverlaterscohorte van 2008 veronderstellen we dat het moment van schoolverlaten
ongeveer samenvalt met het einde van het tweede kwartaal van 2008 (K82). Voor de
schoolverlaters van het secundair onderwijs zal dit wel een goede benadering zijn, voor de
schoolverlaters van het hoger onderwijs weten we evenwel dat dit niet voor alle schoolverlaters
overeenkomt met het moment waarop ze hun diploma behaalden, het kan immers zijn dat ze pas in
september (tweede zittijd) afstudeerden, maar het zou ook kunnen dat ze al in januari hun opleiding
voltooiden (hoewel die laatste optie maar met de flexibilisering van het hoger onderwijs in 20052006 stilaan ingang vond, en daarom voor een deel van de schoolverlaterscohorte van 2008 nog niet
zo relevant was, gezien voor een deel van de schoolverlaters de start aan het hoger onderwijs voor
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de flexibilisering viel).
De aanduidingen op de horizontale as van figuur 22 staan ook hier weer voor het jaartal (8-13) en
het kwartaal (1-4). Het aandeel werkenden blijkt zich min of meer te stabiliseren rond 3 jaar na
schoolverlaten (K112). Hierna splitsen we deze gegevens uit over de verschillende onderwijsniveaus en -types.

3.1.1 Werkend
Figuur 23: Aandeel werkend over de tijd, naargelang onderwijstype (SV2008, K81-K134)

De percentages werkenden liggen het laagst bij de schoolverlaters uit het ASO, KSO en deze zonder
een derde graad van het secundair onderwijs. De schoolverlaters van de leertijd beginnen met een
grote voorsprong op het moment van schoolverlaten zelf, maar kunnen deze niet aanhouden; vanaf
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1,5 jaar na schoolverlaten zitten ze op hetzelfde (weliswaar nog steeds hoge) niveau als de
schoolverlaters van het TSO en BSO, maar vanaf 4 jaar na schoolverlaten wordt hun achterstand op
die groepen groter.
Waar de trend doorgaans opwaarts is, blijkt het aandeel werkenden vanaf zo'n 2 jaar na
schoolverlaten te stagneren bij 3 groepen: de schoolverlaters van de leertijd, deze van het DBSO en
deze zonder derde graad in het secundair onderwijs.
Voor de schoolverlaters van het hoger onderwijs ligt het aandeel werkenden het hoogst bij de
professionele bachelors, op de voet gevolgd door de masters, terwijl dit lager ligt bij de
academische bachelors, al verkleint die laatste kloof naarmate we een langer observatievenster
hanteren.
Globaal blijkt de stabilisering in het aandeel werkenden rond drie jaar na schoolverlaten nog niet
voor de schoolverlaters van het ASO, KSO en deze met een academische bachelor. Het zijn met
name de groepen met een meer algemene vorming die op de langere termijn hun werksituatie, die
initieel niet erg goed is, lijken te verbeteren. In die zin lijkt er inderdaad sprake van een trade-off
tussen meer algemeen en meer beroepsgericht onderwijs.
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3.1.2 Werkzoekend
Figuur 24: Aandeel werkzoekenden over de tijd, naargelang onderwijstype (SV2008, K81-K134)

We zien hier dat de werkloosheidsgraad bij de schoolverlaters uit de leertijd vanaf vier jaar na
schoolverlaten opnieuw begint te stijgen. Hetzelfde blijkt zich evenwel ook voor te doen bij de
schoolverlaters uit het ASO.
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3.1.3 Inactief
Figuur 25: Aandeel inactieven over de tijd, naargelang onderwijstype (SV2008, K81-K134)

Inactiviteit ligt vooral hoog bij de schoolverlaters van het ASO en KSO. Opvallend is dat de
inactiviteit van de academische bachelors 1 jaar na schoolverlaten op hetzelfde hoge niveau blijkt te
liggen, maar daarna sneller afneemt. Bij de schoolverlaters zonder derde graad van het secundair
onderwijs ligt het inactiviteitsniveau vrij snel al lager, maar hierin zit vanaf 1 jaar na schoolverlaten
nog weinig beweging.
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3.2 Werkervaring
Figuur 26: Proportie met werkervaring over de tijd (SV2008, K83-K134)

Voor de schoolverlaterscohorte van 2008 gaan we uit van juni 2008 als moment van schoolverlaten
(K82); vanaf de eerste maand na schoolverlaten (K83) wordt de werkervaring in bovenstaande
figuur 26 gecumuleerd weergegeven. Zelfs na 3 jaar na schoolverlaten (K112) blijft het aandeel
schoolverlaters met werkervaring licht toenemen, maar de sterkste stijging in het aandeel met
werkervaring heeft zich voordien voorgedaan.
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Figuur 27: Proportie met werkervaring over de tijd, naar opleidingstype (SV2008, K83-K134)

Opgedeeld naar opleidingstype, blijken de schoolverlaters uit het ASO het minst werkervaring op te
bouwen. Niet alleen is hun achterstand op de andere types onmiddellijk duidelijk, geduerende de
eerste jaren na schoolverlaten blijven ze ver achter op de schoolverlaters uit de andere
onderwijstypes.
De onderwijstypes van het secundair onderwijs met een sterke beroepscomponent doen het
opvallend het best wat de verwerving van werkervaring betreft. Waar de leerlingen uit het DBSO
gelijk starten na schoolverlaten als de leerlingen van het TSO en BSO, doen deze die niet
onmiddellijk werk hebben na schoolverlaten er wel langer over om een eerste werkervaring op te
doen. Vanaf zo'n 3 jaar na schoolverlaten is die kloof evenwel opnieuw grotendeels weggewerkt.
De groep zonder kwalificatie van een derde graad in het secundair onderwijs doet het minder goed,
al is hun kans op werkervaring groter dan die van de leerlingen uit het ASO en KSO. Meer naar het
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einde van de observatieperiode toe (vijf jaar na schoolverlaten) neemt die voorsprong evenwel ook
af.
De verschillen tussen de afgestudeerden uit het hoger onderwijs naargelang hun opleidingstype,
sluiten aan bij de vastgestelde trends voor het secundair onderwijs: de schoolverlaters met een
professionele bachelordiploma doen het snelst werkervaring op, gevolgd door de schoolverlaters
met een master, terwijl de schoolverlaters met een academische bachelor beperkter werkervaring
opdoen.

3.3 Loon
Figuur 28: Gemiddelde op de loonvariabelen loonklasse en loondeciel over de tijd (SV2008, K81K134)
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Wanneer we bovenstaande grafiek van de schoolverlaterscohorte van 2008 (figuur 28) vergelijken
met deze van de schoolverlaterscohorte van 2011 (figuur 5, op p.19), valt op dat de min of meer
lineaire stijging van het loon tijdens de eerste jaren na schoolverlaten ook verder wordt gezet in de
daaropvolgende jaren, zonder dat een duidelijke vertraging in de loonstijging optreedt (zelfde
bemerking geldt ook hier dat wanneer gegevens over de tijd worden samengenomen of vergeleken,
lonen best zouden worden geïndexeerd).
Figuur 29: Gemiddelde op loondeciel over de tijd, naar opleidingstype (SV2008, K81-K134)

Bekijken we de evolutie in het loon naargelang het onderwijstype, dan is meteen duidelijk dat de
schoolverlaters uit het hoger onderwijs gemiddeld hogere lonen verwerven. Het verschil tussen de
drie types in het hoger onderwijs is niet zo duidelijk op het moment van schoolverlaten zelf, maar
blijkt wel vanaf 1 maand na schoolverlaten: het loon van de gediplomeerden met een masterdiploma
ligt vanaf dan beduidend hoger dan voor deze met een bachelordiploma, en het verschil neemt met
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de jaren alleen maar toe. Waar de schoolverlaters met een academische bachelor meer verdienen
dan deze met een professionele bachelor, is dit 3 jaar na schoolverlaten niet meer het geval, vooral
om de lonen van de professionele bachelors op dat moment een inhaalbeweging lijken te maken.
Ook voor de schoolverlaters uit het secundair onderwijs is de trend zonder uitzondering deze van
een toename van het loon. En hoewel de leerlingen uit het TSO en BSO de hoogste lonen laten
optekenen, blijken de schoolverlaters van het ASO een snellere stijging door te maken in het loon.
Deze trend lijkt bevestigend voor de hypothese dat schoolverlaters met een meer algemene
achtergrond zich op langere termijn beter kunnen handhaven op de arbeidsmarkt. Na vijf jaren
komen de leerlingen uit het ASO op hetzelfde loonniveau uit als de schoolverlaters van het TSO en
vanaf zo'n 3,5 jaar na schoolverlaten overtreffen ze tevens deze van het BSO.
Figuur 30: Gemiddelde op basis van loonklasse over de tijd, naar opleidingstype (SV2008, K81K134)
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5 Bijlagen
5.1 Bijlage 1: Nomenclatuur van de socio-economische positie
Variabele Nomenc; vanaf 2003.
1.
Werkend
1.1. Werkend in loondienst
1.1.1. Werkend in één job in loondienst
1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst
1.2. Werkend als zelfstandige
1.2.1. In hoofdberoep
1.2.2. In bijberoep
1.2.3. Werkend als zelfstandige na pensioen(leeftijd)
1.3. Werkend als helper bij een werkgever met zelfstandigenstatuut
1.3.1. Werkend als helper in hoofdberoep
1.3.2. Werkend als helper in bijberoep
1.3.3. Werkend als helper na pensioen(leeftijd)
1.4. Werkend in loondienst en als zelfstandigen/helper
1.4.1. Voornaamste job wordt uitgeoefend in loondienst
1.4.2. Voornaamste job wordt uitgeoefend als zelfstandige in hoofdberoep met bijkomende job in
loondienst
1.4.3. Voornaamste job wordt uitgeoefend als helper in hoofdberoep met bijkomende job in
loondienst
2.
Werkzoekend
2.1. Werkzoekend na voltijdse tewerkstelling, met werkloosheidsuitkering
2.2. Werkzoekend na een vrijwillig deeltijdse job, met werkloosheidsuitkering
2.3. Werkzoekend na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering (voor 2012)
2.3. Werkzoekend na studies, met inschakelingsuitkering of overbruggingsuitkering (vanaf 2012)
2.4. Werkzoekend met begeleidingsuitkering
3.
Niet beroepsactief
3.1. Volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet
3.2. Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende
3.3. Leefloon/financiële hulp
3.3.1 Leefloon
3.3.2 Financiële hulp
3.4. Pensioentrekkend zonder werk
3.5. Volledig bruggepensioneerd
3.5.1 Volledig bruggepensioneerd (voor 2012)
3.5.1 Volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vanaf 2012)
3.5.2 Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen
3.6. Rechtgevende kinderen voor kinderbijslag
3.7. Arbeidsongeschikt
3.7.1 Arbeidsongeschiktheid gekend bij de mutualiteiten
3.7.2 Arbeidsongeschikt omwille van invaliditeit
3.7.3 Arbeidsongeschikt omwille van een beroepsziekte
3.7.4 Arbeidsongeschikt omwille van een arbeidsongeval
3.8 Persoon met een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)
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4.

Andere

5.2 Bijlage 2: Variabele ncat: Categorie van werkzoekende
(omwille van wijzigingen over de tijd, wordt telkens ook de periode van toepassing vermeld)
Code 40: Werkzoekenden (01/01/2005 – 31/12/2012)
– de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (00)
– de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die vrijgesteld zijn van de
gemeentelijke controle (01)
– de niet-werkende werkzoekenden die vrij ingeschreven zijn (03)
– de werkzoekenden die uitgesloten zijn van werkloosheidsuitkeringen die verder blijven
stempelen (04+14)
– de werkzoekenden ten laste van het OCMW (05)
– de werkzoekenden die afhangen van de regionale fondsen voor de sociale en professionele
integratie van personen met een handicap (06)
– de vrijwillig deeltijdse werknemers (07)
– de werklozen die vrijwillig afstand doen van werkloosheidsuitkeringen (09)
– de jongeren die recht hebben op overbruggingsuitkeringen (12)
code 41: Jonge werklozen in wachttijd (01/01/2005 – 31/12/2012)
– de jonge werklozen die tijdens hun wachttijd zijn ingeschreven (02)
– de jongeren in afwachting van overbruggingsuitkeringen (11)
code 42: Voltijds tewerkgestelde werkzoekenden (vanaf 01/01/2005)
– werkzoekenden die in beschutte werkplaatsen zijn tewerkgesteld (88)
– voltijdse werknemers die vrij zijn ingeschreven (90)
– bepaalde tijdelijke werklozen (92)
code 43: Deeltijds tewerkgestelde werkzoekenden (vanaf 01/01/2005)
– vrijgestelde werkzoekenden in het kader van PWA-activiteiten maar die de hulp van een
gewestelijke instelling wensen (30)
– deeltijds tewerkgestelde werknemers met behoud van rechten (80)
– werkzoekenden die deeltijds werken tijdens hun wachttijd (82)
– tewerkgestelde jongeren in afwachting van overbruggingsuitkeringen (91)
– halftijds tewerkgestelde werknemers die vrij ingeschreven zijn (93)
code 44: Werkzoekenden in opleiding (vanaf 01/01/2005)
– werklozen of werkzoekenden die voltijds of deeltijds in collectieve beroepsopleiding zijn
(83)
– werklozen of werkzoekenden die voltijds of deeltijds in individuele beroepsopleiding zijn
(85)
code 50: Werkzoekende – uitkeringsgerechtigden (vanaf 01/01/2013)
– Vergoede volledig werklozen - werkzoekend (00)
– Werknemers met vrijwillig gereduceerde arbeidstijd (07)
– Werkzoekenden die een beroep hebben ingediend bij de arbeidsrechtbank tegen een
beslissing van het RIZIV - vanaf 01/02/20112 (FOREM 09)
– Werzoekende die afstand doet van uitkeringen (ADG 09)
code 51: Jonge werkzoekende in inschakelingstijd (vanaf 01/01/2013)
– Jonge werkzoekenden ingeschreven tijdens inschakelingsstage (02)
– Jonge werkzoekenden in deeltijds onderwijs (ADG 11)
– Jonge werkzoekenden wachtend op overgangsuitkeringen (Actiris 11)
code 52: Andere werkzoekende onvermijdelijk ingeschreven (vanaf 01/01/2013)
– werkzoekenden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen (VDAB 14)
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–
–
–
–

werkzoekenden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen (Forem/ADG-04)
werkzoekenden ten laste van het OCMW (05)
werkzoekenden erkend als gehandicapt door de FOD SZ (VDAB 06)
werkzoekenden erkend als gehandicapt door de FOD SZ en anderen ingeschreven in de
aanvraag voor sociale instellingen (ADG-06)
– jongeren onderworpen aan de deeltijdse schoolplicht en in wachtstage terwijl de jongeren als
werkzoekende ingeschreven zijn voor een deeltijdse betrekking en niet werkzaam zijn
(VDAB-11)
code 53: Werkzoekende vrij ingeschreven (01/01/2013)
– Vrije werkzoekenden zonder werk (03)
– Werkzoekenden ingeschreven in reconversiecel (13)
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