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1. SCHOOLLOOPBAAN 

1.1 Voorstelling van de gegevensbronnen  

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) 

De statistieken in tabellen 6.4.1.1 en 6.4.2.1 zijn afkomstig van de Enquête naar de 
arbeidskrachten (EAK), een driemaandelijkse enquête betreffende de toestand op de 
arbeidsmarkt van de FOD Economie – Statistics Belgium. De enquête, gemaakt op basis van 
een representatieve steekproef bij de Belgische huishoudens, heeft als doel de bevolking van 
15 jaar en ouder onder te verdelen in drie groepen, i.e. werkende personen, werklozen en niet-
actieve personen. Tevens laat de enquête toe statistieken te verkrijgen die elders niet 
beschikbaar zijn, zoals het onderwijsniveau van de bevolking en het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters, waarover we het hier zullen hebben. De gedetailleerde toelichting bij de 
Enquête is beschikbaar in de methodologie van het thema “Arbeidsmarkt” 
(http://bisa.brussels/bestanden/themas/Methodo_Arbeidsmarkt.pdf ). 

Enkele beschouwingen bij de interpretatie van de tabellen: 

- De EAK is een enquête. De cijfers in de tabellen zijn dus schattingen op basis van 
deze enquête, maar het zijn geen exhaustieve gegevens. Bijgevolg moeten de cijfers 
niet tot op de eenheid na worden bekeken, maar dient er bij hun interpretatie 
rekening te worden gehouden met de betrouwbaarheidsintervallen. 

- Met name de schattingen van minder dan 5.000 personen dienen te worden 
geïnterpreteerd met de vereiste omzichtigheid, volgens de FOD Economie – 
Statistics Belgium. Ze staan in het rood in de publicatie van Statistics Belgium, gelet 
op de vrij hoge waarschijnlijkheid van toevallige fouten. 

Schoolbevolking 

De tabellen 6.4.2.2 tot en met 6.4.2.5 zijn opgesteld op basis van de gegevens van de 
schoolpopulaties, volgens de woonplaats of de plaats van schoolgaan van de leerlingen.  

De gegevens omvatten: 

- het secundair onderwijs (zonder het deeltijds onderwijs); 

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

- het gewone onderwijs. 

  

http://bisa.brussels/bestanden/themas/Methodo_Arbeidsmarkt.pdf
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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. 

 

1.2 Onderwijsniveau van de bevolking 

Het onderwijsniveau van de bevolking is een statistiek die de bevolking indeelt volgens het 
hoogste behaalde onderwijsniveau. Elk jaar wordt een deel van de Brusselse bevolking 
ondervraagd in het kader van de EAK. De ondervraagde personen geven meer bepaald 
antwoord op de vraag wat het hoogste onderwijsniveau is dat ze hebben voltooid en waarvoor 
ze een diploma hebben behaald. Om het onderwijsniveau van de Brusselse bevolking te kennen 
worden de kenmerken van de steekproef overgedragen naar de hele Brusselse bevolking. Op 
die manier verkrijgt men een aantal personen per onderwijsniveau. 

De tabel 6.4.1.1 stelt het onderwijsniveau van de Brusselse bevolking voor volgens geslacht en 
leeftijdscategorie. Er worden drie klassen gebruikt om het onderwijsniveau in te delen. Een laag 
onderwijsniveau betekent dat de betrokken personen geen diploma hebben of hooguit een 
diploma van het lager middelbaar als hoogste diploma hebben behaald. Een gemiddeld 
onderwijsniveau betekent dat de personen als hoogste diploma een diploma van het hoger 
middelbaar hebben. Tot slot wordt al wie een diploma van het hoger onderwijs behaalde 
ingedeeld in de categorie hoog onderwijsniveau. De onderwijsniveaus worden gerangschikt 
volgens de ISCED-norm 1997 (International Standard Classification of Education): het lage 
onderwijsniveau omvat de ISCED-klassen van 0 tot 3, het gemiddeld onderwijsniveau komt 
overeen met de ISCED-klasse 4 en het hoge onderwijsniveau met de ISCED-klassen van 5 en 
meer. 

De cijfers betreffende het onderwijsniveau van de bevolking worden en zullen om de vijf jaar 
gepubliceerd worden. De gegevensbron is een steekproef die, als gevolg van zijn aard, een 
zekere variabiliteit van de gegevens van het ene tot het andere jaar met zich meebrengt. Er 
bestaat dus een foutenmarge in verband met de behaalde cijfers. Deze foutenmarge is des te 
groter daar de Brusselse bevolking, in de tabel 6.4.1.1, wordt opgesplitst in verschillende 
categorieën (volgens geslacht en leeftijdscategorie). Een periode van vijf jaar heeft als doel de 

                                                
 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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aandacht te vestigen op de ontwikkelingen die niet toerekenbaar zijn aan alleen maar de variatie 
die inherent is aan de gegevensbron. 

Terwijl een uitbreiding van het aantal categorieën leidt tot een grotere foutenmarge op de 
waarden, wordt die foutenmarge kleiner indien de omvang van de steekproef groter wordt. Om 
die reden worden de waarden van elk gepubliceerd jaar berekend op basis van een gemiddelde 
van de resultaten van drie opeenvolgende jaren, waarbij het aangekondigde jaar het middelste 
jaar is. De cijfers van het jaar 2015 zijn dus gebaseerd op de resultaten van de jaren 2014, 2015 
en 2016. 

De foutenmarge op elke waarde wordt gegeven door het betrouwbaarheidsinterval. Deze 
betrouwbaarheidsinterval bestaat uit een boven- en ondergrens rondom de waarde die bij 
aanvang van de steekproef werd berekend. Er is 95% kans dat de waarden die men poogt te 
ramen in deze betrouwbaarheidsinterval liggen. De betrouwbaarheidsintervallen van de 
waarden voor het jaar 2015 zijn opgenomen in de tabel 1 hieronder. Ze werden zoals gezegd 
berekend op basis van een gemiddelde van de resultaten van drie enquêtejaren. 

TABEL 1: Betrouwbaarheidsintervallen berekend voor de waarden voor het onderwijsniveau van de 
bevolking voor het jaar 2015 

 

Jaar 2015 (gemiddelde over 3 jaar, 2014 tot 2016) 

Laag Gemiddeld Hoog 

B.I. laag B.I. hoog B.I. laag B.I. hoog B.I. laag B.I. hoog 

Mannen 

15-24 jaar 35.398 37.694 24.899 27.360 5.435 7.022 

25-49 jaar 63.413 68.028 64.581 69.259 99.020 104.098 

50-64 jaar 32.450 35.373 20.689 23.293 33.272 36.207 

64 jaar en + 27.305 30.281 10.509 12.759 20.637 23.477 

Vrouwen 

15-24 jaar 32.296 34.529 26.110 28.605 8.510 10.306 

25-49 jaar 59.821 64.130 54.998 59.271 110.287 115.136 

50-64 jaar 35.147 38.068 21.604 24.210 33.886 36.798 

64 jaar en + 49.103 53.595 19.513 23.373 19.005 22.537 

Totaal BHG 334.933 361.700 242.903 268.130 330.053 355.582 
*B.I. laag = ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval; B.I. hoog = bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval. 
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1.3 Vroegtijdige schoolverlaters 

Deze indicator is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de hoogste diploma’s die 
werden behaald, afkomstig van de Enquête naar de arbeidskrachten. 

De definitie die in die indicator gebruikt wordt, is de volgende: aandeel (%) van de 18- tot 24-
jarige bevolking dat het lager secundair onderwijs succesvol beëindigd heeft en geen enkele 
vorm van opleiding of vorming meer volgt. Die personen hebben geen diploma hoger secundair 
behaald. Leerlingen die maximaal over een getuigschrift lager onderwijs beschikken of die het 
diploma/getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs niet behaalden (maar 
bijvoorbeeld wel over een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs beschikken), 
worden ook als vroegtijdige schoolverlaters beschouwd. 

1.4 Schoolachterstand 

Schoolse achterstand meet het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten opzichte 
van het leerjaar waarin hij zou zitten bij een normale schoolloopbaan, en meet niet de 
leerachterstand. Een kind is “op leeftijd” als hij in het leerjaar zit dat overeenkomt met het 
leerjaar waarin hij zou zitten in een normale schoolloopbaan. Een kind “met voorsprong” zit in 
een hoger leerjaar dan het leerjaar waarin hij zou zitten in een normale schoolloopbaan. Een 
kind “met achterstand” zit in een lager leerjaar dan het leerjaar waarin hij zou zitten in een 
normale schoolloopbaan. 

 
• Referenties 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Algemene Directie Statistiek en 
Economische informatie. Enquête naar de arbeidskrachten. Online: 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/eft/ 


	TABEL 1: Betrouwbaarheidsintervallen berekend voor de waarden voor het onderwijsniveau van de bevolking voor het jaar 2015

