Brussel, 17 september 2020

176 328 leerlingen gestart in stedelijk of
gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs
Eerste graad technische scholen trekt minder leerlingen aan
Terwijl het aantal leerlingen in stedelijke of gemeentelijke secundaire scholen stijgt met 4%,
daalt dit in de eerste graad met 7%. Dat is een van de vaststellingen uit de leerlingencijfers van
de eerste weken van september in het stedelijk en gemeentelijk leerplichtonderwijs. Globaal
genomen stabiliseren die in de stedelijke en gemeentelijke basis- en secundaire scholen.
In totaal startten begin september 176 328 leerlingen in stedelijke of gemeentelijke basis- of
secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit wijst op een verdere
stabilisering van het leerlingenaantal voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, dit ondanks een
dalende nataliteit. Het buitengewoon en deeltijds beroepssecundair onderwijs kennen dan weer wel
een sterke stijging.
Deze eerste telling is nog onvolledig. Het coronavirus zorgt voor een verhoogde druk op de
schooladministraties, waardoor nog niet alle scholen hun leerlingencijfers hebben doorgegeven.
Definitieve en geverifieerde cijfers volgen op 1 februari 2021.
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Verschuiving schoolkeuze eerste graad SO
Terwijl de leerlingencijfers in het secundair globaal stijgen, daalt de instroom in de eerste graad. Dat
stellen heel wat directeurs van secundaire scholen met een sterk aanbod STEM-richtingen vast.
Pascal De Rop, directeur GTI Beveren: “Op onze school en heel wat andere technische scholen
stellen we vast dat de instroom in de eerste graad daalt. De coronacrisis en de lockdown spelen
mogelijk een rol, maar we zien ook andere oorzaken. ASO-scholen zijn zich als STEMscholen gaan profileren terwijl wij nochtans als sterke technische scholen gerichte opleidingen bieden
voor leerlingen met talent voor techniek. Mogelijk speelt ook de brede eerste graad ons parten. We
kunnen minder praktijkuren bieden, waardoor leerlingen ervan uitgaan dat ze net zo goed in de
tweede graad nog kunnen instromen.”
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Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “We krijgen al langer deze signalen, het is voor veel
scholen met een sterk technisch profiel moeilijker dan voorheen om leerlingen te werven in de eerste
graad. Dit baart ons zorgen. We moeten verder analyseren wat de oorzaken zijn. We hebben nood
aan technisch geschoolde profielen en STEM-richtingen met een praktische component.”
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Bezorgdheid in DKO en volwassenonderwijs
In het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs is het nog even wachten op exacte cijfers.
Cursisten hebben daar nog tot het einde van september om zich in te schrijven. Toch stellen veel
centra en academies al een achteruitgang vast ten opzichte van vorig jaar.
Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “OVSG deelt de bezorgdheid van de directies.
Momenteel monitort het Departement Onderwijs de inschrijvingen. Daarna kunnen we de situatie op
basis van de reële cijfers evalueren en in overleg treden met de minister. Indien nodig en mogelijk kan
de inschrijvingsperiode ook nog verlengd worden. Momenteel werken de academies met hetzelfde
lestijdenpakket als vorig jaar. Ons doel is alvast om dit aanbod ook in 2021 te behouden.”
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