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7% van 18- tot 24-jarigen verlaat secundair onderwijs zonder diploma
Bijna 1 op 10 van 25- tot 64-jarigen volgt opleiding

Ruim 7% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen heeft geen diploma secundair onderwijs behaald en
volgt geen onderwijs of opleiding meer. Dat aandeel vroegtijdige schoolverlaters is de afgelopen
20 jaar gehalveerd. Tegelijk blijkt dat van de groep tussen 25 en 64 jaar 8,7% een opleiding volgt.
Dat aandeel bleef sinds 1999 min of meer stabiel. Opvallend: werklozen volgen vaker een opleiding
dan werkenden.
Berekeningen van Statistiek Vlaanderen (Steunpunt Werk/Departement Werk en Sociale Economie)
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 7,3% van de 18tot 24-jarigen een vroegtijdige schoolverlater was. Het gaat om jongeren die geen diploma secundair
onderwijs hebben behaald en geen onderwijs of opleiding meer volgen. Tegelijk blijkt dat 8,7% van
de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar in de 4 weken voorafgaand aan de bevraging een opleiding
volgde, in of buiten het reguliere onderwijs.
Op 20 jaar tijd halveerde het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen, van 13,6% in 1999
tot 7,3% in 2018. Het aandeel personen van 25 tot 64 jaar dat een opleiding volgt, bleef in dezelfde
periode min of meer stabiel en schommelde telkens tussen 7% en 9%.
Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag in 2018 bij mannen (9,5%) bijna dubbel zo hoog als bij
vrouwen (5,1%). Wat de opleidingsdeelname van de 25- tot 64-jarigen betreft zijn er geen duidelijke
verschillen naar geslacht. Die zijn er wel naar opleiding: hooggeschoolden (13,8%) nemen veel vaker
dan laaggeschoolden (2,8%) deel aan een opleiding. Ook naar socio-economische positie zijn er
verschillen. Werklozen (15,3%) nemen het vaakst deel aan een opleiding, meer dan werkenden
(8,9%) en niet-actieven (6,9%).
Wat de vroegtijdige schoolverlaters betreft scoort het Vlaamse Gewest beter (lager) dan het EUgemiddelde. In de 28 landen van de Europese Unie (EU) lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters
in 2018 gemiddeld op 10,6%, in het Vlaamse Gewest op 7,3%. Bij de opleidingsdeelname van 25- tot
64-jarigen is het omgekeerd. Daar doet Vlaanderen het minder goed dan het EU-gemiddelde. In
Vlaanderen volgde 8,7% van de 25- tot 64-jarigen een opleiding, het EU-gemiddelde ligt op 11,1%.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over deze statistieken, zie:
https://www.statistiekvlaanderen.be/early-leavers-from-education-and-training
https://www.statistiekvlaanderen.be/levenslang-leren-opleidingsdeelname
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 zodat burgers, organisaties en bedrijven
beschikken over correcte en gedetailleerde informatie over Vlaanderen. Statistiek Vlaanderen streeft
ernaar alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en
internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

