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1. HERKOMST-BESTEMMING VAN DE LEERLINGEN 

De tabellen van de reeks 6.3 zijn opgesteld op basis van de gegevens van de schoolpopulaties, 
waarbij de oorsprong (woonplaats) gekruist werd met de bestemming (plaats van schoolgaan) 
van de leerlingen. Ze tonen het aantal leerlingen per woongewest of woongemeente en per 
schoolgewest of schoolgemeente.  

De gegevens omvatten: 

- het kleuter-, lager en secundair onderwijs (met inbegrip van het deeltijds onderwijs); 

- het Franstalige en het Nederlandstalige onderwijs van de gemeenschappen (Franse 
Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap); 

- het gewone en het buitengewone onderwijs. 

 

De beschouwde leerlingen zijn: 

- De leerlingen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 
(zoals aangegeven door de ouders op het ogenblik van de inschrijving), los van de 
plaats waar ze naar school gaan. 

- De leerlingen die naar een school gaan die gelegen is op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, los van de plaats waar ze wonen. Opgelet: de 
leerlingen worden geteld op de vestigingsplaats van de school en niet op de zetel 
van de instelling. Een instelling kan verscheidene vestigingen hebben, waarvan er 
een of meerdere buiten het gewestelijke grondgebied liggen en vice versa1. 

Voor de Vlaamse Gemeenschap zijn de leerlingen die hoger onderwijs van het type HBO5 
Verpleegkunde volgen niet in de cijfers opgenomen (het vroegere vierde jaar van het secundair 
beroepsonderwijs) sinds september 2009. Ze worden beschouwd als onderdeel van het hoger 
niet-universitair onderwijs.  

De tabellen bevatten twee gegevensreeksen:  

- De evolutie sinds 2009-2010 van de verplaatsingen van de leerlingen tussen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beide andere gewesten van het land (waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt voor de leerlingen die zich verplaatsen tussen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beide provincies Brabant). De tabellen bevatten 
ofwel de volledige schoolbevolking (gewoon en buitengewoon onderwijs) ofwel 
de schoolbevolking van het gewoon (deeltijds onderwijs inbegrepen) en het 
buitengewoon onderwijs apart. 

- De verplaatsingen van de leerlingen tussen de gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en tussen die gemeenten en beide andere gewesten van het 

                                                
 1 De cijfers van deze tabellenreeks kunnen dus licht verschillen van de cijfers van de schoolpopulaties (tabellen 

6.1), die berekend worden op basis van de effectieven op de vestigingszetel.  
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land (waarbij een onderscheid wordt gemaakt voor de verplaatsingen van/naar beide 
provincies Brabant) voor het laatst beschikbare schooljaar.  

De tabellen vormen de optelsom van beide gemeenschappen. De tabellen per Gemeenschap 
worden niet gepubliceerd.  

De leerlingen die onderwijs volgen buiten de gemeenschappen (Europese scholen, 
internationale of privéscholen) worden niet meegerekend.  
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