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1. Referentie 
 
Referentie Van Landeghem, G. & Van Damme, J. (2002). Drie geboortecohorten doorheen het Vlaams 

onderwijs. LOA-rapport 4. Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, Steunpunt 
Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt (LOA), Cel voor Analyse van 
Onderwijsloopbanen. 

Taal Nederlands 
ISBN / 
Publicatievorm Onderzoeksrapport 
 
2. Abstract 
 
In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, in het kader van het programma ‘Steunpunten 
voor Beleidsrelevant Onderzoek’, zijn drie geboortecohorten gevolgd doorheen het Vlaams Onderwijs.  Het 
onderzoek betreft een overzicht van de doorstroming van de geboortecohorten uit de jaren 1976, 1977 en 1978 
doorheen het onderwijssysteem van de Vlaamse Gemeenschap. In het onderzoek wordt er naast het in kaart 
brengen van de globale doorstroming van de drie geboortecohorten, ook aandacht besteed aan de verschillen 
tussen jongens en meisjes inzake participatie en normaalvorderen.  Daarnaast is de invloed –op normaalvorderen 
en vertraging– van de overgang naar de eenheidsstructuur ook onderwerp van onderzoek. 
 
3. Trefwoorden 
 
Thema(’s) Onderwijs 
Trefwoord(en) LOSO, normaalvorderen, onderwijssysteem van de Vlaamse Gemeenschap, participatie, 

schoolloopbanen, voorsprong 
 
4. Onderzoeker 
 
Opdrachtgever Vlaamse minister van Onderwijs  
Onderzoeker(s) Van Landeghem, G. & Van Damme, J. 

 
Steunpunt LOA 
Unit Onderwijsloopbanen 
Dekenstraat 2 
3000 Leuven 
Tel: 016/ 32 57 58 of  016/ 32 57 47 
Fax:  016/ 32 58 59 
Christel.Deno@ped.kuleuven.ac.be 
www.steunpuntloopbanen.be  

 
5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Overzicht van de globale doorstroming van de geboortecohorten uit de jaren 1976, 1977 en 

1978 doorheen het onderwijssysteem van de Vlaamse Gemeenschap om zo informatie te 
verzamelen over de werking van dit onderwijssysteem. 
Doel: beschrijven evoluties in de doorstroming (normaalvorderen, voorsprong, vertraging); 
uitsplitsing naar geslacht + nagaan of het invoeren van een eenheidsstructuur in het secundair 
onderwijs tot een gewijzigde doorstroming doorheen het onderwijs geleid heeft. 

Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Doorstromingsonderzoek 
Doorstromingstabellen opstellen/bekijken door tellingen van al de betrokken leerlingen in de 
verschillende onderwijsposities.  Leerlingen- en studentenaantallen zijn afkomstig van het 
Departement Onderwijs (basis- en secundair onderwijs, hogeschool), het VIZO (leertijd), de 
VLIR (universiteit). 
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Departement Onderwijs (basis- en secundair onderwijs, hogeschool), het VIZO (leertijd), de 
VLIR (universiteit). 
Onderzoeksmethode niet verder gespecificeerd.  

Onderzochte 
groep  

Geboortecohorten van 3 geboortejaren, namelijk 1976 (de respondentengroep van het 
SONAR-project, 2001), 1977 en 1978 (deel van de proefgroep van het LOSO-project, 1997, 
2001).  
Omvang van de geboortecohorte als functie van de leeftijd; omvang van deelgroepen van de 
geboortecohorte als fractie van (de omvang van) de volledige geboortecohorte.  
Indeling naar: 

- Onderwijsposities (onderdelen van het onderwijssysteem, bv. 4e leerjaar gewoon 
lager onderwijs) 

- Leeftijd: 2 tot 24 jaar 
- Geslacht: jongens en meisjes 
- Aantal jaren vertraging: 1 jaar vertraging of  >1 jaar vertraging. 

Bereik Regionaal (Vlaanderen) 
 
7. Resultaten 
  
Globale 
doorstroming 

Wat de algemene participatie aan de school betreft, is die tot het einde van de leerplicht 
nagenoeg volledig.  Na het einde van de leerplicht neemt de participatie niet snel af. 
De participatie aan het buitengewoon onderwijs stijgt vanaf 6 – 7 jaar tot 12 – 13 jaar om 
vervolgens licht te dalen. Van 13-14 jaar tot en met 15-16 jaar is de omvang van de deelgroep 
constant.  De afname op 13-jarige leeftijd is een gevolg van de stroom van het buitengewoon 
lager onderwijs naar het gewoon secundair onderwijs.   
De participatie aan het deeltijds beroepssecundair onderwijsligt het hoogst op de leeftijd van 
17-18.  De sterke afname in het volgende jaar suggereert dat een aantal van deze jongeren het 
einde van de leerplicht aangrijpt om het onderwijs te verlaten.   
De participatie aan de ‘leertijd’ (VIZO) piekt eveneens op het einde van de leerplicht en daalt 
dan beduidend.   
De overige onderwijsposities (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, ander deeltijd 
secundair onderwijs voor + 18-jarigen) die hier aan bod komen zijn dun bevolkt.   
Op 6-7-jarige leeftijd zijn de meeste leden van een geboortecohorte ‘nomaalvorderend’. Ze 
zitten in het 1e leerjaar van het gewoon lager onderwijs zitten.  Een jaar later is de fractie 
normaalvorderenden fors afgenomen. 8 op 100 kinderen maken het 1e leerjaar van het gewoon 
lager onderwijs niet zonder problemen door (blijven zitten of overgaan naar het buitengewoon 
onderwijs).  Daarna neemt het aandeel van de normaalvorderenden geleidelijk af.  Op 12-
jarige leeftijd is er even een stabilisatie.  In het 6e leerjaar van het lager onderwijs wordt er 
weinig gedubbeld.  Bovendien is het voor 11-12-jarigen van het 5e leerjaar mogelijk het 6e 
leerjaar over te slaan en direct aan het 1e leerjaar B van het secundair onderwijs te beginnen. 
In het laatste jaar van de leerplicht (17-18-jarigen) is nog iets meer dan de helft van de 
geboortecohorte normaalvorderend.  Een belangrijk deel van de leerlingen op die leeftijd 
bevindt zich in onderwijsposities waarop normaalvorderen en vertraging niet van toepassing 
is (buitengewoon onderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs, leertijd en andere). 
Het aantal leerlingen met voorsprong is beperk, hoogstens 1%. 
De groep met vertraging bestaat voornamelijk uit leerlingen met >1 jaar vertraging.  De 
fractie leerlingen met >1 jaar vertraging neemt globaal toe met de leeftijd.  Het evolutieproces 
van vertraging wordt besproken aan de hand van gegevens over 1 jaar vertraging. De 6-7-
jarigen met 1 jaar vertraging bevinden zich in het gewoon kleuteronderwijs en is miniem.  
Een jaar later (7-8 jaar) is de omvang van de groep kinderen met 1 jaar vertraging sterk 
toegenomen. Deze toename is voornamelijk het gevolg van zittenblijven in het 1e leerjaar.  
Daarnaast is er mogelijk een beperkte instroom van 7-jarige kinderen die 1 jaar in het 
buitengewoon lager onderwijs doorgebracht hebben.  Na de forse toename op 7-jarige leeftijd 
neemt het aantal kinderen met 1 jaar vertraging geleidelijk toe.  Bij de 12-jarigen is er een 
lichte daling, door de inhaalbeweging van leerlingen die rechtstreeks van het 5e leerjaar naar 
het secundair onderwijs gaan of door een overgang van niet-vertraagde leerlingen uit het 
buitengewoon lager onderwijs naar het gewoon secundair onderwijs. De fractie leerlingen met 
1 jaar vertraging bij de 13-14-jarigen is opvallend groter dan 1 jaar eerder.  Deze stijging kan 
gedeeltelijk verklaard worden door de instroom van 13-jarigen van het buitengewoon lager 
onderwijs naar het secundair onderwijs.  Er is ook een kleine bijdrage door de instroom van 
leerlingen met 2 jaar vertraging vanuit het 5e leerjaar van het gewoon lager onderwijs naar het 
1e leerjaar secundair.  De rest van de toename is toe te schrijven aan zittenblijven in het 1e 
leerjaar van het gewoon secundair onderwijs.  Op 18-jarige leeftijd is er een vermindering van 
de fractie leerlingen met 1 jaar vertraging, wellicht doordat een aantal leerlingen met 
achterstand het onderwijs verlaat zodra hun leerplicht ophoudt.  De forse toename van het 
aandeel met vertraging op 19-jarige leeftijd weerspiegelt vooral het vele falen in het 1e jaar 
van het hoger onderwijs.  Ook het overgaan van het ‘zevende’ jaar BSO naar het hoger 
onderwijs betekent oplopen van vertraging. 
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1e leerjaar secundair.  De rest van de toename is toe te schrijven aan zittenblijven in het 1e 
leerjaar van het gewoon secundair onderwijs.  Op 18-jarige leeftijd is er een vermindering van 
de fractie leerlingen met 1 jaar vertraging, wellicht doordat een aantal leerlingen met 
achterstand het onderwijs verlaat zodra hun leerplicht ophoudt.  De forse toename van het 
aandeel met vertraging op 19-jarige leeftijd weerspiegelt vooral het vele falen in het 1e jaar 
van het hoger onderwijs.  Ook het overgaan van het ‘zevende’ jaar BSO naar het hoger 
onderwijs betekent oplopen van vertraging. 

Jongens versus 
meisjes 

De algemene participatie van jongens is systematisch lager dan de participatie van meisjes in 
de 4 jaren die volgen op het einde van de leerplicht (18-19 jaar tot 21-22 jaar).  
Van 3-4 jaar tot en met 19-20 jaar is de aanwezigheid van de jongens systematisch groter dan 
de aanwezigheid van de meisjes in het buitengewoon onderwijs.  De evolutie van de 
aanwezigheid in het buitengewoon onderwijs is gelijkaardig voor de jongens en de meisjes. 
De tabellen over het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd bevestigen dat de 
jongens het gewoon voltijds onderwijs meer de rug toekeren dan de meisjes.  Anderzijds is de 
uitstroom uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd op het einde van de 
leerplicht even duidelijk bij de meisjes als bij de jongens. 
Op 6-7-jarige leeftijd zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes normaalvorderend. In het 
daaropvolgende jaar ontstaat een verschil ten nadele van de jongens.  Zij blijven meer zitten 
in het 1e leerjaar en/of gaan meer over naar het buitengewoon onderwijs.  Dat verschil neemt 
licht toe in de loop van de volgende jaren.  Na het moment van stabilisatie op 12-jarige 
leeftijd begint, vanaf 13-14 jaar, een gestage sterke toename van het verschil tussen het 
aandeel normaalvorderenden bij de jongens en de meisjes. Dit verschil is gedeeltelijk een 
gevolg van de grotere aanwezigheid van de jongens in het buitengewoon onderwijs, het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd. De belangrijkste oorzaak is echter de 
grotere vertraging van de jongens in de loop van het secundair onderwijs. 
Het beperkte aantal leerlingen met voorsprong vormt een iets grotere fractie van de 
geboortecohorte bij de meisjes dan bij de jongens. 
De deelgroep met vertraging in de geboortecohorte van de jongens is systematisch groter dan 
de overeenkomstige fractie in de geboortecohorte van de meisjes, tot en met de leeftijd van 
18-19 jaar. Op 18-jarige leeftijd is er zowel bij de jongens als bij de meisjes een vermindering 
van de deelgroep met vertraging, door een uitstroom uit het onderwijs bij het einde van de 
leerplicht.  De vermindering is ongeveer even groot bij beide seksen.  In het jaar daarna is het 
aantal studenten met vertraging nog gegroeid bij de jongens. Bij de meisjes echter is de 
toename dramatisch, zodat het aandeel meisjes met vertraging op die leeftijd de fractie bij de 
jongens bijna evenaart.  Een belangrijke oorzaak is dat in verhouding meer meisjes het hoger 
onderwijs op 18-jarige leeftijd aanvatten en dat –al slagen ze daarin procentueel iets beter– de 
toename van de groep vertraagden in verhouding groter is.   
In de geboortecohorte van de jongens is het aandeel van de 6-7-jarigen in het gewoon 
kleuteronderwijs met vertraging van 1 jaar al wat groter dan het overeenkomstige deel van de 
geboortecohorte van de meisjes.  De sterke toename van de deelgroep met 1 jaar vertraging 
een jaar later is bovendien groter bij de jongens dan bij de meisjes.  Het verschil tussen 
jongens en meisjes inzake het aandeel van de kinderen met 1 jaar vertraging in de cohorte is 
tot en met 11-12 jaar eerder stabiel. Een jaar later hebben iets meer jongens een 
inhaalbeweging gemaakt, zodat de kloof wat verkleint.  De belangrijke toename van de fractie 
leerlingen met 1 jaar vertraging tussen 12-13 jaar en 13-14 jaar, door het zittenblijven in het 1e 
leerjaar van het gewoon secundair onderwijs, de stroom van het buitengewoon lager 
onderwijs naar het gewoon secundair onderwijs (en ook een kleine instroom van het 5e 
leerjaar van het lager onderwijs in het secundair onderwijs), is groter voor de jongens dan 
voor de meisjes.  De kloof tussen de jongens en de meisjes inzake vertraging met 1 jaar neemt 
daarna nog toe, met een piek op de leeftijd 16-17, gevolgd door een geleidelijke vermindering 
van het verschil en daarna de reeds vermelde omslag op 19-jarige leeftijd.  Dit is de 
uitzondering op de algemene regel: op 19-20 en 20-21 jaar zijn er procentueel meer meisjes 
die 1 jaar vertraging hebben dan jongens.  Er is ook een sterke toename van de fractie meisjes 
met >1 jaar achterstand, op 20-jarige leeftijd. 

Invloed 
structuur- 
hervormingen in 
het secundair 
onderwijs 

In de hogere leerjaren impliceert het invoeren van de eenheidsstructuur het afbouwen van 
enkele kanalen van structurele of feitelijke vertraging.   
Op 16-17-jarige leeftijd is er een positieve evolutie van het percentage normaalvorderenden 
bij het vergelijken van de cohorte geboren in 1976, 1977 en 1978.  Die evolutie is er ook al op 
de leeftijd van 15-16 jaar, maar ze is groter op 17-18-jarige leeftijd. Er treedt op 17-18-jarige 
leeftijd ook een positieve evolutie van het percentage vertraagden op. 
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8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
Een overzicht van de globale doorstroming van de geboortecohorten uit de jaren 1976, 1977 en 1978 doorheen 
het onderwijssysteem van de Vlaamse Gemeenschap, kan interessante informatie leveren over de werking van 
dit onderwijssysteem.  Hierbij is het interessant de verschillen inzake participatie en normaalvorderen tussen 
jongens en meisjes na te gaan.  Bovendien gaat men na wat de invloed is van de overgang naar de 
eenheidsstructuur. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de participatie tot en met het einde van de leerplicht nagenoeg volledig is.  Toch is er 
een evolutie merkbaar inzake het ‘op tijd zijn’ van  leerlingen.  Een aanzienlijk aandeel van de leerlingen maakt 
het eerste leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet zonder problemen door. Ze blijven zitten of gaan over 
naar het buitengewoon onderwijs.  Het aandeel van de normaalvorderenden neemt geleidelijk af met de leeftijd.  
Op 12-jarige leeftijd is er een stabilisatie, wat verband kan houden met het feit dat het zesde leerjaar van het 
lager onderwijs niet vaak gedubbeld wordt.  Er kan op deze leeftijd ook een instroom van normaalvorderenden 
zijn van het buitengewoon lager onderwijs naar het gewoon secundair onderwijs.  In het laatste jaar van de 
leerplicht is nog iets meer dan de helft normaalvorderend.   
Het aantal leerlingen met voorsprong is beperkt.   
De groep leerlingen met vertraging bestaat voornamelijk uit leerlingen met meer dan één jaar vertraging en 
neemt globaal toe met de leeftijd.  Dat de groep leerlingen met één jaar vertraging fors toeneemt in het eerste 
leerjaar van het gewoon lager onderwijs is voornamelijk te wijten aan het zittenblijven in het eerste leerjaar. Na 
deze forse toename op 7-jarige leeftijd neemt het aantal kinderen met één jaar vertraging geleidelijk toe.  Tot op 
12-jarige leeftijd is deze evolutie een spiegeling van de evolutie van de normaalvorderenden.  Daarna is er een 
belangrijke stijging van de fractie leerlingen met één jaar vertraging.  Deze stijging kan voornamelijk verklaard 
worden door de instroom van 13-jarigen van het buitengewoon lager onderwijs naar het secundair onderwijs en 
door het zittenblijven in het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs.  Op 18-jarige leeftijd is er een 
vermindering van het aantal leerlingen met één jaar vertraging, te wijten aan het beëindigen van de leerplicht.  Er 
is opnieuw een forse toename van het aandeel met vertraging op 19-jarige leeftijd, wat een weerspiegeling is van 
het vele falen in het eerste jaar van het hoger onderwijs. 
 
Bij de meisjes zijn er altijd meer normaalvorderenden dan bij de jongens.  De jongens wijken meer uit naar het 
buitengewoon onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd, waar we niet spreken over 
normaalvorderen of vertraging.  Jongens lopen meer vertraging op dan meisjes bij het begin van het lager 
onderwijs en in de loop van het secundair onderwijs, meisjes lopen later vertraging op bij de overgang naar het 
hoger onderwijs.  Dat ze bij sommige vergelijkingen meer vertraging hebben dan jongens is het gevolg van het 
feit dat ze enerzijds in grotere getale vroeger de drempel van het eerste leerjaar hoger onderwijs bereiken en 
anderzijds dat er in die leeftijdsperiode al veel meer jongens het onderwijs verlaten hebben. 
 
Er is een aanwijzing dat de eenheidsstructuur in de hoogste jaren van het secundair onderwijs tot een beperkte 
vermindering van de vertraging en een verhoging van de normale doorstroming geleid heeft.  Slechts als een 
groter aantal cohorten beschikbaar zal zijn, zal op dit punt een definitieve conclusie geformuleerd kunnen 
worden. 
 


