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538 Kempense jongeren verlieten tijdens het schooljaar 2014-2015 de schoolbanken zonder 

kwalificatie1. Dat is 9,9% van alle schoolverlaters tot 25 jaar. De Kempen doet het hiermee beter dan 

het Vlaamse gemiddelde van 11%. Toch is er geen reden voor euforie. 538 vroegtijdige schoolverlaters, 

zijn er 538 te veel. Voor de partners van het Streekplatform Kempen is een goede aansluiting school-

werk een prioriteit. Daarom organiseren we2 op 28 november een trefpuntbijeenkomst onderwijs-

arbeidsmarkt met als thema ‘Samen tegen schooluitval’.  

 

MET DE NADRUK OP SAMEN 

Samen tegen schooluitval. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de krachtenbundeling van tal van 

partners essentieel is om vroegtijdig schoolverlaten te beperken. Bij de ene leerling kan een time out 

van de school door een samenwerking tussen leerling, school, CLB, lokaal bestuur en een partner van 

NAFT3 soelaas bieden om de schoolcarrière gekwalificeerd te beëindigen of verder te zetten. Bij een 

andere leerling kunnen gesprekken op school met de arbeidsbemiddelingsdienst van VDAB helpen om 

zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt realistisch in te schatten en de leerling te overtuigen om de 

schoolloopbaan in schoonheid te beëindigen. Naarmate de uitdaging groter wordt, wordt ook het 

partnerschap uitgebreider. Een goede afstemming tussen onderwijs, zorg, welzijn, ordehandhaving … is 

cruciaal.  

 

TREFPUNTBIJEENKOMST 

 

                                                
1 Voor deze cijfers hebben we ons gebaseerd op het Vlaams cijferrapport vroegtijdig schoolverlaten. De definitie die 

hierbij gehanteerd wordt is: een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het Vlaams secundair onderwijs 
verlaten heeft zonder voldoende kwalificatie. De leerling heeft m.a.w. ten hoogste een kwalificatie 2e graad secundair 
onderwijs. 
2 De helikoptergroep onderwijs-arbeidsmarkt is de motor van deze bijeenkomst. De groep bestaat uit 

netoverschrijdende vertegenwoordigers van het secundair onderwijs, CLB, ACV, provincie Antwerpen, Thomas More 
Kempen, VDAB, Voka Kempen, Welzijnszorg Kempen    
3 NAFT staat voor naadloos flexibele trajecten. 

http://streekplatformkempen.be/event/trefpuntbijeenkomst-onderwijs-arbeidsmarkt/
http://streekplatformkempen.be/leren-en-werken/
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‘Sterke regio. Slim netwerk’ is de baseline van het Streekplatform Kempen. Met de 

trefpuntbijeenkomsten onderwijs-arbeidsmarkt wil het Streekplatform Kempen, complementair aan de 

lokale en provinciale samenwerking en initiatieven, de Kempense partners samenbrengen. De 

bijeenkomst is een ontmoetingsmoment om binnen de Kempen de verschillende lijnen even te laten 

samen-sporen, aan kruisbestuiving te doen en elk – hopelijk versterkt – weer op weg te laten gaan, 

misschien wel op eenzelfde traject. We zijn dan ook blij om zo’n 100 deelnemers te verwelkomen. 

Tal van partners zijn op hun terrein bezig met het welzijn van jongeren, met een goede aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt en met het versterken van jongeren en hun omgeving naar de toekomst. Al 

deze partners krijgen tijdens een plenair luik zicht op de Kempense invulling van het Vlaamse actieplan 

samen tegen schooluitval. Vervolgens kan in verschillende ateliers dieper ingegaan worden op diverse 

aspecten van de strijd tegen schooluitval: ouderbetrokkenheid, flankerend onderwijsbeleid, 

spijbelactieplan, data-analyse en warme overdracht tussen school en arbeidsmarkt. Afsluiten doen we 

met een gezellige nababbel. U vindt het programma hier. 

 

SAMEN DE (TOEKOMSTIGE) UITDAGINGEN AANPAKKEN 

De Helikoptergroep onderwijs-arbeidsmarkt wil sterk investeren in samenwerking tussen diverse 

partners. Van scholen, ondersteuningsdiensten, CLB’s, VDAB, over vormingswerk naar lokale besturen, 

sectoren en sociale partners. De uitdagingen om ook in de toekomst ongekwalificeerde uitstroom en 

vroegtijdig schoolverlaten te vermijden zijn enorm. Leerlingenwelzijn, studiekeuzes op basis van talent, 

leren op maat, verlagen van de kinderarmoede, leren op school en op de werkvloer, …  om dit allemaal 

succesvol te laten zijn, is wendbaarheid en samenwerking van diverse partners essentieel.  

 

WIE ZIJN DE KEMPENSE VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS? 

De meest recente data over vroegtijdig schoolverlaten die het departement onderwijs publiceerde 

betreft schooljaar 2014-2015. Deze cijfers leren ons dat 60% van de Kempense vroegtijdige 

schoolverlaters4 man is. Meer dan 65% van de vroegtijdig schoolverlaters doet dat in het jaar waarin hij 

of zij niet langer leerplichtig is (41,45% is 17-18j en 25,65% is 18-19j).  

De laatst gevolgde richting van de vroegtijdig schoolverlaters uit de Kempen is niet noodzakelijk een 

arbeidsmarktgerichte studierichting. Al komt wel de grote meerderheid van de vroegtijdig 

schoolverlaters uit studierichtingen met een arbeidsfinaliteit. 

 

 

   

  

 

 

Figuur: Uitstroompositie Kempense vroegtijdig 

schoolverlaters, schooljaar 2014-2015. Bron: 

Gemeenterapport vroegtijdig schoolverlaten volgens woonplaats. 

 

 

 

 

 

                                                
4 Kempen = 29 gemeenten van het Streekplatform Kempen. 

http://streekplatformkempen.be/event/trefpuntbijeenkomst-onderwijs-arbeidsmarkt/
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De schoolverlatersstudie van VDAB spreekt voor het arrondissement Turnhout voor de afstudeerders 

van 30 juni 2015 over 314 schoolverlaters zonder kwalificatie5, een aandeel van 6,5% van alle 

schoolverlaters. Het interessante aan deze studie is dat VDAB de leerlingen volgt een jaar na 

afstuderen. Hebben ze werk exact in jaar later? En hebben ze in het afgelopen jaar gewerkt? Van de 

314 ongekwalificeerde schoolverlaters was 108 of 34,4% exact één jaar later werkzoekend. 15% of 47 

van deze 314 jongeren heeft gedurende dat jaar geen enkele werkervaring opgedaan.6  

 

De Kempense partners van het helikoptergroep onderwijs-arbeidsmarkt onderstrepen dat niet alleen de 

ongekwalificeerde schoolverlaters zonder secundair diploma een uitdaging zijn voor de regio, ook de 

drop-outs na het secundair onderwijs zijn kwetsbaar. Dit zijn jongeren die wel een hogere studie 

aanvatten, maar uiteindelijk toch geen bijkomende diploma’s verwerven en met ‘louter’ een diploma 

secundair onderwijs de arbeidsmarkt opgaan. In oktober telde de Kempen bijvoorbeeld 147 niet-

werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar met als hoogst behaalde diploma de 3e graad algemeen 

secundair onderwijs.  

 

 

 Meer info? 

Contacteer Kim Nevelsteen – Stafmedewerker Streekplatform Kempen – 0473/55 00 27 

                                                
5 Bij ongekwalificeerde uitstroom is het hoogst behaalde diploma een secundair onderwijs 1e graad of ASO, BSO, TSO 
en KSO 2e graad. 
6 Meer details over de Kempense blik op de VDAB schoolverlatersstudie vindt u hier. 

 

http://streekplatformkempen.be/2017/07/17/kempense-schoolverlaters-aantal-hooggeschoolden-groeit-aantal-ongekwalificeerden-blijft-constant/

