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Laaggeschoolden: definitie VDAB

Vesoc-definitie – EU15-criterium

Jonge bevolking 
→ preventieve rol onderwijs
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Kleuterparticipatie is hoog
… maar vooral meisjes met 

migratie-achtergrond 
participeren niet

Start B-stroom secundair onderwijs
Belgische herkomst < 10%; buitenlandse 

herkomst bijna te dubbele
→ vooral Turkse en Noord-afrikaanse meisjes

Schoolse achterstand (≥2 jaar) 
2de leerjaar 3e graad secundair

NL = gezinstaal: 7%
NL ≠ gezinstaal: 29%

Studierichtingen
Migratie-achtergrond: 

minder vaak ASO en TSO
52% t.a.v. 76%

Vaker BSO
31% t.a.v. 18%

onderwijsloopbaan



onderwijsloopbaan

Doorstroom hoger onderwijs
Belgische nationaliteit: 7/10

Niet-Belgische nationaliteit: 5/10

Eerste job na inschrijving inschakelingstijd
Belgische jongeren: 3 maanden
Ander EU15-land: 6 maanden
Niet-EU15-land: 9 maanden

Vroegtijdig schoolverlaten
Belgische meisjes: 4%

Niet-EU15: 18%



Werkzaamheidsgraad (2016)

35%

43% (laaggeschoolde Belgische vrouwen)

55% - 57% (midden- en 

hooggeschoolde vrouwen met 
migratie-achtergrond)

61% (laaggeschoolde mannen 

met migratie-achtergrond)



Werkloosheidsgraad (2016)

18%

7% (laaggeschoolde Belgische vrouwen)

13% - 15% (midden- en 

hooggeschoolde vrouwen met 
migratie-achtergrond)

16% (laaggeschoolde mannen 

met migratie-achtergrond)





Inactiviteitsgraad (2016)

57%

54% (laaggeschoolde Belgische vrouwen)

37% - 33% (midden- en 

hooggeschoolde vrouwen met 
migratie-achtergrond)

28% (laaggeschoolde mannen 

met migratie-achtergrond)





Werkzaamheidsgraad en mogelijke werkzaamheidsgroei door het inzetten op de potentiële 
arbeidsreserve bij 20-64-jarigen (naar geboorteland)
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Best mogelijke onderwijs voor élke leerling
→ weloverwogen studiekeuze

Mentoring en rolmodellen

Studiekeuzebegeleiding
Diversiteit in onderwijspersoneel

Leren & werken
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Nieuwkomers: 
snelle positieve 

werkervaring

Doorstroom naar 
arbeidsmarkt

Ondernemerschap Flankerend beleid



Nieuwkomers: snelle positieve werkervaring

arbeidsmarkt in elk 
inburgeringstraject

Geïntegreerde trajecten

Metoringprogramma’s

stages en werkplekleren

Beroepsopleidingen toegankelijk 
bij voldoende leermogelijkheden



Vlotte doorstroom naar arbeidsmarkt

outreachend werken 
vanuit VDAB

inschatting en 
erkenning 

competenties

IBO’s actief initiëren richting werkgevers

Effectieve begeleiding 
2de generatie

taalvereisten OKOT

taalaanbod VDAB



Ondernemerschap

structurele 
monitoring

Zicht op noden binnen 
bestaande startersinitiatieven

Toegankelijkheid 
waarborgregelingen en 
kredietverstrekkingen

Aandacht voor ondernemerschap



Flankerend beleid

• Kennis van het aanbod → sensibiliseren en informeren
• Ontoereikend aanbod en gebrek aan flexibiliteit → laagdrempelige 

kinderopvang (flexibel, betaalbaar, kwaliteitsvol, toegankelijk, …) & meer 
opvangplaatsen

Ouderschapverlof en 
kinderopvang



Effectieve en kwaliteitsvolle oriëntering naar de arbeidsmarkt

Preventieve rol 
onderwijs

Duurzame 
tewerkstelling

Aanpak 
discriminatie

Kwaliteitsvolle 
monitoring



2-sporenbeleid: stimuleren en handhaven

Professionalisering 
inzake diversiteit

Meer diversiteit bij 
onderwijspersoneel

geen discriminerende 
praktijken en achterstellings-

mechanismen

Principe 
eenheidsloket

Structurele drempels 
aanpakken

sensibilisering
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Up-to-date cijfers
naar diverse kenmerken van leerlingen

Kwalitatief onderzoek oriëntering, 
studiekeuze, vroegtijdig schoolverlaten

bij leerlingen, ouders, leerkrachten

NWWZ met migratie-achtergrond

Koppeling gegevens onderwijs en arbeidsmarkt

ook naar migratie-achtergrond
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Outreachende aanpak

“Actief naar buiten treden, op een proactieve manier contact 
leggen met mensen die wellicht hulp behoeven maar die zelf 
niet om hulp vragen of geen (adequat) hulp krijgen.” 
(Van Doorn et al. , 2008)

4 types naargelang type aanbod en de locatie waar aanbod wordt gedaan 



Outreachende aanpak – 4 types

4 types naargelang type aanbod en de locatie waar aanbod wordt gedaan 



Meer info

www.serv.be/diversiteit
lhedebouw@serv.be

Pictogrammen: The Noun-project


