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4 op 10 Vlamingen hooggeschoold
Aandeel laaggeschoolden in Vlaams Gewest op 20 jaar tijd gehalveerd

4 op de 10 Vlamingen van 25 tot 64 jaar zijn hooggeschoold. Een even grote groep is
middengeschoold. 2 op de 10 personen zijn laaggeschoold. Op 20 jaar tijd halveerde het aandeel
laaggeschoolden. Tegelijk nam het aandeel midden- en hooggeschoolden sterk toe.
Berekeningen van Statistiek Vlaanderen op basis van de meest recente gegevens van de Enquête
naar de Arbeidskrachten, uitgevoerd door het Belgische statistiekbureau Statbel, geven aan dat in
2018 in het Vlaamse Gewest 41% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar hooggeschoold was. Dat wil
zeggen dat zij een diploma hoger onderwijs hebben behaald. Bij nog eens 40% is het hoogst behaalde
diploma er een van het secundair onderwijs. Zij zijn middengeschoold. De resterende groep (19%) is
laaggeschoold. Zij hebben hoogstens een diploma hebben behaald van de lagere graad van het
secundair onderwijs.
Op 20 jaar halveerde het aandeel laaggeschoolden in Vlaanderen, van 42% in 1999 tot 19% in 2018.
Tegelijk nam het aandeel midden- en hooggeschoolden sterk toe. Het aandeel hooggeschoolden
steeg tussen 1999 en 2018 van 25% naar 41%, het aandeel middengeschoolden van 32% naar 40%.
Vrouwen zijn vandaag algemeen genomen hoger opgeleid dan mannen. In 2018 was 45% van de
Vlaamse vrouwen hooggeschoold tegenover 37% van de mannen. In 1999 ging het zowel bij mannen
als bij vrouwen nog om 25%.
De jongere leeftijdsgroepen zijn duidelijk hoger geschoold dan de oudere groepen. Bij de personen
van 25 tot 34 jaar en bij de personen van 35 tot 44 jaar was in 2018 telkens bijna de helft
hooggeschoold. Het gaat respectievelijk om 49% en 48%. Bij de 45- tot 54-jarigen gaat het om 39%,
bij de 55- tot 64-jarigen om 30%.
Het aandeel hooggeschoolden lag in 2018 in het Vlaamse Gewest (41%) iets hoger dan in het Waalse
Gewest (37%). Van de 3 gewesten scoort het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 48% het hoogst.
In de 28 landen van de Europese Unie is gemiddeld 32% van de bevolking van 25 tot 64 jaar
hooggeschoold. Het Vlaamse Gewest scoort met 41% beter dan het EU-gemiddelde. Er bestaan op
dit vlak grote verschillen tussen de EU-landen. In Ierland ligt het aandeel hooggeschoolden het
hoogst (47%), in Roemenië het laagst (18%).
Voor meer informatie
Voor meer informatie over de statistiek, zie:
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-naar-onderwijsniveau-scholingsgraad
Contact: Jo Noppe I T 0491 92 40 82 I jo.noppe@vlaanderen.be

Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken
ontwikkelen, produceren en publiceren. Statistiek Vlaanderen wil deze Vlaamse openbare statistieken
via één portaalsite voor iedereen vlot toegankelijk maken. Zo krijgen burgers, organisaties en
bedrijven correcte en gedetailleerde info over Vlaanderen aangereikt. Statistiek Vlaanderen streeft
ernaar alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en
internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

