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Inleiding 

De screening van de studiegebieden bestaat uit een analyse van het studieaanbod in het voltijds regulier secundair onderwijs tussen het schooljaar 2008-

2009 en het schooljaar 2012-2013. Het cijfermateriaal wordt gepresenteerd per onderwijsvorm, graad en leerjaar. 

Om de lezer meteen een duidelijk beeld te geven van het studiegebied, wordt een overzichtstabel gepresenteerd van alle studierichtingen uit het 

studiegebied en een beknopte beschrijving van elke studierichting op basis van de informatie uit Onderwijskiezer. 

Vervolgens worden volgende thema’s behandeld: de leerlingenaantallen, evolutie en spreiding, de herkomst van de inschrijvingen, de attestering, de 

doorstroom naar het hoger onderwijs en de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Ten slotte wordt op basis van de screening van het studiegebied per 

studierichting aangegeven of de finaliteit tewerkstelling is, doorstroom naar verdere opleidingen of beide. 

Voor de volledigheid zijn de inmiddels uitgedoofde proeftuinen opgenomen (Kunst-media-woord in de 2
de 

graad; Audiovisuele technieken, Vrije beeldende 

kunst technieken en Vrije beeldende kunst vorming in de 3
de

 graad). 

De cijfergegevens, analyses en vaststellingen fungeren als bron voor de modernisering van het secundair onderwijs en als voorbereiding voor de 

ontwikkeling van studieprofielen, onderwijskwalificaties en eventueel specifieke eindtermen.  

Tenzij anders aangegeven, werd voor het cijfermateriaal een beroep gedaan op het datawarehouse van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De ‘ruwe’ 

data werden verwerkt tot de tabellen in dit rapport. Berekeningen gebeurden in Excel aan de hand van volledige cijfers die werden afgerond. Door deze 

afronding lijken sommige totalen en percentages in de tabellen op het eerste gezicht niet overeen te komen. Technische uitleg over de methodologie is 

terug te vinden als bijlage.
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1 Beeld van het studiegebied 

In dit hoofdstuk wordt het studiegebied gesitueerd aan de hand van een overzichtstabel, waarin alle studierichtingen in het studiegebied worden 

weergegeven. 

Vervolgens worden de studierichtingen beschreven aan de hand van het profiel, gebaseerd op de beschrijving van de studierichting in Onderwijskiezer
1
. 

1.1 Overzicht van het studiegebied 

 kso 

2
de

 graad Artistieke opleiding 

Audiovisuele vorming 

Beeldende en architecturale kunsten 

Beeldende en architecturale vorming 

Kunst-media-woord* 

3
de

 graad Architecturale en binnenhuiskunst 

Architecturale vorming 

Artistieke opleiding 

Audiovisuele technieken* 

Audiovisuele vorming 

Beeldende vorming 

Industriële kunst 

Toegepaste beeldende kunst 

Vrij beeldende kunst technieken* 

Vrije beeldende kunst vorming* 

Vrije beeldende kunst 

* Proeftuinen die inmiddels uitgedoofd zijn, maar die in deze screening wel besproken worden aangezien er in de geanalyseerde periode een relevant aantal 

leerlingen in zaten 

  

                                                           
1
 De volledige informatie is terug te vinden op www.onderwijskiezer.be 
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Se-n-Se Architecturale vormgeving* 

Audiovisuele vormgeving* 

Grafische vormgeving* 

Industriële vormgeving 

Ruimtelijke vormgeving 

Voorbereidend jaar op het 

hoger onderwijs 

Bijzondere beeldende vorming 

 

* De Se-n-Se Architecturale vormgeving, Audiovisuele vormgeving en Grafische vormgeving werden in de geanalyseerde periode niet ingericht. 
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1.2 Beschrijving van de studierichtingen 

1.2.1 Tweede graad kso 

In kso-studierichtingen met het achtervoegsel ‘vorming’ ligt de nadruk meer op de algemene vakken dan in de studierichtingen met het achtervoegsel 

‘kunst’ of ‘opleiding’. De studierichtingen met het achtervoegsel ‘kunst’ zijn minder wiskundig en wetenschappelijk dan studierichtingen met het 

achtervoegsel ‘vorming’. De minst theoretische studierichting heeft ‘opleiding’ als achtervoegsel. 

 

Studierichtingsprofiel Artistieke opleiding 

 

De studierichting Artistieke opleiding  is een artistieke en praktijkgerichte opleiding bedoeld voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de ruime wereld van de 

(toegepaste) beeldende kunsten (fotografie, computertekenen, decoreren, reclametekenen, ontwerpen van etalages, ruimtelijk werk…). De leerling proeft 

van verschillende kunstdisciplines en artistieke technieken (schilderen, tekenen, schetsen, modelleren…). De leerling leert ideeën, emoties en eigen visie op 

een creatieve manier vormgeven. Elke leerling wordt persoonlijk begeleid bij zijn zoektocht naar dat kritisch vormgeven (vrij ontwerpen als opdrachten 

creatief of functioneel uitwerken). In waarnemingstekenen werkt de leerling rond elementen uit de natuur, de architectuur, de menselijke figuur… Zo krijgt 

de leerling oog voor vorm en kleur en inzicht in compositie, materie… De leerling werkt opdrachten zowel uit op papier (tweedimensionaal) als ruimtelijk 

(driedimensionaal). Hierbij gebruikt de leerling recyclagematerialen, klei, hout, krijt… 

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie leunen nauw aan bij het atelierwerk. De leerling maakt kennis met alle mogelijke vormen van beeldende kunst, ook met 

de actuele. De leerlingen leren de wereld van de decoratie en de grafische vormgeving kennen. De leerling verneemt meer over reclame, affiches, 

verpakkingen, illustraties… De leerling maakt kennis met heel verschillende materialen en typische technieken (zeefdruk, typografie, fotografie...). Voor het 

uitwerken van eigen creatieve grafische ideeën gebruikt de leerling de computer. Al doende verwerven de leerlingen meer inzicht in kleurenleer, 

compositie, lijn… zowel twee- als driedimensionaal. Tijdens ruimtelijke vormgeving maken de leerlingen eigen ontwerpen van karton, gips, hout…. Hiervoor 

doet de leerling inspiratie op uit de wereld van mode, interieur, juweelontwerp… De aanpak in deze studierichting is projectmatig: eenzelfde thema wordt in 

verschillende ateliers, vanuit verschillende invalshoeken, uitgediept. Indien mogelijk betrekt men er ook de theorievakken bij. 

 

Studierichtingsprofiel Audiovisuele vorming 

 

Audiovisuele vorming is een brede artistieke technische opleiding met een ruime basisvorming. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp 

van fotografie, film, video, geluid en montage staan centraal. De leerlingen verkennen grondig de hedendaagse audiovisuele beeldcultuur. Zo leren ze 

kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Ze leren waarnemen, analyseren en creatief denken. Ze verdiepen zich 

ook in de verschillende artistieke stromingen in de geschiedenis van de kunst. 
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De leerlingen leren lees-, spreek- en schrijfopdrachten omzetten in audiovisuele taal. Via het maken van eigen werkstukken ontdekken ze hun eigen 

expressiemogelijkheden. Tijdens beeldende vorming en waarnemingstekenen leren ze omgaan met kleuren, vlakken, lijnen... en verwerven ze inzicht in 

vorm, ruimte en ritme. Ze fotograferen, hanteren de camera en geluidsinstallatie en passen de nieuwste digitale technieken toe. Ze monteren beelden en 

geluiden. 

  

Studierichtingsprofiel Beeldende en architecturale kunsten 

 

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming, uitgebreid willen kennismaken met bouwkunst en 

architectuur(tekenen). Tijdens de tweede graad ontdekken de leerlingen gaandeweg of ze de architecturale dan wel de beeldende weg willen inslaan. 

Inzet, een goede studiemethode, voldoende ruimtelijk aanvoelen en graag tekenen zijn nodig om deze veelzijdige opleiding (algemeen, creatief en artistiek) 

met succes te doorlopen. 

De leerlingen maken kennis met een brede waaier aan artistieke uitingen, met architectuur en industriële vormgeving. Ze leren eenvoudige constructies en 

elementaire bouwmaterialen kennen. Ze leren ook waarnemen en tekenen wat ze zien. Al doende krijgen ze inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie…  

Naast het vrij beeldend tekenen, leren de leerlingen ook exact tekenen. Ze maken projectietekeningen en leren complexe volumes tekenen vanuit 

verschillende standpunten. De leerlingen leren rekening houden met (de functie van) de omgeving waarin hun ontwerp zal geplaatst worden. Ze leren eigen 

creaties zowel met de computer (grafische programma’s) als met verschillende tekeninstrumenten voorstellen. 

Binnen beeldende vorming maken de leerlingen kennis met verschillende technieken en materialen waarmee je boodschappen of inhouden kan voorstellen. 

De leerlingen leren zich zowel uitdrukken in het platte vlak als in de ruimte. Ze werken met hout, metaal, zand, recyclagemateriaal, verf, klei… waarbij het 

ruimtelijk inzicht wordt ontwikkeld. Ze ontwerpen, groeien naar en realiseren geleidelijk aan hun opdracht. Ze leren over beweging, evenwicht, contrast, 

verhouding. De leerlingen maken kennis met grafische technieken zoals linodruk (drukken met regels) en monotype (drukken met afzonderlijke letters en 

tekens). 

 

Studierichtingsprofiel Beeldende en architecturale vorming 

 

In de studierichting Beeldende en architecturale vorming is het niveau dat men nastreeft in het vak wiskunde te vergelijken met dat van sterk wiskundige 

aso- en tso-studierichtingen. Een voldoende sterke basis wiskunde is belangrijk om deze studierichting aan te vangen. Daarnaast wordt de artistieke en 

culturele interesse aangescherpt, de creativiteit, waarneming, ruimtelijk inzicht ontwikkeld en leert de leerling ontwerpen in een beeldende en 

architecturale context.  

In beeldende vorming maken de leerlingen kennis met verschillende technieken en materialen waarmee boodschappen of inhouden kunnen voorgesteld 

worden. Zowel in het platte vlak als in de ruimte. Er wordt heel wat tijd besteed aan het uitwerken van praktische opdrachten. De leerlingen krijgen les over 

vormgeven met hout, metaal, zand, recyclagemateriaal, verf, klei…  In waarnemingstekenen leren ze tekenen wat ze zien. Al doende krijgen ze inzicht in 

vorm, ruimte, kleur, compositie… Naast het vrij beeldend tekenen, leren ze ook exact tekenen. Ze maken projectietekeningen van grondvlakken, 
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zijaanzichten en perspectieven van complexe volumes. Ze leren rekening houden met (de functie van) de omgeving waarin het ontwerp zal geplaatst 

worden. Ze leren eigen creaties zowel voorstellen met grafische computertoepassingen als met verschillende tekeninstrumenten. 

In architecturale vorming maken ze kennis met de basisprincipes van de architectuur en de industriële vormgeving. Ze leren elementaire bouwmaterialen en 

constructies kennen. Andere kunstuitingen (audiovisuele kunst, muziek, ballet, dans …) komen aan bod in kunstgeschiedenis en kunstinitiatie. Daarnaast 

wordt er  interesse verwacht voor het culturele & maatschappelijke (initiatief tot het bezoeken van tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele 

ruimtes). 

 

Studierichtingsprofiel Kunst-media-woord 

 

Kunst-media-woord was een brede tweedegraadsrichting met in het vierde jaar een apart traject 'Multimedia', die in het kader van de proeftuinen werd 

opgericht. Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 

1.2.2 Derde graad kso 

Studierichtingsprofiel Architecturale en binnenhuiskunst 

 

De logische vooropleiding is de tweede graad Beeldende en architecturale kunsten of Beeldende en architecturale vorming. De klemtoon in de studierichting 

Architecturale en binnenhuiskunst ligt op technische vakken en kunstvakken. Het is een basisopleiding voor toekomstige ontwerpers die steunt op vier 

pijlers: wetenschap en techniek, kunst en cultuur, ontwerp en waarneming en voorstelling. De studierichting is minder theoretisch dan Architecturale 

vorming. 

De leerlingen bestuderen de belangrijkste grondstoffen, basismaterialen en afgeleide producten in architectuur en interieur (natuursteen, glas, 

kleiproducten…). Ze leren hoe materialen reageren op bepaalde natuurkundige verschijnselen als vocht, temperatuur en lucht. Ze leren dat vorm en ruimte, 

functie, constructie en materiaal met elkaar verbonden zijn en krijgen inzicht in kleuren, structuren en ruimtes. 

Architectuur en interieurs uit het verleden en heden worden bestudeerd. De leerlingen bedenken en ontwerpen nieuwe decoraties, interieurs. Ze leren 

zowel tekenen met de losse hand als tekenen volgens bepaalde afspraken, gebruikmakend van bepaalde symbolen, lijnsoorten…  Ze leren  projectie- & 

meetkundig tekenen op schaal en ware grootte. Ook het tekenen met computer komt aan bod. De leerlingen maken maquettes van eigen ontwerpen en 

architecturale projecten.  
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Studierichtingsprofiel Architecturale vorming 

 

De logische vooropleiding is de tweede graad Beeldende en architecturale vorming. Andere vooropleidingen zijn mogelijk maar worden vooraf best 

besproken. In de studierichting staat architectuur centraal. Naast een artistieke vorming krijgen de leerlingen  een flinke dosis wiskunde en wetenschappen, 

qua moeilijkheidsgraad te vergelijken met het programma van de wiskundig gerichte aso- en tso-studierichtingen. De leerlingen leren zich mondeling en 

schriftelijk uitdrukken in verschillende talen en anderstalige vaklitteratuur gebruiken. 

Waarnemingstekenen is een basisvak. De leerlingen krijgen les over twee- en driedimensionaal tekenen, zowel met de losse hand, met tekeninstrumenten 

als met de computer. Ze maken kennis met maquettes en werken met foto’s. Ze bestuderen de architectuur van vroeger en nu. In eigen architecturale 

ontwerpen kunnen ze  creativiteit kwijt en proberen ze het esthetische en historische te verzoenen met het functionele, het maatschappelijke en het 

ruimtelijke. De buitenwereld wordt betrokken bij de opleiding via studiereizen, bezoeken aan gebouwen en tentoonstellingen…. 

  

Studierichtingsprofiel Artistieke opleiding 

 

In het studiegebied Beeldende kunsten is de studierichting Artistieke opleiding de minst theoretische opleiding. De logische vooropleiding is de tweede 

graad Artistieke opleiding. Andere vooropleidingen zijn mogelijk maar worden vooraf best besproken. 

Hoewel leerlingen in het kunstonderwijs steeds individueel worden begeleid, gebeurt dit in de studierichting Artistieke Opleiding nog meer. Ze worden 

intensief begeleid door de leerkrachten die rekening houden met artistieke voorkeur(en). De artistieke en creatieve leertrajecten die leerlingen doorlopen 

worden op maat uitgetekend.  

Een belangrijke pijler van de opleiding is waarnemingstekenen. De leerlingen leren waarnemen met alle zintuigen en eigen creatieve ideeën voorstellen, 

rekening houdend met kleur, vorm en compositie.  

In sommige scholen kunnen de leerlingen, naargelang van de interesse in 1 of meer artistieke activiteiten, kiezen tussen Toegepaste kunsten of Vrije 

kunsten. In Toegepaste kunsten komen audiovisuele vorming, grafische vormgeving (fotografie, zeefdruk, beletteringstechnieken, grafisch computergebruik, 

etsen, lino- en houtsnede …) en ruimtelijke vormgeving (juweelontwerp, etalage- en decorelementen, interieur…) aan bod. In Vrije kunsten zit audiovisuele 

vorming, beeldhouwen, schilderen, vrije grafiek.  In het ‘open atelier’ worden deze kunstvormen bestudeerd, geïnterpreteerd en toegepast. De realisatie 

kan gebeuren via zeer uiteenlopende technieken zoals hout, metaal, karton, klei, gips… Creatieve ideeën kunnen verder uitgewerkt worden met de 

computer.  
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Studierichtingsprofiel Audiovisuele technieken 

 

De studierichting Audiovisuele technieken werd opgericht in het kader van de proeftuinen. Ze bevatte in vergelijking met Audiovisuele vorming minder 

algemene en meer kunstgerichte vakken. Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 

Studierichtingsprofiel Audiovisuele vorming 

 

De logische vooropleiding is de tweede graad Audiovisuele vorming. Andere vooropleidingen zijn mogelijk maar worden vooraf best besproken. 

Theorie en praktijk ondersteunen elkaar en gaan meestal over dezelfde thema’s. De leerlingen krijgen naast een creatieve en artistieke vorming een stevig 

pakket theoretische algemene vorming. Deze opleiding wil immers voorbereiden op het hoger onderwijs. 

De leerlingen leren met een kritisch oor luisteren en een kritisch oog kijken naar de (audiovisuele) wereld. Ze leren computerprogramma’s, fototoestel, 

camera, geluidsinstallatie ...hanteren, gebruik maken van digitale fotobewerking, audio- en videomontage, websiteontwikkeling …. Ze leren ook  creatief 

denken en een boodschap artistiek verwoorden in een audiovisuele taal. 

 

Studierichtingsprofiel Beeldende vorming 

 

Hoewel de studierichting Beeldende vorming een logisch vervolg is op Beeldende en architecturale vorming uit de tweede graad, is instromen in de derde 

graad vanuit andere aso-, tso- en kso- vooropleidingen mogelijk.  Beeldende vorming is immers zeer ruim opgevat en spreekt de leerling in zijn totaliteit aan. 

Er is een goed evenwicht tussen kunstvakken en algemene vakken. Zo krijgen de leerlingen voldoende theoretische basis en kunnen ze nog vele richtingen 

uit. Bedoeling is de nodige maatschappelijke en artistieke inzichten en vaardigheden bij het ontwerpen bij te brengen. Waarnemingstekenen is een basisvak. 

De leerlingen leren kritisch kijken naar de wereld om zich heen; observeren, analyseren en zichzelf zowel beeldend als verbaal uitdrukken. Er gaat dan ook 

heel wat aandacht naar taalvakken. Daarnaast leert de leerlingen communiceren via de meest verscheiden materialen en technieken (vlakvulling met 

potloden, kleurpotloden en penseel; arcering met pen en inkten; collage en assemblage; gebruik van krijt- en houtsoorten; weven, werken met kleisoorten, 

…). Ze leren ideeën, boodschappen en gevoelens vormgeven zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze leren beslissingen bij het ontwerpen te motiveren. 
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Studierichtingsprofiel Industriële kunst 

 

De logische vooropleiding is Beeldende en architecturale kunsten of Beeldende en architecturale vorming in de tweede graad. Andere vooropleidingen zijn 

mogelijk maar moeten individueel bekeken worden.  

Bedoeling is een basisopleiding te bieden aan toekomstige ontwerpers van industriële producten. De leerlingen leren hoe producten vertaald worden naar 

de industrie. Ze leren eigen industriële ontwerpen uittekenen, rekening houdend met ergonomische en technische eisen. Om de ontwerpen twee- of drie-

dimensionaal voor te stellen leert men gebruik maken van professionele software (Autocad, Solidworks). De leerlingen verwerven inzicht in de voorwaarden 

waaraan het materiaal en de productie moeten voldoen om een kwaliteitsvol product te kunnen vervaardigen. 

 

Studierichtingsprofiel Toegepaste beeldende kunst 

 

In de derde graad bouwt men in de studierichting Toegepaste beeldende kunsten verder op de tweede graad Beeldende en architecturale kunsten of 

Beeldende en architecturale vorming. Instromen vanuit een andere studierichting kan individueel bekeken worden. 

Hoewel de algemene vorming eerder beperkt is en de focus vooral ligt op de praktijk, bestuderen de leerlingen ook de (toegepaste) beeldende kunst 

doorheen de geschiedenis. Interesse in klassieke en hedendaagse kunst is dus belangrijk. Daar waar de eigen expressie centraal staat in de studierichting 

Vrije beeldende kunst, is de dialoog met de opdrachtgever uiterst belangrijk in de studierichting Toegepaste beeldende kunst. Men zoekt originele 

oplossingen in beeldende taal en probeert een eindproduct te leveren dat naar vorm en inhoud beantwoordt aan de vraag van de opdrachtgever. 

  

Tijdens de vele praktijkuren krijgen de leerlingen  de beeldende technieken en tekenvaardigheden steeds beter in de vingers. Dit is geen doel op zich maar 

creatieve en technische vaardigheden worden gebruikt om twee- en driedimensionale opdrachten tot een goed einde te brengen. De leerlingen maken  

onder andere affiches, logo’s, flyers, animaties en verpakkingen en kunnen bijvoorbeeld  websites, standen, textielcreaties ontwikkelen. 

Werken op vraag betekent ook dat leerlingen  bereid moeten zijn te experimenteren, een veelheid aan technieken te verwerven en in staat moeten zijn om 

origineel en inventief uit de hoek te komen. Ze gebruiken de computer (Photoshop, Indesign, Flash...), werken met vindmaterialen, fotografie, keramiek, 

grafiek. Ze schilderen en tekenen. Afhankelijk van de accenten die de school legt komen leerlingen meer of minder in contact met bepaalde contexten.  

 

Studierichtingsprofiel Vrij beeldende kunst technieken 

 

In het kader van de proeftuinen werd de studierichting Vrije beeldende kunst technieken aangeboden.  In vergelijking met Vrije beeldende kunst vorming 

bevatte ze minder algemene en meer kunstgerichte vakken. 
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Studierichtingsprofiel Vrije beeldende kunst vorming 

 

In het kader van de proeftuinen werd de studierichting Vrije beeldende kunst vorming aangeboden. Ze bevatte in vergelijking met Vrije beeldende kunst 

technieken meer algemene en minder kunstgerichte vakken. 

 

Studierichtingsprofiel Vrije beeldende kunst 

 

In de derde graad bouwt men in Vrije beeldende kunst verder op de tweede graad Beeldende en architecturale kunsten of Beeldende en architecturale 

vorming. Instromen vanuit een andere richting kan individueel bekeken worden. 

Een uitgesproken belangstelling voor kunst en voor beeldende technieken is een must in deze studierichting. De leerling houdt van tekenen, schetsen- en 

schilderen, beeldhouwen, fotografie en vrije grafiek…. Hij leert zich vrij en expressief uitdrukken in zowel gekende als nieuwe technieken en kunstvormen. 

Hij zoekt de meest geschikte manier om eigen denken en voelen artistiek vorm te geven. 

Vrije beeldende Kunst  is een praktisch-artistieke studierichting die voorbereidt op verdere studies. Naast een brede theoretische algemene vorming krijgt 

de leerling kunsthistorische vakken en creëert hij, gebruik makend van allerlei beeldende technieken, kunst. Hij exploreert verschillende kunstdisciplines die 

met de vrije hand kunnen beoefend worden. Gaandeweg worden eigen inbreng, interpretatie en expressiviteit belangrijker. De lessen kunstgeschiedenis, de 

cultuurreizen en tentoonstellingsbezoeken vullen de praktijkervaringen aan en verrijken het persoonlijk werk. 

De leerling verwerft een brede algemene en culturele bagage. In de studierichting Vrije beeldende kunst staat de expressie van eigen gevoelens, ervaringen 

en ideeën centraal. Oefenend en explorerend met verschillende technieken en materialen probeert de leerling een persoonlijke visie weer te geven. Hij leert 

zelfstandig keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, emotioneel autonoom beslissen. 
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1.2.3 Se-n-Se  

Profiel Se-n-Se Industriële vormgeving 

 

Se-n-Se Industriële vormgeving is een eenjarige praktijkgerichte en kunstzinnige opleiding gericht op assistent-productontwikkelaar of (assistent-)ontwerper. 

Leerlingen leren modellen en objecten uit de designsector analyseren en in detail bestuderen (vorm, kenmerken, materialen,…). Ze leren conclusies 

verwoorden, problemen op een creatieve manier oplossen en deze oplossingen met behulp van tekeningen, digitale presentaties en prototypes op schaal of 

op ware grootte professioneel presenteren. Kunstvakken en atelierwerk staan centraal. Leerlingen leren maquettes en opmetingsschetsen maken, 

verschillende softwarepakketten gebruiken, materialen bewerken en ze leren presteren tegen een deadline. Tijdens de stage doen ze heel wat zinvolle 

praktijkervaring op. De opleiding is sterk arbeidsmarktgericht en focust op:   

• modellen uit de wereld van productdesign analyseren en onderzoeken, bevindingen communiceren aan de hand van geschreven, getekende en digitale 

presentaties; 

• creatieve oplossingen vinden voor problemen met betrekking tot productdesign, deze oplossingen ondersteund door een technisch tekentaal 

presenteren en een prototype op schaal of ware grootte voorstellen; 

• de eigen werkzaamheden en industriële vorming situeren in de designcultuur. 

  

Profiel Se-n-Se Ruimtelijke vormgeving 

 

De Se-n-Se Ruimtelijke vormgeving is een eenjarige praktijkgerichte en kunstzinnige opleiding en is gericht op het ontwerpen van driedimensionale 

gebruiksvoorwerpen, designproducten en projecten. De opdrachten kunnen komen uit de reclame- of de decoratiewereld, uit de verpakkingsbranche of het 

kan gaan over het bedenken en maken van decors voor toneel-, filmsets… Leerlingen maken producten met een functie. Hoewel het een praktische 

opleiding is waarbij kunstvakken en atelierwerk centraal staan, beschikt de leerling best over een goede basis voor wiskunde, wetenschappen en techniek. 

De taalvakken zijn vooral bedoeld om de technische terminologie van het vak te leren en om later vlot en assertief te kunnen communiceren in begrijpelijke 

taal. Tijdens persoonlijke opdrachten vertrekt men van briefings, ideeën, ruwe schetsen…van klanten, artdirectors, collega’s. 

Leerlingen leren waarheidsgetrouwe prototypes maken en perfect afwerken. Men leert presteren tegen een deadline. Een goede fijne motoriek voor het 

tekenen is nodig. Ze leren ook het artistieke proces bij grotere projecten begeleiden. Ze lopen stage, diepen kennis verder uit en vullen ze aan met 

werkervaringen. De opleiding is sterk gericht op de arbeidsmarkt. 

 

Profiel Se-n-Se Architecturale vormgeving 

 

Deze Se-n-Se wordt momenteel niet ingericht. 
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Profiel Se-n-Se Audiovisuele vormgeving 

 

Deze Se-n-Se wordt momenteel niet ingericht. 

 

Profiel Se-n-Se Grafische vormgeving 

 

Afhankelijk van de organiserende school worden verschillende accenten gelegd.  In Leuven specialiseren de leerlingen zich in grafisch ontwerp, webdesign, 

illustratie en desktoppublishing. Het opleidingspakket omvat specifieke kennisvakken, stage en bedrijfsbeheer.  

In de school in Antwerpen worden volgende mogelijke specialisaties aangeboden: Mode en styling (modeontwerper, modestylist en modist), Decor en 

productpresentatie(etaleur, decor- en standenbouwer), Grafisch ontwerp (grafisch ontwerper), Grafische technieken en illustratie (grafisch illustrator) en 

Grafisch webdesign (webdesigner/grafisch ontwerper). 

Deze Se-n-Se werd niet ingericht gedurende de periode waar deze screening betrekking op heeft. 
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1.2.4 Voorbereidend jaar hoger onderwijs 

Profiel Bijzondere beeldende vorming  

 

Het voorbereidend jaar Bijzondere beeldende vorming is bedoeld voor leerlingen die zich aangetrokken voelen tot de kunstwereld en die daaraan zelf actief 

willen deelnemen. Ze worden voorbereid op de artistieke toelatingsproef van het hoger kunstonderwijs in de beeldende kunsten (schilderen, beeldhouwen, 

grafiek, mode, ontwerpwetenschappen, …). Onder professionele begeleiding verkennen ze de actuele kunst. Ook het verwerven van techniek en inzicht in 

het artistiek proces, vertrekkende vanuit de actuele, sociale en culturele realiteit komt aan bod. Aanleg voor en interesse in kunst en cultuur zijn absoluut 

noodzakelijk. Tijdens deze doorgedreven opleiding probeert men zoveel mogelijk rekening te houden met individuele mogelijkheden en voorkeuren. 

Het waarnemingstekenen (constructief en modeltekenen) staat centraal. In de beeldende vorming wordt aandacht besteed aan zowel de twee- als de 

driedimensionale aspecten en aan de studie van de beeldelementen. Ook schilderen, vrije grafiek, beeldhouwen, installaties, audiovisuele media, grafische 

vormgeving, scenografie, het kostuum, de mode, experimentele video, … kunnen aan bod komen. 
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2 Leerlingenaantal, evolutie en spreiding 

Dit hoofdstuk schetst de evolutie van de leerlingenpopulatie vanaf het schooljaar 2008-2009 tot en met het schooljaar 2012-2013.  

Eerst wordt een overzicht geboden van de leerlingenaantallen in de vier onderwijsvormen van het voltijds secundair onderwijs, zodat het aandeel van het 

studiegebied ook gekaderd wordt binnen het geheel van de leerlingenpopulatie. 

 

De volgende tabellen geven de evolutie van de leerlingenaantallen weer, zowel op het niveau van het gehele studiegebied als voor de verschillende 

studierichtingen per graad. Daarbij wordt besproken in welke mate het studiegebied verspreid is over de vijf Vlaamse provincies en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Om die spreiding weer te geven worden enkel gegevens van het schooljaar 2012-2013 gebruikt. 

 

Om zinvolle vergelijkingen te kunnen maken worden er naast cijfergegevens op het niveau van het studiegebied telkens ook data opgenomen op het niveau 

van de onderwijsvorm.   
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2.1 Leerlingenaantal en evolutie in aso, bso, kso en tso 

Tabel 1 Aantal inschrijvingen en evolutie in aso, bso, kso en tso 

  
aso bso 

 
Schooljaar 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 – 

2012 

2012 - 

2013 
Gemiddelde 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 
Gemiddelde  

2
de

 

graad 

1
ste

 leerjaar 32.359 32.609 32.710 33.168 32.929 32.755 16.026 15.536 16.113 16.026 15.483 15.837 

2
de

 leerjaar 30.459 29.415 29.504 29.524 29.709 29.722 16.009 15.768 15.287 15.597 15.653 15.663 

 
Subtotaal (N) 62.818 62.024 62.214 62.692 62.638 62.477 32.035 31.304 31.400 31.623 31.136 31.500 

3
de

 

graad 

1
ste

 leerjaar 28.018 27.483 26.730 26.689 26.768 27.138 16.557 16.481 16.178 15.665 15.930 16.162 

2
de

 leerjaar 26.400 26.367 25.903 25.197 25.230 25.819 14.508 14.922 14.684 14.375 14.022 14.502 

Subtotaal (N) 54.418 53.850 52.633 51.886 51.998 52.957 31.065 31.403 30.862 30.040 29.952 30.664 

3
de

 leerjaar/specialisatiejaar 47 47 49 64 76 57 10.763 11.572 11.757 11.784 11.910 11.557 

 
Totaal (N) 117.283 115.921 114.896 114.642 114.712 115.491 73.863 74.279 74.019 73.447 72.998 73.721 

  
kso tso 

 
Schooljaar 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 – 

2012 

2012 - 

2013 
Gemiddelde 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 
Gemiddelde  

2
de

 

graad 

1
ste

 leerjaar 1.350 1.360 1.362 1.424 1.435 1.386 21.636 20.955 20.696 20.558 20.696 20.908 

2
de

 leerjaar 1.610 1.534 1.578 1.522 1.551 1.559 22.905 21.986 21.346 21.015 21.139 21.678 

 
Subtotaal (N) 2.960 2.894 2.940 2.946 2.986 2.945 44.541 42.941 42.042 41.573 41.835 42.586 

3
de

 

graad 

1
ste

 leerjaar 1.662 1.738 1.677 1.796 1.677 1.710 25.450 25.170 24.027 23.740 23.542 24.386 

2
de

 leerjaar 1.447 1.418 1.494 1.431 1.537 1.465 21.500 22.034 21.951 21.024 20.799 21.462 

Subtotaal (N) 3.109 3.156 3.171 3.227 3.214 3.175 46.950 47.204 45.978 44.764 44.341 45.848 

3
de

 leerjaar/Se-n-Se 122 122 132 144 118 128 1.782 2.426 2.541 2.520 2.636 2.381 

 
Totaal (N) 6.191 6.172 6.243 6.317 6.318 6.248 93.273 92.571 90.561 88.857 88.812 90.815 
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Globaal leerlingenaantal  

• In de periode van 2008-2009 tot en met 2012-2013 zitten gemiddeld 286.275 leerlingen in de tweede graad, de derde graad en het specialisatiejaar, Se-

n-Se of het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.  

• Het totaal aantal leerlingen neemt gedurende de geanalyseerde periode af van 290.610 naar 282.840 leerlingen. Dat is een daling van 2,7% (7.770 

leerlingen). 

• De daling manifesteert zich in alle onderwijsvormen behalve kso, waar er een stijging is van 2,1% (127 leerlingen). De sterkste daling doet zich voor in 

tso met 4,8% (4.461 leerlingen), gevolgd door aso met 2,2% (2.571 leerlingen) en bso met 1,2% (865 leerlingen). 

 

Leerlingenaantal tweede graad 

• In de geanalyseerde vijf schooljaren zitten gemiddeld 139.549 leerlingen in de tweede graad. 

• Het totale leerlingenaantal neemt gedurende deze periode af met 2,6% (3.759 leerlingen). 

• De daling van het leerlingenaantal doet zich voor in alle onderwijsvormen, behalve in kso. Daar stijgt het leerlingenaantal met 0,9% (26 leerlingen). In 

het eerste leerjaar is er een stijging van 6,3% (85 leerlingen), in het tweede leerjaar een daling van 3,7% (59 leerlingen). 

• De daling in de tweede graad is het sterkst in tso. Het leerlingenaantal neemt er af met 6,1% (2.706 leerlingen). De daling in het eerste leerjaar is met 

4,3% (940 leerlingen) minder sterk dan die in het tweede leerjaar met 7,7% (1.766 leerlingen). 

• In bso is er een daling van 2,8% (899 leerlingen). De daling is het sterkst in het eerste leerjaar met 3,4% (543 leerlingen), maar manifesteert zich ook in 

het tweede leerjaar met 2,2% (356 leerlingen). 

• In aso ten slotte neemt het leerlingenaantal af met 0,3% (180 leerlingen). In het eerste leerjaar is er nog een stijging van 1,8% (570 leerlingen), maar de 

daling in het tweede jaar is met 2,5% (750 leerlingen) net iets sterker. 

 

Leerlingenaantal derde graad 

• In de geanalyseerde vijf schooljaren zitten gemiddeld 132.644 leerlingen in de derde graad. 

• Ook in de derde graad neemt het totale leerlingenaantal gedurende deze periode af. Deze daling bedraagt 4,5% (6.037 leerlingen). 

• Het leerlingenaantal daalt in alle onderwijsvormen, behalve in kso. Daar stijgt het leerlingenaantal met 3,4% (105 leerlingen). De stijging is in het eerste 

leerjaar met 0,9% (15 leerlingen) minder sterk dan in het tweede leerjaar met 6,2% (90 leerlingen). 

• De daling is net zoals in de tweede graad het sterkst in tso, gevolgd door aso en bso. 

• In tso is er een daling van 5,6% (2.609 leerlingen). De daling in het eerste leerjaar is met 7,5% (1.908 leerlingen) sterker dan in het tweede leerjaar met 

3,3% (701 leerlingen) 
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• In aso neemt het leerlingenaantal af met 4,4% (2.420 leerlingen). De daling is in het eerste leerjaar (4,5% - 1.250 leerlingen) en tweede leerjaar (4,4% - 

1.170 leerlingen) ongeveer even groot. 

• In bso is er een daling van 3,6% (1.113 leerlingen). De daling is in het eerste leerjaar met 3,8% (627 leerlingen) net iets sterker dan in het tweede leerjaar 

met 3,3% (486 leerlingen) 

 

Leerlingenaantal voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, specialisatiejaar, naamloos leerjaar en Se-n-se 

• Gemiddeld 14.123 leerlingen volgen gedurende de geanalyseerde periode een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs (aso en kso), een 

specialisatiejaar (bso) of Se-n-Se (tso en kso). 

• Het leerlingenaantal neemt gedurende deze periode toe met 15,9% (2.026 leerlingen). 

• In het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs in aso, het specialisatiejaar in bso en de Se-n-se tso stijgt het aantal leerlingen. Enkel Se-n-Se en vooral 

het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs in kso kennen een daling. 

• In aso is er een stijging van 61,7% (29 leerlingen), in tso van 47,9% (854 leerlingen) en in bso van 10,7% (1.147 leerlingen). In kso ten slotte is er een 

daling van 3,3% (4 leerlingen). 

 

Verhouding aso – bso –kso – tso  

• In 2008-2009 zat de grootste groep leerlingen in aso (40,4%), gevolgd door tso (32,1%) en bso (25,4%). Het minst aantal leerlingen zat in kso (2,1%). 

• In 2012-2013 zijn de verhoudingen tussen de onderwijsvormen nauwelijks gewijzigd. Het aso (40,6%) is opnieuw het grootst, gevolgd door tso (31,4%) 

en bso (25,8%). Kso is het kleinst (2,2%). 

• Het aandeel van het aso ten opzichte van het hele secundair onderwijs is op vijf schooljaren tijd gestegen met 0,2%, bso is gestegen met 0,4% en kso is 

gestegen met 0,1%. Het aandeel van tso is gedaald met 0,7%. Wanneer rekening gehouden wordt met de grootte van de onderwijsvorm kent het aso 

een relatieve stijging van 0,5%, bso een stijging van 1,6% en kso een stijging van 4,8%. Tso kent een relatieve daling van 2,2%. 
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2.2 Leerlingenaantal, evolutie en spreiding in het studiegebied Beeldende kunsten 

Tabel 2 Evolutie van het aantal inschrijvingen in het studiegebied Beeldende kunsten 

  kso 

Schooljaar 2
de

 graad 3
de

 graad  
Se-n-Se en voorbereidend jaar op het 

HO 
Totaal (N) Aandeel (%) studiegebied t.o.v. kso 

2008 - 2009 2.346 2.520 91 4.957 80,1% 

2009 - 2010 2.241 2.509 81 4.831 78,3% 

2010 - 2011 2.270 2.462 77 4.809 77,0% 

2011 - 2012 2.268 2.511 87 4.866 77,0% 

2012 - 2013 2.290 2.525 69 4.884 77,3% 

Gemiddelde 2.283 2.505 81 4.869 77,9% 

 

 
Tabel 3 Provinciale spreiding van de inschrijvingen in het studiegebied Beeldende kunsten voor het schooljaar 2012 – 2013 

     Provincies Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso 

2
de

 graad 700 122 437 534 159 338 2.290 

3
de

 graad  645 196 515 655 127 387 2.525 

Se-n-Se en voorbereidend jaar 

op het HO 
18 0 5 36 0 10 69 

Totaal (N) 1.363 318 957 1.225 286 735 4.884 

Totaal (%) 27,9% 6,5% 19,6% 25,1% 5,9% 15,0% 100,0% 
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Globaal leerlingenaantal in het studiegebied 

• In de geanalyseerde periode schrijven gemiddeld 4.869 leerlingen zich in het studiegebied Beeldende kunsten in.  

• Gedurende deze vijf schooljaren daalt het leerlingenaantal in dit studiegebied met 1,5% (73 leerlingen), al is er de laatste jaren opnieuw een lichte 

stijgende tendens.  

 

Leerlingenaantal tweede graad 

• De afname van het leerlingenaantal in het studiegebied Beeldende kunsten is vooral merkbaar in de tweede graad, vooral dan tussen de schooljaren 

2008-2009 en 2009-2010. Nadien is het leerlingenaantal zowat gestabiliseerd. De daling tussen de schooljaren 2008-2009 en 2012-2013 bedraagt 2,4% 

(56 leerlingen).  

 

Leerlingenaantal derde graad 

• In de derde graad is het leerlingenaantal gezakt tegen het midden van de geanalyseerde periode, om nadien weer te stijgen naar het leerlingenaantal 

van 2008-2009.  

 

Leerlingenaantal Se-n-Se en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

• Het aantal leerlingen dat een Se-n-Se of voorbereidend jaar op het hoger onderwijs volgt, daalt in de geanalyseerde periode met 24,2% (22 leerlingen). 

 

Aandeel studiegebied Beeldende kunsten ten opzichte van het totale kso 

• Het studiegebied Beeldende kunsten vertegenwoordigt gemiddeld 77,9% van het totaal aantal leerlingen in kso.  

• Dit aandeel neemt in de geanalyseerde periode af met 2,8%, namelijk van 80,1% in het schooljaar 2008-2009 naar 77,3% in het schooljaar 2012-2013. 

Relatief gezien is het aandeel van het studiegebied Beeldende kunsten ten opzichte van het totale kso over vijf schooljaren afgenomen met 3,5%. 

 

Provinciale spreiding 

• In elke provincie zijn er leerlingen ingeschreven in het studiegebied Beeldende kunsten. Dit geldt voor de tweede en derde graad, maar niet voor de Se-

n-Se en het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant worden noch Se-n-Se noch een 

voorbereidend jaar op het hoger onderwijs aangeboden. 

• Iets meer dan de helft van de leerlingen in het studiegebied Beeldende kunsten is ingeschreven in de provincies Antwerpen (27,9%) en Oost-Vlaanderen 

(25,1%), in afnemende volgorde gevolgd door Limburg (19,6%), West-Vlaanderen (15,0%), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6,5%) en Vlaams-Brabant 

(5,9%). 
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2.3 Leerlingenaantal, evolutie en spreiding per studierichting 

2.3.1 Tweede graad 

Tabel 4 Provinciale spreiding van de instellingen die in de tweede graad een studierichting uit het studiegebied Beeldende kunsten aanbieden voor het schooljaar 2012 – 2013 

Onderwijsvorm Studierichting Provincie Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso 

Artistieke opleiding 1 1 2 2 0 2 8 

Audiovisuele vorming 1 2 2 2 0 1 8 

Beeldende en architecturale kunsten 9 3 3 6 3 6 30 

Beeldende en architecturale vorming 4 1 3 2 1 2 13 

Kunst-media-woord* 1 0 0 0 0 0 1 

*Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 
Tabel 5 Provinciale verdeling van de inschrijvingen per studierichting in de tweede graad voor het schooljaar 2012 – 2013 

Onderwijsvorm Studierichting Provincie 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Totaal 

    N % N % N % N % N % N % N 

kso 

Artistieke opleiding 26 10,7% 30 12,4% 67 27,7% 59 24,4% 0 0,0% 60 24,8% 242 

Audiovisuele vorming 47 16,0% 24 8,2% 129 43,9% 57 19,4% 0 0,0% 37 12,6% 294 

Beeldende en 

architecturale kunsten 
359 30,6% 48 4,1% 111 9,5% 334 28,5% 115 9,8% 205 17,5% 1.172 

Beeldende en 

architecturale vorming 
132 29,6% 20 4,5% 130 29,1% 84 18,8% 44 9,9% 36 8,1% 446 

Kunst-media-woord* 136 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 136 

Totaal 700 30,6% 122 5,3% 437 19,1% 534 23,3% 159 6,9% 338 14,8% 2.290 

*Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 
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Tabel 6 Evolutie van het aantal inschrijvingen per studierichting in de tweede graad 

Onderwijsvorm Studierichting 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 -2012 2012 -2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

kso 

Artistieke opleiding 213 219 245 239 242 232 10,1% 

Audiovisuele vorming 298 279 332 305 294 302 13,2% 

Beeldende en architecturale 

kunsten 
1.208 1.156 1.087 1.120 1.172 1.149 50,3% 

Beeldende en architecturale 

vorming 
441 441 470 438 446 447 19,6% 

Kunst-media-woord* 186 146 136 166 136 154 6,7% 

Totaal (N) 2.346 2.241 2.270 2.268 2.290 2.283 100,0% 

*Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 

Leerlingenaantal 

• In de geanalyseerde periode zitten gemiddeld 2.283 leerlingen in de tweede graad van het studiegebied Beeldende kunsten. 

• Het leerlingenaantal in de tweede graad daalt vooral tussen de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010. Nadien is het leerlingenaantal zowat 

gestabiliseerd. De daling tussen de schooljaren 2008-2009 en 2012-2013 bedraagt 2,4% (56 leerlingen). 

• In de geanalyseerde periode schommelt het leerlingenaantal in de verschillende studierichtingen. In de grootste studierichting Beeldende en 

architecturale kunsten neemt het leerlingenaantal tussen 2008-2009 en 2012-2013 af met 3,0% (36 leerlingen), met een dip in 2010-2011. Een 

daling doet zich ook voor in de inmiddels niet meer ingerichte proeftuin Kunst-media-woord (26,9% - 50 leerlingen) en in Audiovisuele vorming 

(1,3% - 4 leerlingen), al was er in die laatste studierichting een piek in het leerlingenaantal in 2010-2011. In Beeldende en architecturale vorming is 

het leerlingenaantal zowat stabiel gebleven, al was er ook hier een piek in 2010-2011. Daarentegen is het leerlingenaantal in Artistieke opleiding 

toegenomen vooral tussen 2009-2010 en 2010-2011 en nadien gestabiliseerd  (13,6% en 29 leerlingen meer in 2012-2013 dan in 2008-2009). 

 

Verdeling van het leerlingenaantal over de studierichtingen  

• Beeldende en architecturale kunsten is de grootste studierichting binnen het studiegebied Beeldende kunsten met gemiddeld 50,3% (1.149 leerlingen) 

van de inschrijvingen. 

• Beeldende en architecturale vorming heeft een aandeel van bijna 20,0% (19,6% - 447 leerlingen), gevolgd door Audiovisuele vorming en Artistieke 

opleiding die respectievelijk 13,2% (302 leerlingen) en 10,1% (232 leerlingen) van de inschrijvingen tellen. 
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• Kunst-media-woord is de kleinste studierichting met gemiddeld 6,7% (154 leerlingen) van de inschrijvingen in de geanalyseerde periode. Maar deze 

proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

Provinciale spreiding 

• De studierichtingen Beeldende en architecturale kunsten en Beeldende en architecturale vorming worden het meest ingericht. In elke provincie is er een 

aanbod. Dit geldt niet voor de andere studierichtingen van de tweede graad van het studiegebied Beeldende kunsten. In Vlaams-Brabant worden de 

studierichtingen Artistieke opleiding en Audiovisuele vorming niet aangeboden. Eén instelling in de provincie Antwerpen richtte de proeftuin Kunst-

media-woord in.  

• De meeste leerlingen zijn ingeschreven in de provincie Antwerpen (30,6%), in afnemende volgorde gevolgd door Oost-Vlaanderen (23,3%), Limburg 

(19,1%) en West-Vlaanderen (14,8%). In Vlaams-Brabant (6,9%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5,3%) lopen het minst aantal leerlingen school. 

• Wat opvalt is dat Artistieke opleiding in Antwerpen verhoudingsgewijs relatief weinig leerlingen kent. Mogelijks kan dit verklaard worden door de 

aanwezigheid van de proeftuin Kunst-media-woord die enkel in de provincie Antwerpen werd ingericht.  
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2.3.2 Derde graad 

Tabel 7 Provinciale spreiding van de instellingen die in de derde graad een studierichting uit het studiegebied Beeldende kunsten aanbieden voor het schooljaar 2012 – 2013 

Onderwijsvorm Studierichting Provincie Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso 

Architecturale en binnenhuiskunst 5 1 2 3 0 4 15 

Architecturale vorming 4 1 2 2 1 1 11 

Artistieke opleiding 2 1 2 2 0 2 9 

Audiovisuele technieken* 1 0 0 0 0 0 1 

Audiovisuele vorming 2 2 2 2 0 1 9 

Beeldende vorming 4 1 3 1 1 2 12 

Industriële kunst 1 0 1 0 0 0 2 

Toegepaste beeldende kunst 5 1 3 5 1 5 20 

Vrije beeldende kunst technieken* 1 0 0 0 0 0 1 

Vrije beeldende kunst vorming* 1 0 0 0 0 0 1 

Vrije beeldende kunst 6 3 2 4 2 3 20 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht.  
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Tabel 8 Provinciale verdeling van de inschrijvingen per studierichting in de derde graad voor het schooljaar 2012 – 2013 

Onderwijsvorm Studierichting Provincie 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Totaal 

    N % N % N % N % N % N % N 

kso 

Architecturale en 

binnenhuiskunst 
137 32,3% 26 6,1% 68 16,0% 107 25,2% 0 0,0% 86 20,3% 424 

Architecturale 

vorming 
77 34,5% 8 3,6% 55 24,7% 64 28,7% 8 3,6% 11 4,9% 223 

Artistieke opleiding 65 24,0% 26 9,6% 37 13,7% 94 34,7% 0 0,0% 49 18,1% 271 

Audiovisuele 

technieken* 
16 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 

Audiovisuele 

vorming 
55 15,1% 41 11,3% 148 40,7% 82 22,5% 0 0,0% 38 10,4% 364 

Beeldende vorming 56 24,0% 15 6,4% 68 29,2% 42 18,0% 19 8,2% 33 14,2% 233 

Industriële kunst 12 41,4% 0 0,0% 17 58,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 29 

Toegepaste 

beeldende kunst 
137 25,4% 36 6,7% 74 13,7% 115 21,3% 63 11,7% 115 21,3% 540 

Vrije beeldende 

kunst technieken* 
2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 

Vrije beeldende 

kunst vorming* 
2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 

Vrije beeldende 

kunst 
86 20,4% 44 10,5% 48 11,4% 151 35,9% 37 8,8% 55 13,1% 421 

Totaal 645 25,5% 196 7,8% 515 20,4% 655 25,9% 127 5,0% 387 15,3% 2.525 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht.  
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Tabel 9 Evolutie van het aantal inschrijvingen per studierichting in de derde graad  

Onderwijsvorm Studierichting 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 -2012 2012 -2013 
Gemiddelde 

(N) 

Gemiddelde 

(%) 

kso 

Architecturale en binnenhuiskunst 438 469 425 430 424 437 17,4% 

Architecturale vorming 213 201 244 237 223 224 8,9% 

Artistieke opleiding 244 262 259 246 271 256 10,2% 

Audiovisuele technieken* 
 

12 15 16 16 12 0,6% 

Audiovisuele vorming 343 294 298 352 364 330 13,1% 

Beeldende vorming 246 225 225 250 233 236 9,4% 

Industriële kunst 15 15 13 20 29 18 0,7% 

Toegepaste beeldende kunst 568 549 543 544 540 549 21,8% 

Vrije beeldende kunst technieken* 
  

8 6 2 3 0,2% 

Vrije beeldende kunst vorming*   
 

7 11 2 4 0,3% 

Vrije beeldende kunst 453 482 425 399 421 436 17,3% 

Totaal (N) 2.520 2.509 2.462 2.511 2.525 2.513 100,0% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 

Leerlingenaantal 

• In de geanalyseerde periode zitten gemiddeld 2.513 leerlingen in de derde graad van het studiegebied Beeldende kunsten. 

• In de derde graad is het leerlingenaantal gezakt tegen het midden van de geanalyseerde periode, om nadien weer te stijgen naar het leerlingenaantal 

van 2008-2009. 

• Zeven studierichtingen tellen gemiddeld tussen de 224 en 549 leerlingen. In de grootste studierichting Toegepaste beeldende kunst is er een vrijwel 

continue daling van het leerlingenaantal met 4,9% (28 leerlingen). In Audiovisuele vorming daalde het leerlingenaantal tussen 2008-2009 en 2009-2010 

om nadien te stijgen (+ 6,1% of + 21 leerlingen in 2012-2013 vergeleken met 2008-2009). In Vrije beeldende kunst, Beeldende vorming, Architecturale en 

binnenhuiskunst,  Artistieke opleiding, en Architecturale vorming schommelden de leerlingenaantallen gedurende de vijf geanalyseerde schooljaren. 

• De overige vier studierichtingen (inclusief de drie inmiddels opgedoekte proeftuinen) zijn klein, met een gemiddeld leerlingenaantal tussen de 3 en 18 

leerlingen. Gezien het beperkt aantal leerlingen in deze studierichtingen, geven kleine schommelingen in het leerlingenaantal een groot stijgings- of 

dalingspercentage. In Industriële kunst, de studierichting die nog steeds bestaat, is er een stijging van 93,3% (14 leerlingen). De cijfers van de 
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proeftuinen Audiovisuele technieken, Vrije beeld kunst technieken en Vrije beeldende kunst vorming bespreken we niet aangezien ze niet meer ingericht 

worden. 

 

Verdeling van het leerlingenaantal over de studierichtingen  

• Toegepaste beeldende kunst is de grootste studierichting in het studiegebied Beeldende kunsten met gemiddeld 21,8% (549 leerlingen) van de 

inschrijvingen in de derde graad van het studiegebied Beeldende kunsten. 

• Architecturale en binnenhuiskunst en Vrije beeldende kunst hebben een vergelijkbaar aandeel van 17,4% (437 leerlingen) en 17,3% (436 leerlingen), 

gevolgd door Audiovisuele vorming (13,1% of 330 leerlingen), Artistieke opleiding (10,2% of 256 leerlingen), Beeldende vorming (9,4% of 236 leerlingen) 

en Architecturale vorming (8,9% of 224 leerlingen). 

• Industriële kunst is een kleine studierichting met een gemiddeld aandeel van 0,7% (18 leerlingen) in de derde graad van het studiegebied Beeldende 

kunsten. De proeftuinen Audiovisuele technieken, Vrije beeldende kunst vorming en Vrije beeldende kunst technieken hadden gemiddeld 0,6% (12 

leerlingen), 0,3% (4 leerlingen) en 0,2% (3 leerlingen) van de leerlingen in de derde graad van het studiegebied Beeldende kunsten. 

 

Provinciale spreiding 

• Vrije beeldende kunst, Toegepaste beeldende kunst, Architecturale vorming en Beeldende vorming worden in elke provincie ingericht. Dit geldt niet voor 

de andere studierichtingen. Architecturale en binnenhuiskunst, Artistieke opleiding en Audiovisuele vorming zijn niet geprogrammeerd in Vlaams-

Brabant. Industriële kunst wordt enkel in Antwerpen en Limburg aangeboden. De proeftuinen Audiovisuele technieken, Vrije beeldende kunst technieken 

en Vrije beeldende kunst vorming konden uitsluitend in Antwerpen gevolgd worden. 

• Iets meer dan de helft van de leerlingen in de derde graad van het studiegebied Beeldende kunsten zijn ingeschreven in Oost-Vlaanderen (25,9%) en 

Antwerpen (25,5%), in afnemende volgorde gevolgd door Limburg (20,4%), West-Vlaanderen (15,3%), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7,8%) en 

Vlaams-Brabant (5,0%). 
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2.3.3 Se-n-se en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Tabel 10 Provinciale spreiding van de instellingen die een Se-n-Se of voorbereidend jaar op het hoger onderwijs aanbieden in het studiegebied Beeldende kunsten voor het schooljaar 2012 

– 2013 

Onderwijsvorm Se-n-Se/voorbereidend jaar HO Provincie Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso 

Architecturale vormgeving (Se-n-Se)* 0 0 0 0 0 0 0 

Audiovisuele vormgeving (Se-n-Se)*  0 0 0 0 0 0 0 

Bijzondere beeldende vorming  (voorb. jaar) 1 0 0 1 0 0 2 

Grafische vormgeving (Se-n-Se)* 0 0 0 0 0 0 0 

Industriële vormgeving (Se-n-Se) 0 0 1 0 0 0 1 

Ruimtelijke vormgeving (Se-n-Se) 0 0 0 0 0 1 1 

* De Se-n-Se Architecturale vormgeving, Audiovisuele vormgeving en Grafische vormgeving werden in de geanalyseerde periode niet ingericht. 

 

 

Tabel 11 Provinciale verdeling van de inschrijvingen per Se-n-Se of voorbereidend jaar op het hoger onderwijs voor het schooljaar 2012 - 2013 

Onderwijsvorm Sen-Se/voorbereidend jaar HO Provincie 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Totaal 

    N % N % N % N % N % N % N 

kso 

Bijzondere beeldende vorming 

(voorbereidend jaar HO) 
18 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 36 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 54 

Industriële vormgeving (Se-n-Se) 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 

Ruimtelijke vormgeving (Se-n-Se) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 10 

Totaal 18 26,1% 0 0,0% 5 7,2% 36 52,2% 0 0,0% 10 14,5% 69 
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Tabel 12 Evolutie van het aantal inschrijvingen per Se-n-Se of voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Onderwijsvorm Se-n-Se/voorbereidend jaar HO 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 -2012 2012 -2013 
Gemiddeld 

(N) 

Gemiddeld 

(%) 

kso 

Bijzondere beeldende vorming 

(voorbereidend jaar HO) 
75 73 65 62 54 66 81,2% 

Industriële vormgeving (Se-n-Se) 9 2 8 12 5 7 8,9% 

Ruimtelijke vormgeving (Se-n-Se) 7 6 4 13 10 8 9,9% 

Totaal (N) 91 81 77 87 69 81 100,0% 

 

Leerlingenaantal 

• In de geanalyseerde periode volgen gemiddeld 81 leerlingen een Se-n-Se of voorbereidend jaar op het hoger onderwijs in het studiegebied Beeldende 

kunsten. 

• Het leerlingenaantal daalt gedurende deze vijf schooljaren met 24,2% (22 leerlingen), een daling die te wijten is aan de daling van het leerlingenaantal in 

Bijzondere beeldende vorming (het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs). Het schooljaar 2011-2012 vormt daarbij een uitzondering, die dan weer 

aan de twee Se-n-se te wijten is. 

• Weinig leerlingen volgen de Se-n-Se Industriële vormgeving en Ruimtelijke vormgeving. Het leerlingenaantal fluctueert gedurende de geanalyseerde 

periode. 

• Het leerlingenaantal in het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming daalt met 28,0% (21 leerlingen). Deze daling is 

overigens in tegenstelling tot het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs volgend op aso (de studierichting Bijzondere wetenschappelijke vorming), 

waar er een stijging van het leerlingenaantal vastgesteld wordt. 

 

Verdeling van het leerlingenaantal over Se-n-Se en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs  

• Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming heeft de meeste inschrijvingen (81,2 % - 66 leerlingen), maar we zien een 

dalende tendens. 

• Het aandeel van de Se-n-Se Ruimtelijke vormgeving (9,9% - 8 leerlingen) en Industriële vormgeving (8,9% - 7 leerlingen) is beperkt. 

 

Provinciale spreiding 

• Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming wordt ingericht door twee instellingen in de provincies Antwerpen en 

Oost-Vlaanderen. De Se-n-Se Industriële vormgeving en Ruimtelijke vormgeving worden respectievelijk aangeboden in Limburg en West-Vlaanderen. 
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3 Herkomst van de inschrijvingen per studierichting  

De analyse van de herkomst van leerlingen geeft voor elke studierichting, geordend per graad en per leerjaar, een overzicht van de verschillende 

basisopties, beroepenvelden en studierichtingen van waaruit leerlingen instromen. Leerlingen die instromen vanuit de eerste graad komen uit een 

basisoptie (A-stroom) of uit een beroepenveld (B-stroom). Vanaf de tweede graad wordt de term studierichting gebruikt. De tabellen bevatten 

herkomstcijfers vanaf het schooljaar 2008-2009 tot en met het schooljaar 2012-2013. 

 

De tabellen bieden enkel een overzicht van de meest voorkomende basisopties, beroepenvelden en studierichtingen van waaruit de grootste groep van 

leerlingen instroomt in een respectieve studierichting. De overige basisopties, beroepenvelden en studierichtingen van waaruit telkens een klein aantal 

leerlingen instroomt, worden samengenomen in de rubriek ‘overige’. Tenslotte zijn er nog de categorieën ‘zittenblijvers’ en ‘nvt en onbekend’. 

 

Zittenblijvers is een verzamelnaam voor:  

• Bissers: leerlingen die hun jaar overdoen in dezelfde studierichting 

• Neveninstromers: leerlingen die hun jaar overdoen in een andere instelling 

• Opstromers: leerlingen die hun jaar overdoen in een ‘sterkere’ studierichting  

 

In de rubriek ‘nvt en onbekend’ staat ‘onbekend’ voor de leerlingen waarvan de herkomst onbekend is en ‘nvt’ voor leerlingen die het jaar voordien: 

• in een OKAN-klas zaten  

• in een modulair systeem zaten 

• in een systeem met hoofdstructuur zonder leerjaren zaten (methodescholen)  
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3.1 Tweede graad 

3.1.1 Eerste leerjaar  

Tabel 13a Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Artistieke opleiding’ van de tweede graad 

Basisopties en beroepenvelden Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Basisopties               

Artistieke vorming 16 30 25 24 28 25 25,4% 

Moderne wetenschappen 15 15 18 20 30 20 20,2% 

Sociale en technische vorming 9 5 11 16 13 11 11,1% 

Overige (13) 16 16 14 12 14 14 14,4% 

Zittenblijvers 24 26 26 26 27 27 27,4% 

NVT en onbekend 3 1 1 0 1 1 1,4% 

Totaal (N) 83 93 95 109 97 97 100,0% 
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Tabel 13b Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar 'Audiovisuele vorming’ van de tweede graad 

Basisopties en beroepenvelden Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Basisopties               

Moderne wetenschappen 58 61 70 72 74 67 47,0% 

Artistieke vorming 22 13 16 25 20 19 13,5% 

Overige (13) 18 26 30 30 25 26 18,1% 

Zittenblijvers 30 23 36 27 30 29 20,5% 

NVT en onbekend 2 1 1 1 2 1 1,0% 

Totaal (N) 130 124 153 155 151 143 100,0% 

 

 
Tabel 13c Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar 'Beeldende en architecturale kunsten’ van de tweede graad 

Basisopties en beroepenvelden Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Basisopties               

Moderne wetenschappen 153 160 158 181 160 162 30,5% 

Artistieke vorming 155 146 125 149 154 146 27,4% 

Sociale en technische vorming 54 63 60 73 48 60 11,2% 

Overige (14) 87 87 66 86 83 82 15,4% 

Zittenblijvers 79 79 84 65 77 77 14,4% 

NVT en onbekend 8 6 6 10 2 6 1,2% 

Totaal (N) 536 541 499 564 524 533 100,0% 
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Tabel 13d Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar 'Beeldende en architecturale vorming’ van de tweede graad 

Basisopties en beroepenvelden Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Basisopties               

Moderne wetenschappen 100 92 88 81 98 92 41,0% 

Artistieke vorming 57 72 81 68 63 68 30,4% 

Overige (14) 45 48 43 31 53 44 19,6% 

Zittenblijvers 14 18 21 21 17 18 8,1% 

NVT en onbekend 0 0 2 4 3 2 0,8% 

Totaal (N) 216 230 235 205 234 224 100,0% 

 

Tabel 13e Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar 'Kunst-media-woord’ van de tweede graad* 

Basisopties en beroepenvelden Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Basisopties               

Moderne wetenschappen 18 14 12 17 17 16 23,3% 

Artistieke vorming 15 9 14 22 10 14 20,9% 

Sociale en technische vorming 6 3 5 11 5 6 9,0% 

Overige (9) 5 8 6 7 7 7 9,9% 

Zittenblijvers 28 26 16 17 27 23 34,0% 

NVT en onbekend 3 3 1 2 1 2 3,0% 

Totaal (N) 75 63 54 76 67 67 100,0% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 

 

Instroom 

• In de studierichtingen van het eerste leerjaar van de tweede graad van het studiegebied Beeldende kunsten komt het grootste aantal leerlingen vanuit 

de basisoptie Moderne wetenschappen, gaande van 23,3% (16 leerlingen) in de proeftuin Kunst-media-woord tot 47,0% (67 leerlingen) in Audiovisuele 

vorming. Dat geldt niet voor de studierichting Artistieke opleiding, waar iets meer leerlingen (25,4% - 25 leerlingen) vanuit de basisoptie Artistieke 

vorming in de eerste graad komen dan vanuit de basisoptie Moderne wetenschappen (20,2% - 20 leerlingen). 
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• Artistieke vorming is in de andere studierichtingen ook de tweede grootste basisoptie van waaruit leerlingen uit de eerste graad instromen in de tweede 

graad. In de proeftuin Kunst-media-woord is zij goed voor 20,9% (14 leerlingen). In Beeldende en architecturale vorming is dat voor 30,4% (68 

leerlingen), in Beeldende en architecturale kunsten voor 27,4% (146 leerlingen) en in Audiovisuele vorming voor 13,5% (19 leerlingen).  

• De basisoptie Sociale en technische vorming is voor de studierichtingen Artistieke opleiding (11,1% of 11 leerlingen) en Beeldende en architecturale 

kunsten (11,2% of 60 leerlingen) en voor de proeftuin Kunst-media-woord (9,0% of 6 leerlingen) nog een bijkomende basisoptie van waaruit leerlingen 

instromen.  

Zittenblijvers 

• In Beeldende en architecturale vorming vinden we procentueel gemiddeld het laagste aantal zittenblijvers in het eerste leerjaar van de tweede graad 

terug (8,1% - 18 leerlingen). In de inmiddels opgedoekte proeftuin Kunst-media-woord ligt lag dit percentage het hoogst (34,0% - 23 leerlingen). 

Daartussen zitten Beeldende en architecturale kunsten met 14,4% (77 leerlingen), Audiovisuele vorming met 20,5% (29 leerlingen) en Artistieke 

opleiding met 27,4% (27 leerlingen).  
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3.1.2 Tweede leerjaar 

Tabel 14a Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Artistieke opleiding’ van de tweede graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Artistieke opleiding (kso) 57 53 65 59 64 60 44,3% 

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 13 15 11 9 8 11 8,3% 

Humane wetenschappen (aso) 5 3 10 5 6 6 4,3% 

Overige (21) 26 21 28 23 25 25 18,3% 

Zittenblijvers 26 29 33 32 27 29 21,8% 

NVT en onbekend 3 5 3 6 3 4 3,0% 

Totaal (N) 130 126 150 134 133 135 100,0% 

 

 

Tabel 14b Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar 'Audiovisuele vorming’ van de tweede graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Audiovisuele vorming (kso) 67 77 85 90 92 82 51,7% 

Humane wetenschappen (aso) 13 14 11 8 10 11 7,0% 

Wetenschappen (aso) 9 6 14 9 6 9 5,5% 

Overige (28) 36 29 42 19 20 29 18,4% 

Zittenblijvers 40 29 26 24 13 26 16,6% 

NVT en onbekend 3 0 1 0 2 1 0,8% 

Totaal (N) 168 155 179 150 143 159 100,0% 
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Tabel 14c Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar 'Beeldende en architecturale kunsten' van de tweede graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 422 374 379 349 433 391 63,6% 

Humane wetenschappen (aso) 34 22 29 26 35 29 4,7% 

Overige (37) 135 138 100 99 125 119 19,4% 

Zittenblijvers 78 76 70 74 44 68 11,1% 

NVT en onbekend 3 5 10 8 11 7 1,2% 

Totaal (N) 672 615 588 556 648 616 100,0% 

 

 

Tabel 14d Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar 'Beeldende en architecturale vorming’ van de tweede graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Beeldende en architecturale vorming (kso) 146 151 168 155 155 155 69,4% 

Wetenschappen (aso) 17 8 16 16 13 14 6,3% 

Overige (25) 42 36 37 45 33 39 17,3% 

Zittenblijvers 19 13 14 17 9 14 6,5% 

NVT en onbekend 1 3 0 0 2 1 0,5% 

Totaal (N) 225 211 235 233 212 223 100,0% 
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Tabel 14e Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar 'Kunst-media-woord’ van de tweede graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

Kunst-media-woord (kso) * 57 44 37 34 32 41 46,9% 

Humane wetenschappen (aso) 8 4 3 7 4 5 6,0% 

Sociale en technische wetenschappen (tso) 8 2 1 4 2 3 3,9% 

Economie (aso) 1 4 2 5 3 3 3,4% 

Overige (24) 17 9 18 16 10 14 16,1% 

Zittenblijvers 16 20 20 23 16 19 21,8% 

NVT en onbekend 4 0 1 1 2 2 1,8% 

Totaal (N) 111 83 82 90 69 87 100,0% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 

Instroom 

• Gemiddeld over vijf schooljaren zijn de percentages voor de instroom in het tweede jaar van de tweede graad vanuit de eigen studierichting in het 

eerste leerjaar aan de lage kant. Voor de studierichting Artistieke opleiding en de proeftuin Kunst-media-woord is dit met respectievelijk 44,3% (60 

leerlingen) en 46,9% (41 leerlingen) minder dan de helft van het aantal leerlingen in de respectievelijke studierichtingen.  

• Voor Audiovisuele vorming stroomt iets meer dan de helft van de leerlingen in uit dezelfde studierichting (51,7% of 82 leerlingen). De studierichtingen 

Beeldende en architecturale vorming en Beeldende en architecturale kunsten hebben een iets hoger percentage van leerlingen dat instroomt vanuit 

dezelfde studierichting met respectievelijk 69,4% (155 leerlingen) en 63,6% (391 leerlingen). Toch mogen we niet vergeten dat een groot deel van de 

zittenblijvers hoogstwaarschijnlijk ook nog uit dezelfde studierichting komt.  

• Bij alle studierichtingen, behalve in Beeldende en architecturale vorming, is een duidelijke zij-instroom vanuit de studierichting Humane wetenschappen 

(aso). In Artistieke opleiding is dat 4,3% (6 leerlingen), in Beeldende en architecturale kunsten 4,7 % (29 leerlingen), in Audiovisuele vorming 7,0% (11 

leerlingen en in de inmiddels opgedoekte proeftuin Kunst-media-woord 6,0% (5 leerlingen).  

• Bij Beeldende en architecturale vorming en Audiovisuele vorming is er een zij-instroom vanuit Wetenschappen (aso) met respectievelijk 6,3% (14 

leerlingen) en 5,5% (9 leerlingen). 

• De instroom in de studierichting Artistieke opleiding is minder versnipperd. 
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Zittenblijvers 

• De studierichting Artistieke opleiding (21,8% - 29 leerlingen) en de proeftuin Kunst-media-woord (21,8% - 19 leerlingen) hebben gemiddeld evenveel 

zittenblijvers. In deze studierichtingen werden ook gemiddeld de hoogste percentages zittenblijvers opgetekend.  

• Het laagste percentage aan zittenblijvers vinden we terug in Beeldende en architecturale vorming (6,5% - 14 leerlingen). 

• Daartussen zitten Beeldende en architecturale kunsten met 11,1% (62 leerlingen) en Audiovisuele vorming met 16,6% (26 leerlingen).   



Pagina 42 van 128 

3.2 Derde graad 

3.2.1 Eerste leerjaar  

Tabel 15a Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Architecturale en binnenhuiskunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 100 128 96 107 100 106 45,5% 

Beeldende en architecturale vorming (kso) 27 35 27 32 22 29 12,3% 

Economie (aso) 16 17 13 17 12 15 6,4% 

Overige (32) 56 44 43 52 46 48 20,7% 

Zittenblijvers 36 32 28 46 23 33 14,1% 

NVT en onbekend 2 2 2 2 4 2 1,0% 

Totaal (N) 237 258 209 256 207 233 100,0% 

 

 
Tabel 15b Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Architecturale vorming’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Beeldende en architecturale vorming (kso) 41 70 75 68 69 65 53,7% 

Wetenschappen (aso) 13 19 14 15 16 15 12,8% 

Overige (17) 31 19 30 25 10 23 19,1% 

Zittenblijvers 16 16 13 20 14 16 13,1% 

NVT en onbekend 1 2 2 2 0 1 1,2% 

Totaal (N) 102 126 134 130 109 120 100,0% 
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Tabel 15c Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Artistieke opleiding’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Artistieke opleiding (kso) 55 67 69 72 72 67 48,6% 

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 19 18 13 14 25 18 12,9% 

Overige (24) 24 28 22 18 28 24 17,4% 

Zittenblijvers 23 29 27 24 23 25 18,3% 

NVT en onbekend 1 5 3 7 4 4 2,9% 

Totaal (N) 122 147 134 135 152 138 100,0% 

 
 

Tabel 15d Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Audiovisuele technieken’ van de derde graad* 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 – 2009* 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Kunst-media-woord (kso)* 0 5 4 7 6 6 55,0% 

Overige (6) 0 1 0 2 3 2 15,0% 

Zittenblijvers 0 6 2 1 3 3 30,0% 

NVT en onbekend 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Totaal (N) 0 12 6 10 12 10 100,0% 

*De proeftuin Audiovisuele technieken werd pas vanaf het schooljaar 2009-2010 ingericht in het eerste leerjaar van de derde graad en wordt inmiddels niet meer ingericht. 

De proeftuin Kunst-media-woord uit de tweede graad wordt eveneens niet meer ingericht. 
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Tabel 15e Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Audiovisuele vorming’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Audiovisuele vorming (kso) 90 95 88 112 92 95 51,6% 

Humane wetenschappen (aso) 9 7 8 19 10 11 5,7% 

Economie (aso) 14 2 14 11 6 9 5,1% 

Overige (25) 28 23 32 43 36 32 17,5% 

Zittenblijvers 49 30 27 31 38 35 18,9% 

NVT en onbekend 0 2 1 3 4 2 1,1% 

Totaal (N) 190 159 170 219 186 185 100,0% 

 

 
Tabel 15f Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Beeldende vorming’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Beeldende en architecturale vorming (kso) 66 60 68 75 62 66 55,5% 

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 7 20 18 14 12 14 11,9% 

Wetenschappen (aso) 10 5 10 4 4 7 5,5% 

Overige (17) 26 15 20 22 23 21 17,8% 

Zittenblijvers 11 8 8 12 10 10 8,2% 

NVT en onbekend 1 1 0 2 2 1 1,0% 

Totaal (N) 121 109 124 129 113 119 100,0% 
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Tabel 15g Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Industriële kunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 6 5 3 6 2 4 40,7% 

Beeldende en architecturale vorming (kso) 2 0 0 0 5 1 13,0% 

Elektromechanica (tso) 0 0 0 2 1 1 5,6% 

Overige (8) 0 1 1 3 5 2 18,5% 

Zittenblijvers 1 1 2 4 3 2 20,4% 

NVT en onbekend 0 0 1 0 0 0 1,9% 

Totaal (N) 9 7 7 15 16 11 100,0% 

 

 

Tabel 15h Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Toegepaste beeldende kunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 178 159 178 167 153 167 57,3% 

Audiovisuele vorming (kso) 8 21 10 11 19 14 4,7% 

Overige (32) 64 64 54 62 56 60 20,6% 

Zittenblijvers 59 43 41 46 46 47 16,1% 

NVT en onbekend 2 1 2 7 5 3 1,2% 

Totaal (N) 311 288 285 293 279 291 100,0% 
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Tabel 15i Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Vrije beeldende kunst technieken’ van de derde graad* 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 – 2009* 2009 – 2010* 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Kunst-media-woord (kso)* 0 0 4 1 0 2 50,0% 

Beeldende en architecturale vorming (kso) 0 0 0 1 0 0 10,0% 

Zittenblijvers 0 0 3 0 0 1 30,0% 

NVT en onbekend 0 0 1 0 0 0 10,0% 

Totaal (N) 0 0 8 2 0 3 100,0% 

*De proeftuin Vrije beeldende kunst technieken werd pas vanaf het schooljaar 2010-2011 ingericht en wordt inmiddels niet meer ingericht. De proeftuin Kunst-media-woord 

uit de tweede graad wordt eveneens niet meer ingericht 

 

 
Tabel 15j Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Vrije beeldende kunst vorming’ van de derde graad* 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 – 2009* 2009 – 2010* 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Kunst-media-woord (kso)* 0  0  2 1 0 1 30,0% 

Humane wetenschappen (aso) 0  0  2 0 0 1 20,0% 

Wetenschappen (aso) 0  0  1 0 0 0 10,0% 

Beeldende en architecturale vorming (kso) 0  0  0 1 0 0 10,0% 

Sociale en technische wetenschappen (tso) 0  0  0 1 0 0 10,0% 

Zittenblijvers 0  0  1 0 0 0 10,0% 

NVT en onbekend 0  0  1 0 0 0 10,0% 

Totaal (N) 0  0  7 3 0 3 100,0% 

*De proeftuin Vrije beeldende kunst vorming werd pas vanaf het schooljaar 2010-2011 ingericht in het eerste leerjaar van de derde graad en wordt inmiddels niet meer 

ingericht. De proeftuin Kunst-media-woord uit de tweede graad wordt eveneens niet meer ingericht. 
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Tabel 15k Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Vrije beeldende kunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Beeldende en architecturale kunsten (kso) 158 174 130 135 141 148 63,4% 

Artistieke opleiding (kso) 13 14 12 24 22 17 7,3% 

Overige (22) 46 43 23 34 39 37 15,9% 

Zittenblijvers 29 34 26 24 17 26 11,2% 

NVT en onbekend 3 6 5 6 6 5 2,2% 

Totaal (N) 249 271 196 223 225 233 100,0% 

 

 

Instroom 

• De proeftuinen Audiovisuele technieken, Vrije beeldende kunst technieken en Vrije beeldende kunst vorming, die allemaal pas in het schooljaar 2010-

2011 ingericht werden en inmiddels opgedoekt werden, tellen te weinig leerlingen om vaststellingen uit te maken. Volgende vaststellingen laten deze 

proeftuinen buiten beschouwing.  

• Over een periode van 5 schooljaren varieert het aantal studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar van de derde graad van 

11 studierichtingen voor Industriële kunst tot 35 studierichtingen voor Architecturale en binnenhuiskunst.  

• Studierichtingen in het studiegebied Beeldende kunsten leveren gemiddeld de grootste bijdrage aan de instroom in de derde graad. Zo is de 

studierichting Beeldende en architecturale kunsten verantwoordelijk voor 63,4% (148 leerlingen) van de instroom in Vrije beeldende kunst. Voor 

Toegepaste beeldende kunst is dit 57,3% (167 leerlingen), voor Industriële kunst 40,7% (4 leerlingen), voor Beeldende vorming 11,9% (14 leerlingen), 

voor Artistieke opleiding 12,9% (18 leerlingen) en voor Architecturale en binnenhuiskunst 45,5% (106 leerlingen). 

• De studierichting Beeldende en architecturale vorming is dan weer verantwoordelijk voor 55,5% (66 leerlingen) van de instroom in Beeldende vorming, 

voor 53,7% (65 leerlingen) van de instroom in Architecturale vorming, voor 13,0% (1 leerling) van de instroom in Industriële kunst en voor 12,3% van de 

instroom in Architecturale en binnenhuiskunst. 

• Enkele studierichtingen uit het aso zien we ook opduiken bij de instroom in het eerste leerjaar van de derde graad:  

o Economie naar Architecturale en binnenhuiskunst voor 6,4% (15 leerlingen) van de instroom en naar Audiovisuele vorming voor 5,1% (9 

leerlingen) 

o Humane wetenschappen naar Audiovisuele vorming voor 5,7% (11 leerlingen) 
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o Wetenschappen naar Architecturale vorming voor 12,8% (15 leerlingen) van de instroom en naar Beeldende vorming voor 5,5% (7 

leerlingen) van de instroom.  

Zittenblijvers 

• De proeftuinen Audiovisuele technieken, Vrije beeldende kunst technieken en Vrije beeldende kunst vorming telden te weinig leerlingen om 

vaststellingen over te maken. Ze worden bovendien ook niet meer ingericht. Volgende vaststellingen laten deze studierichtingen bijgevolg buiten 

beschouwing.  

• Het hoogste percentage aan zittenblijvers vinden we terug in Industriële kunst (20,4%), maar dit gaat slechts over twee leerlingen.  

• Het laagste percentage aan zittenblijvers vinden we terug in Beeldende vorming (8,2% - 10 leerlingen). Toegepaste beeldende kunst (met 16,1% - (47 

leerlingen),  Architecturale vorming (met 13,1% - (16 leerlingen), Artistieke opleiding (18,3% - 25 leerlingen) en Audiovisuele vorming (18,9% - 35 

leerlingen) situeren zich tussen Industriële kunst en Beeldende vorming voor het percentage zittenblijvers. 
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3.2.2  Tweede leerjaar 

Tabel 16a Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Architecturale en binnenhuiskunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Architecturale en binnenhuiskunst (kso) 190 198 213 163 212 195 95,8% 

Architecturale vorming (kso) 1 2 0 3 0 1 0,6% 

Zittenblijvers 9 10 3 8 5 7 3,4% 

NVT en onbekend 1 1 0 0 0 0 0,2% 

Totaal (N) 201 211 216 174 217 204 100,0% 

 

 
Tabel 16b Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Architecturale vorming’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Architecturale vorming (kso) 106 72 105 100 110 99 95,4% 

Zittenblijvers 5 3 5 7 4 5 4,6% 

NVT en onbekend 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Totaal (N) 111 75 110 107 114 103 100,0% 
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Tabel 16c Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Artistieke opleiding’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Artistieke opleiding (kso) 114 106 115 102 109 109 92,2% 

Overige (4) 2 1 2 2 1 2 1,4% 

Zittenblijvers 6 8 8 5 9 7 6,1% 

NVT en onbekend 0 0 0 2 0 0 0,3% 

Totaal (N) 122 115 125 111 119 118 100,0% 

 

 
Tabel 16d Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Audiovisuele technieken’ van de derde graad* 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009* 2009 - 2010* 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Audiovisuele technieken (kso)* 0 0 8 5 4 6 89,5% 

Audiovisuele vorming (kso) 0 0 0 1 0 0 5,3% 

Zittenblijvers 0 0 0 0 0 0 0,0% 

NVT en onbekend 0 0 1 0 0 0 5,3% 

Totaal (N) 0 0 9 6 4 6 100,0% 

* De proeftuin Audiovisuele technieken werd pas vanaf het schooljaar 2010-2011 ingericht in het tweede leerjaar van de derde graad en wordt inmiddels niet meer 

ingericht. 
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Tabel 16e Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Audiovisuele vorming’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Audiovisuele vorming (kso) 144 123 123 122 171 137 93,9% 

Zittenblijvers 9 11 5 9 7 8 5,6% 

NVT en onbekend 0 1 0 2 0 1 0,4% 

Totaal (N) 153 135 128 133 178 145 100,0% 

 

 
Tabel 16f Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Beeldende vorming’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Beeldende vorming (kso) 119 110 98 116 118 112 96,2% 

Overige (2) 1 0 0 1 1 1 0,5% 

Zittenblijvers 5 3 2 2 0 2 2,1% 

NVT en onbekend 0 3 1 2 1 1 1,2% 

Totaal (N) 125 116 101 121 120 117 100,0% 

 

 

Tabel 16g Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Industriële kunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Industriële kunst (kso) 6 7 6 5 12 7 94,7% 

Zittenblijvers 0 1 0 0 1 0 5,3% 

NVT en onbekend 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Totaal (N) 6 8 6 5 13 8 100,0% 
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Tabel 16h Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Toegepaste beeldende kunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Toegepaste beeldende kunst (kso) 239 245 238 231 243 239 92,9% 

Overige (4) 0 3 0 2 2 1 0,5% 

Zittenblijvers 15 13 18 16 16 16 6,1% 

NVT en onbekend 3 0 2 2 0 1 0,5% 

Totaal (N) 257 261 258 251 261 258 100,0% 

 

  
Tabel 16i Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Vrij beeldende kunst technieken’ van de derde graad* 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Vrije beeldende kunst technieken (kso)* 0 0 0 4 1 3 83,3% 

Toegepaste beeldende kunst (kso) 0 0 0 0 1 1 16,7% 

Zittenblijvers 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Totaal (N) 0 0 0 4 2 3 100,0% 

* De proeftuin Vrije beeldende kunst technieken werd pas vanaf het schooljaar 2011-2012 ingericht in het tweede leerjaar van de derde graad en wordt inmiddels niet meer 

ingericht. 
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Tabel 16j Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Vrije beeldende kunst vorming’ van de derde graad* 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Vrije beeldende kunst vorming (kso) 0 0 0 7 2 3 90,0% 

Audiovisuele vorming (kso) 0 0 0 1 0 0 10,0% 

Zittenblijvers 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Totaal (N) 0 0 0 8 2 3 100,0% 

*De proeftuin Vrije beeldende kunst vorming werd pas vanaf het schooljaar 2011-2012 ingericht in het tweede leerjaar van de derde graad en wordt inmiddels niet meer 

ingericht. 

 

 
Tabel 16k Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Vrije beeldende kunst’ van de derde graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Vrije beeldende kunst (kso) 195 200 218 158 188 192 94,4% 

Overige (4) 3 1 0 1 1 1 0,6% 

Zittenblijvers 5 9 9 13 5 8 4,0% 

NVT en onbekend 1 1 2 4 2 2 1,0% 

Totaal (N) 204 211 229 176 196 203 100,0% 

 

 

Instroom 

• De proeftuinen Audiovisuele technieken, Vrije beeldende kunst technieken en Vrije beeldende kunst vorming telden te weinig leerlingen om 

vaststellingen uit te trekken. Ze worden bovendien niet meer ingericht. Volgende vaststellingen laten deze proeftuinen bijgevolg buiten beschouwing.  

• In de studierichtingen van het tweede leerjaar van de derde graad in het studiegebied Beeldende Kunsten gebeurt de instroom voornamelijk vanuit 

dezelfde studierichting en dit met telkens meer dan 90,0%.  

 

Zittenblijvers 

• Met 6,1% zittenblijvers zijn Toegepaste beeldende kunst en Artistieke opleiding (respectievelijk 16 en 7 leerlingen) de studierichtingen met het hoogste 

aantal zittenblijvers. 
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• Audiovisuele vorming volgt met 5,6% (8 leerlingen), Industriële kunst met 5,3%, Architecturale vorming met, 4,6% (5 leerlingen) en Vrije beeldende kunst 

met 4,0% zittenblijvers (8 leerlingen). De studierichtingen Architecturale en binnenhuiskunst en Beeldende vorming hebben de minste zittenblijvers met 

respectievelijk 3,4% (7 leerlingen) en 2,1% (2 leerlingen). 

•  

3.3 Se-n-Se en voorbereidend jaar hoger onderwijs 

Tabel 17 Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 'Bijzondere beeldende vorming' 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar Gemiddelde (N) Gemiddelde (%) 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013     

Creatie en mode (tso) 8 16 4 9 3 8 12,2% 

Humane wetenschappen (aso) 12 4 7 4 9 7 10,9% 

Toegepaste beeldende kunst (kso) 6 7 3 3 3 4 6,7% 

Economie-moderne talen (aso) 2 0 2 4 5 3 4,0% 

Sociale en technische wetenschappen (tso) 1 1 3 3 0 2 2,4% 

Latijn-moderne talen (aso) 1 0 3 2 1 1 2,1% 

Latijn-wetenschappen (aso) 2 2 1 2 0 1 2,1% 

Wetenschappen-wiskunde (aso) 4 1 0 1 1 1 2,1% 

Artistieke opleiding (kso) 4 0 1 0 2 1 2,1% 

Latijn-wiskunde (aso) 0 2 2 1 1 1 1,8% 

Rudolf Steinerpedagogie (aso) 1 2 1 0 0 1 1,2% 

Vrije beeldende kunst (kso) 1 0 0 2 1 1 1,2% 

Secretariaat-talen (tso) 1 1 0 1 1 1 1,2% 

Overige (24) 13 7 7 8 8 9 13,1% 

Zittenblijvers 1 1 0 2 2 1 1,8% 

NVT en onbekend 18 29 31 20 17 23 35,0% 

Totaal (N) 75 73 65 62 54 66 100,0% 
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Voor de Se-n-Se-opleidingen Industriële vormgeving en Ruimtelijke vormgeving zijn geen gegevens beschikbaar voor de periode 2008-2013. 

 

Instroom 

• De Se-n-Se  Architecturale vormgeving, Audiovisuele vormgeving en Grafische vormgeving werden gedurende deze periode niet ingericht.  

• Over een periode van 5 schooljaren merken we 37 studierichtingen op van waaruit leerlingen instromen in de Bijzondere beeldende vorming 

(voorbereidend jaar op het hoger onderwijs).  

• Creatie en mode (tso, 12,2% - 8 leerlingen), Humane wetenschappen (aso, 10,9% - 7 leerlingen), Toegepaste beeldende kunst (kso, 6,7% - 4 leerlingen), 

Economie-moderne talen (aso, 4,0% - 3 leerlingen) en Sociale en technische wetenschappen (tso, 2,4% - 2 leerlingen) leveren gemiddeld de grootste 

bijdrage aan de instroom in het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.  

 

Zittenblijvers 

• Het percentage zittenblijvers in het voorbereidend jaar hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming bedraagt gemiddeld 1,8%.  

• Een groot percentage in Bijzondere beeldende vorming valt onder de noemer ‘NVT en onbekend’ (35,0%). 
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4 Attestering 

De tabellen in het onderdeel Attestering geven een overzicht van het aantal leerlingen dat op het einde van een schooljaar een A-, B- of C-attest behaalde. 

Om vergelijking mogelijk te maken, worden de cijfers per onderwijsvorm, studiegebied en studierichting gegeven. De data beslaan de periode vanaf het 

schooljaar 2008-2009 tot en met het schooljaar 2012-2013. 

 

In het eerste leerjaar van de derde graad bestaat de attestering in aso, kso en bso uit een A-attest of een C-attest. In tso kan in uitzonderlijke gevallen ook 

een B-attest gegeven worden in dit leerjaar, mits de leerling het leerjaar met vrucht heeft beëindigd en tot het volgend leerjaar mag worden toegelaten 

behalve in de onderwijsvorm technisch secundair onderwijs. 

 

In het tweede leerjaar van de derde graad bestaat de attestering voor bso uit een getuigschrift of een C-attest, voor tso, kso en aso uit een diploma 

secundair onderwijs of een C-attest. In het specialisatiejaar (bso) bestaat de attestering uit het diploma secundair onderwijs of een C-attest. In Se-n-Se (tso 

en kso) bestaat de attestering uit een certificaat of een C-attest. Na het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs (aso en kso) krijgt de leerling een attest 

van regelmatige lesbijwoning als hij het leerjaar geheel of ten dele heeft gevolgd. In de rubriek ‘Onbekend’ worden leerlingen opgenomen waarvan niet 

bekend is of zij een attest hebben behaald. 

 

  



Pagina 57 van 128 

4.1 Tweede graad 

Tabel 18 Attestering in het eerste leerjaar van de tweede graad kso 

  
A-attest B-attest C-attest Onbekend   

  

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 
Aantal (N) 

Percentage 

(%) 

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 
Aantal (N) Percentage (%) Totaal (N) 

kso (1
ste

 lrj) 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 993 73,6% 192 14,2% 157 11,6% 8 0,6% 1.350 

2009 - 2010 1.039 76,4% 175 12,9% 141 10,4% 5 0,4% 1.360 

2010 - 2011 1.013 74,4% 201 14,8% 136 10,0% 12 0,9% 1.362 

2011 - 2012 1.088 76,4% 202 14,2% 127 8,9% 7 0,5% 1.424 

2012 - 2013 1.081 75,3% 199 13,9% 139 9,7% 16 1,1% 1.435 

Gemiddelde 1.043 75,2% 194 14,0% 140 10,1% 10 0,7% 1.386 

Studiegebied 

Beeldende kunsten 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 756 72,8% 171 16,5% 108 10,4% 5 0,4% 1.040 

2009 - 2010 800 76,1% 152 14,5% 97 9,2% 2 0,2% 1.051 

2010 - 2011 753 73,0% 170 16,5% 101 9,8% 12 0,7% 1.036 

2011 - 2012 835 75,5% 170 15,4% 96 8,7% 5 0,5% 1.106 

2012 - 2013 807 74,3% 164 15,1% 104 9,6% 11 1,0% 1.086 

Gemiddelde 790 74,3% 165 15,5% 101 9,5% 7 0,7% 1.064 

Artistieke opleiding 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 54 65,1% 13 15,7% 14 16,9% 2 2,4% 83 

2009 - 2010 69 74,2% 13 14,0% 10 10,8% 1 1,1% 93 

2010 - 2011 60 63,2% 20 21,1% 15 15,8% 0 0,0% 95 

2011 - 2012 73 68,9% 13 12,3% 20 18,9% 0 0,0% 106* 

2012 - 2013 77 70,6% 16 14,7% 15 13,8% 1 0,9% 109 

Gemiddelde 67 68,5% 15 15,4% 15 15,2% 1 0,8% 97 
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Audiovisuele 

vorming 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 80 61,5% 21 16,2% 29 22,3% 0 0,0% 130 

2009 - 2010 87 70,2% 16 12,9% 21 16,9% 0 0,0% 124 

2010 - 2011 96 62,7% 24 15,7% 30 19,6% 3 2,0% 153 

2011 - 2012 106 68,4% 27 17,4% 22 14,2% 0 0,0% 155 

2012 - 2013 99 65,6% 25 16,6% 24 15,9% 3 2,0% 151 

Gemiddelde 94 65,6% 23 15,8% 25 17,7% 1 0,8% 143 

Beeldende en 

architecturale 

kunsten 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 409 76,3% 77 14,4% 47 8,8% 3 0,6% 536 

2009 - 2010 420 77,6% 66 12,2% 55 10,2% 0 0,0% 541 

2010 - 2011 386 77,4% 66 13,2% 43 8,6% 4 0,8% 499 

2011 - 2012 459 81,4% 57 10,1% 46 8,2% 2 0,4% 564 

2012 - 2013 404 77,1% 63 12,0% 52 9,9% 5 1,0% 524 

Gemiddelde 416 78,0% 66 12,3% 49 9,1% 3 0,5% 533 

Beeldende en 

architecturale 

vorming 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 169 78,2% 29 13,4% 18 8,3% 0 0,0% 216 

2009 - 2010 185 80,4% 33 14,3% 11 4,8% 1 0,4% 230 

2010 - 2011 182 77,4% 40 17,0% 13 5,5% 0 0,0% 235 

2011 - 2012 168 82,0% 30 14,6% 7 3,4% 0 0,0% 205 

2012 - 2013 186 79,1% 37 15,7% 12 5,1% 0 0,0% 235* 

Gemiddelde 178 79,4% 34 15,1% 12 5,4% 0 0,1% 224 

Kunst-media-

woord** 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 44 58,7% 31 41,3% 0 0,0% 0 0,0% 75 

2009 - 2010 39 61,9% 24 38,1% 0 0,0% 0 0,0% 63 

2010 - 2011 29 53,7% 20 37,0% 0 0,0% 5 9,3% 54 

2011 - 2012 29 38,2% 43 56,6% 1 1,3% 3 3,9% 76 

2012 - 2013 41 61,2% 23 34,3% 1 1,5% 2 3,0% 67 

Gemiddelde 36 54,3% 28 42,1% 0 0,6% 2 3,0% 67 

*Door een technisch probleem in de databank is het aantal attesten groter dan het aantal ingeschreven leerlingen. 

** Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 
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Tabel 19 Attestering in het tweede leerjaar van de tweede graad kso 

  
A-attest B-attest C-attest Onbekend   

  

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 

Totaal 

(N) 

kso (2
de

 lrj) 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 1.228 76,3% 240 14,9% 130 8,1% 12 0,7% 1.610 

2009 - 2010 1.169 76,2% 220 14,3% 129 8,4% 16 1,0% 1.534 

2010 - 2011 1.213 76,9% 234 14,8% 115 7,3% 16 1,0% 1.578 

2011 - 2012 1.182 77,7% 238 15,6% 88 5,8% 14 0,9% 1.522 

2012 - 2013 1.258 81,1% 195 12,6% 88 5,7% 10 0,6% 1.551 

Gemiddelde 1.210 77,6% 225 14,5% 110 7,1% 14 0,9% 1.559 

Studiegebied Beeldende 

kunsten 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 976 74,7% 219 16,8% 102 7,8% 9 0,7% 1.306 

2009 - 2010 884 74,3% 195 16,4% 96 8,1% 15 1,3% 1.190 

2010 - 2011 921 74,6% 207 16,8% 96 7,8% 10 0,8% 1.234 

2011 - 2012 889 76,4% 205 17,6% 61 5,2% 8 0,7% 1.163 

2012 - 2013 968 80,3% 161 13,3% 70 5,8% 7 0,6% 1.206 

Gemiddelde 928 76,1% 197 16,2% 85 7,0% 10 0,8% 1.220 

Artistieke opleiding 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 99 76,2% 17 13,1% 12 9,2% 2 1,5% 130 

2009 - 2010 87 69,0% 19 15,1% 15 11,9% 5 4,0% 126 

2010 - 2011 110 73,3% 27 18,0% 10 6,7% 3 2,0% 150 

2011 - 2012 104 77,6% 18 13,4% 10 7,5% 2 1,5% 134 

2012 - 2013 97 72,9% 21 15,8% 13 9,8% 2 1,5% 133 

Gemiddelde 99 73,8% 20 15,2% 12 8,9% 3 2,1% 135 
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Audiovisuele vorming 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 115 68,5% 25 14,9% 27 16,1% 1 0,6% 168 

2009 - 2010 108 69,7% 26 16,8% 19 12,3% 2 1,3% 155 

2010 - 2011 132 73,7% 20 11,2% 25 14,0% 2 1,1% 179 

2011 - 2012 118 78,7% 20 13,3% 9 6,0% 3 2,0% 150 

2012 - 2013 115 79,9% 17 11,8% 12 8,3% 0 0,0% 144* 

Gemiddelde 118 73,9% 22 13,6% 18 11,6% 2 1,0% 159 

Beeldende en architecturale kunsten 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 536 79,8% 84 12,5% 47 7,0% 5 0,7% 672 

2009 - 2010 469 76,3% 89 14,5% 52 8,5% 5 0,8% 615 

2010 - 2011 455 77,4% 84 14,3% 46 7,8% 3 0,5% 588 

2011 - 2012 440 79,1% 84 15,1% 31 5,6% 1 0,2% 556 

2012 - 2013 544 84,0% 65 10,0% 36 5,6% 3 0,5% 648 

Gemiddelde 489 79,4% 81 13,2% 42 6,9% 3 0,6% 616 

Beeldende en architecturale vorming 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 170 75,6% 39 17,3% 15 6,7% 1 0,4% 225 

2009 - 2010 164 77,7% 34 16,1% 10 4,7% 3 1,4% 211 

2010 - 2011 169 71,9% 51 21,7% 13 5,5% 2 0,9% 235 

2011 - 2012 174 74,7% 47 20,2% 10 4,3% 2 0,9% 233 

2012 - 2013 168 79,2% 35 16,5% 7 3,3% 2 0,9% 212 

Gemiddelde 169 75,7% 41 18,5% 11 4,9% 2 0,9% 223 

Kunst-media-woord** 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 56 50,5% 54 48,6% 1 0,9% 0 0,0% 111 

2009 - 2010 56 67,5% 27 32,5% 
 

0,0% 0 0,0% 83 

2010 - 2011 55 67,1% 25 30,5% 2 2,4% 0 0,0% 82 

2011 - 2012 53 58,9% 36 40,0% 1 1,1% 0 0,0% 90 

2012 - 2013 44 63,8% 23 33,3% 2 2,9% 0 0,0% 69 

Gemiddelde 53 60,7% 33 37,9% 2 1,7% 0 0,0% 87 

*Door een technisch probleem in de databank is het aantal attesten in deze ene rij groter dan het aantal ingeschreven leerlingen. 

** Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 
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Verhouding tussen de attesten in het eerste leerjaar van de tweede graad kso  

• In de periode van 2008-2009 tot en met 2012-2013 ligt het percentage uitgereikte A-attesten in het studiegebied Beeldende kunsten gemiddeld op 

74,3%. Dat percentage ligt net iets lager dan in het totale kso, waar het gemiddelde op 75,2% ligt.  

• Het percentage B-attesten is gemiddeld 15,5%. Dat is iets hoger dan in het totale kso, waar het gemiddelde op 14,0% ligt. 

• Het percentage C-attesten is gemiddeld 9,5%. In het totale kso bedraagt het percentage C-attesten 10,1%. 

• Het gemiddeld percentage uitgereikte A-attesten wijkt voor sommige studierichtingen sterk af van het gemiddelde voor het totale studiegebied. De 

studierichting Beeldende en architecturale vorming heeft met 79,5% het hoogste percentage A-attesten, gevolgd door Beeldende en architecturale 

kunsten met 78,0%, Artistieke opleiding met 68,7%, Audiovisuele vorming met 65,6% en de inmiddels opgedoekte proeftuin Kunst-media-woord met 

54,3%. 

• De proeftuin Kunst-media-woord telde met een opvallend gemiddelde van 42,1% over 5 schooljaren het hoogste percentage B-attesten en kwam 

dan ook ver boven het gemiddelde in het totale kso (14,0%) uit. De overige studierichtingen wijken nauwelijks af van het gemiddeld percentage 

uitgereikte B-attesten voor het totale studiegebied (15,6%). Enkel de studierichting Beeldende en architecturale kunsten zit met gemiddeld 12,3% 

duidelijk onder het gemiddelde voor het totale studiegebied (15,6%).  

• De studierichtingen Audiovisuele vorming en Artistieke opleiding tellen met respectievelijke gemiddelden van 17,7% en 15,3% over 5 schooljaren het 

hoogste percentage C-attesten. Hiermee komen zij een stuk hoger dan het gemiddelde in het totale kso (10,1%). De studierichting Beeldende en 

architecturale vorming en de proeftuin Kunst-media-woord zitten met respectievelijke gemiddelden van 5,4% en 0,6% duidelijk onder het 

gemiddelde voor het studiegebied en ook onder het gemiddelde in het totale kso. Het aantal C-attesten in Beeldende en architecturale kunsten 

(9,1%) situeert zich rond het gemiddelde voor het totale studiegebied. 

 

Verhouding tussen de attesten in het tweede leerjaar van de tweede graad kso  

• Het percentage uitgereikte A-attesten in het tweede leerjaar van de tweede graad van het studiegebied Beeldende kunsten bedraagt over vijf jaar 

gemiddeld 76,1%. In het totale kso is dit iets hoger, namelijk 77,6%. 

• Het percentage B-attesten is gemiddeld 16,2%. Dat is hoger dan in het totale kso, waar het gemiddelde 14,5% bedraagt. 

• Het percentage C-attesten is over vijf jaar gemiddeld 7,0%. Dit is vergelijkbaar met het totale kso met een gemiddelde van 7,1%.  

• Het gemiddeld percentage uitgereikte A-attesten ligt voor de meeste studierichtingen van het studiegebied Beeldende kunsten in elkaars buurt; de 

verschillen in attestering zijn m.a.w. klein. De studierichting Beeldende en architecturale kunsten heeft met 79,4% het hoogste percentage A-

attesten, gevolgd door Beeldende en architecturale vorming met 75,7%, Audiovisuele vorming met 74,0% en Artistieke opleiding met 73,8%. 

• De proeftuin Kunst-media-woord telde met een gemiddelde van 60,7% over 5 schooljaren een opvallend laag percentage A-attesten en met een 

gemiddelde van 37,9% een opvallend hoog percentage B-attesten. Hierin week deze proeftuin dus ook af van het totale kso. 
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• Ook voor het gemiddeld percentage uitgereikte B-attesten weken de studierichtingen uit het studiegebied Beeldende kunsten nauwelijks van elkaar 

af. De studierichtingen Artistieke opleiding, Audiovisuele vorming en Beeldende en architecturale kunsten zitten met respectievelijke gemiddelden 

van 15,2%, 13,6% en 13,2% onder het gemiddelde van het studiegebied (16,2% B-attesten). De studierichting Beeldende en architecturale vorming 

zit er met een gemiddelde van 18,5% B-attesten boven.  

• De studierichtingen Artistieke opleiding en Audiovisuele vorming tellen met respectievelijke gemiddelden van 8,9% en 11,6% over 5 schooljaren het 

hoogste percentage C-attesten. Vooral  Audiovisuele vorming zit met dit gemiddelde een pak hoger dan het gemiddelde van het studiegebied 

Beeldende kunsten (7,0%) en van het totale kso (7,1%). De studierichting Beeldende en architecturale vorming en de proeftuin Kunst-media -woord 

zitten met respectievelijke gemiddelden van 4,9% en 1,7% duidelijk onder het gemiddelde van het studiegebied en van het totale kso. Het 

percentage C-attesten in Beeldende en architecturale kunsten (6,9%) situeert zich rond het gemiddelde voor het totale studiegebied en het totale 

kso.  
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4.2 Derde graad 

Tabel 20 Attestering in het eerste leerjaar van de derde graad kso 

  
A-attest C-attest Onbekend   

  
Aantal (N) Percentage (%) Aantal (N) Percentage (%) Aantal (N) Percentage (%) Totaal (N) 

kso (1
ste

 lrj) 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 1.368 82,3% 277 16,7% 17 1,0% 1.662 

2009 - 2010 1.458 83,9% 263 15,1% 17 1,0% 1.738 

2010 - 2011 1.372 81,8% 271 16,2% 34 2,0% 1.677 

2011 - 2012 1.500 83,5% 262 14,6% 34 1,9% 1.796 

2012 - 2013 1.400 83,5% 256 15,3% 21 1,3% 1.677 

Gemiddelde 1.420 83,0% 266 15,5% 25 1,4% 1.710 

Studiegebied Beeldende kunsten 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 1.080 80,5% 242 18,0% 19 1,4% 1.341 

2009 - 2010 1.146 83,3% 209 15,2% 22 1,5% 1.377 

2010 - 2011 1.029 80,5% 221 17,3% 30 2,2% 1.280 

2011 - 2012 1.192 84,2% 202 14,3% 21 1,5% 1.415 

2012 - 2013 1.064 81,9% 217 16,7% 18 1,4% 1.299 

Gemiddelde 1.102 82,1% 218 16,3% 22 1,6% 1.342 

Architecturale en binnenhuiskunst 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 199 84,0% 35 14,8% 3 1,3% 237 

2009 - 2010 216 83,7% 36 14,0% 6 2,3% 258 

2010 - 2011 165 78,9% 41 19,6% 3 1,4% 209 

2011 - 2012 214 83,6% 39 15,2% 3 1,2% 256 

2012 - 2013 172 83,1% 33 15,9% 2 1,0% 207 

Gemiddelde 193 82,8% 37 15,8% 3 1,5% 233 
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Architecturale vorming 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 76 74,5% 26 25,5% 0 0,0% 102 

2009 - 2010 107 84,9% 19 15,1% 0 0,0% 126 

2010 - 2011 104 77,6% 29 21,6% 1 0,7% 134 

2011 - 2012 114 87,7% 16 12,3% 0 0,0% 130 

2012 - 2013 93 85,3% 16 14,7% 0 0,0% 109 

Gemiddelde 99 82,2% 21 17,6% 0 0,2% 120 

Artistieke opleiding 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 108 88,5% 11 9,0% 3 2,5% 122 

2009 - 2010 121 82,3% 21 14,3% 5 3,4% 147 

2010 - 2011 106 79,1% 25 18,7% 3 2,2% 134 

2011 - 2012 112 83,0% 17 12,6% 6 4,4% 135 

2012 - 2013 122 80,3% 28 18,4% 2 1,3% 152 

Gemiddelde 114 82,5% 20 14,8% 4 2,8% 138 

Audiovisuele technieken* 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2009 - 2010 8 66,7% 4 33,3% 0 0,0% 12 

2010 - 2011 4 66,7% 1 16,7% 1 16,7% 6 

2011 - 2012 4 40,0% 5 50,0% 1 10,0% 10 

2012 - 2013 4 33,3% 7 58,3% 1 8,3% 12 

Gemiddelde 5 50,0% 4 42,5% 1 7,5% 10 

Audiovisuele vorming 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 124 65,3% 61 32,1% 5 2,6% 190 

2009 - 2010 122 76,7% 36 22,6% 1 0,6% 159 

2010 - 2011 127 74,7% 39 22,9% 4 2,4% 170 

2011 - 2012 175 79,9% 42 19,2% 2 0,9% 219 

2012 - 2013 144 77,4% 42 22,6% 0 0,0% 186 

Gemiddelde 138 74,9% 44 23,8% 2 1,3% 185 
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Beeldende vorming 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 110 90,9% 10 8,3% 1 0,8% 121 

2009 - 2010 99 90,8% 9 8,3% 1 0,9% 109 

2010 - 2011 116 93,5% 8 6,5% 0 0,0% 124 

2011 - 2012 120 93,0% 9 7,0% 0 0,0% 129 

2012 - 2013 101 89,4% 11 9,7% 1 0,9% 113 

Gemiddelde 109 91,6% 9 7,9% 1 0,5% 119 

Industriële kunst 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 7 77,8% 2 22,2% 0 0,0% 9 

2009 - 2010 6 85,7% 1 14,3% 0 0,0% 7 

2010 - 2011 5 71,4% 1 14,3% 1 14,3% 7 

2011 - 2012 12 80,0% 2 13,3% 1 6,7% 15 

2012 - 2013 11 68,8% 5 31,3% 0 0,0% 16 

Gemiddelde 8 75,9% 2 20,4% 0 3,7% 11 

Toegepaste beeldende kunst 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 251 80,7% 57 18,3% 3 1,0% 311 

2009 - 2010 241 83,7% 43 14,9% 4 1,4% 288 

2010 - 2011 232 81,4% 48 16,8% 5 1,8% 285 

2011 - 2012 250 85,3% 39 13,3% 4 1,4% 293 

2012 - 2013 227 81,4% 49 17,6% 3 1,1% 279 

Gemiddelde 240 82,5% 47 16,2% 4 1,3% 291 

Vrije beeldende kunst technieken* 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2009 - 2010 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2010 - 2011 3 37,5% 4 50,0% 1 12,5% 8 

2011 - 2012 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 

2012 - 2013 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Gemiddelde 2 40,0% 3 50,0% 1 10,0% 5 
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Vrije beeldende kunst vorming* 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2009 - 2010 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2010 - 2011 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 7 

2011 - 2012 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 3 

2012 - 2013 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Gemiddelde 4 80,0% 1 10,0% 1 10,0% 5 

Vrije beeldende kunst 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 205 82,3% 40 16,1% 4 1,6% 249 

2009 - 2010 226 83,4% 40 14,8% 5 1,8% 271 

2010 - 2011 161 82,1% 25 12,8% 10 5,1% 196 

2011 - 2012 188 84,3% 31 13,9% 4 1,8% 223 

2012 - 2013 190 84,4% 26 11,6% 9 4,0% 225 

Gemiddelde 194 83,3% 32 13,9% 6 2,7% 233 

* Deze proeftuinen worden inmiddels niet meer ingericht .  
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Tabel 21Attestering in het tweede leerjaar van de derde graad kso 

    Diploma C-attest Onbekend   

    Aantal (N) Percentage (%) Aantal (N) Percentage (%) Aantal (N) Percentage (%) Totaal (N) 

kso (2
de

 lrj) 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 1.335 92,3% 100 6,9% 12 0,8% 1.447 

2009 - 2010 1.308 92,2% 97 6,8% 13 0,9% 1.418 

2010 - 2011 1.373 91,9% 99 6,6% 22 1,5% 1.494 

2011 - 2012 1.331 93,0% 85 5,9% 15 1,0% 1.431 

2012 - 2013 1.418 92,3% 95 6,2% 24 1,6% 1.537 

Gemiddelde 1.353 92,3% 95 6,5% 17 1,2% 1.465 

Studiegebied Beeldende kunsten 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 1.080 91,6% 88 7,5% 11 0,9% 1.179 

2009 - 2010 1.036 91,5% 84 7,4% 12 1,1% 1.132 

2010 - 2011 1.074 91,0% 94 8,0% 12 1,0% 1.180 

2011 - 2012 1.016 92,5% 74 6,7% 8 0,7% 1.098 

2012 - 2013 1.127 91,9% 87 7,1% 12 1,0% 1.226 

Gemiddelde 1.067 91,7% 85 7,3% 11 0,9% 1.163 

Architecturale en binnenhuiskunst 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 185 92,0% 13 6,5% 3 1,5% 201 

2009 - 2010 203 96,2% 7 3,3% 1 0,5% 211 

2010 - 2011 199 92,1% 15 6,9% 2 0,9% 216 

2011 - 2012 161 92,5% 12 6,9% 1 0,6% 174 

2012 - 2013 199 91,7% 18 8,3% 0 0,0% 217 

Gemiddelde 189 92,9% 13 6,4% 1 0,7% 204 

Architecturale vorming 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 104 93,7% 7 6,3% 0 0,0% 111 

2009 - 2010 67 89,3% 8 10,7% 0 0,0% 75 

2010 - 2011 102 92,7% 7 6,4% 1 0,9% 110 

2011 - 2012 104 97,2% 3 2,8% 0 0,0% 107 

2012 - 2013 110 96,5% 4 3,5% 0 0,0% 114 

Gemiddelde 97 94,2% 6 5,6% 0 0,2% 103 
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Artistieke opleiding 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 111 91,0% 10 8,2% 1 0,8% 122 

2009 - 2010 99 86,1% 14 12,2% 2 1,7% 115 

2010 - 2011 112 89,6% 13 10,4% 0 0,0% 125 

2011 - 2012 100 90,1% 11 9,9% 0 0,0% 111 

2012 - 2013 109 91,6% 6 5,0% 4 3,4% 119 

Gemiddelde 106 89,7% 11 9,1% 1 1,2% 118 

Audiovisuele technieken* 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2009 - 2010 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2010 - 2011 9 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 

2011 - 2012 5 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 6 

2012 - 2013 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 

Gemiddelde 6 94,7% 0 5,3% 0 0,0% 6 

Audiovisuele vorming 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 133 86,9% 19 12,4% 1 0,7% 153 

2009 - 2010 122 90,4% 11 8,1% 2 1,5% 135 

2010 - 2011 111 86,7% 16 12,5% 1 0,8% 128 

2011 - 2012 121 91,0% 11 8,3% 1 0,8% 133 

2012 - 2013 166 93,3% 11 6,2% 1 0,6% 178 

Gemiddelde 131 89,8% 14 9,4% 1 0,8% 145 

Beeldende vorming 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 122 97,6% 3 2,4% 0 0,0% 125 

2009 - 2010 114 98,3% 2 1,7% 0 0,0% 116 

2010 - 2011 99 98,0% 
 

0,0% 2 2,0% 101 

2011 - 2012 118 97,5% 1 0,8% 2 1,7% 121 

2012 - 2013 116 96,7% 3 2,5% 1 0,8% 120 

Gemiddelde 114 97,6% 2 1,9% 1 0,9% 117 
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Industriële kunst 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 5 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 6 

2009 - 2010 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 

2010 - 2011 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 

2011 - 2012 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 

2012 - 2013 12 92,3% 1 7,7% 0 0,0% 13 

Gemiddelde 7 94,6% 0 5,4% 0 0,0% 7 

Toegepaste beeldende kunst 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 228 88,7% 26 10,1% 3 1,2% 257 

2009 - 2010 232 88,9% 26 10,0% 3 1,1% 261 

2010 - 2011 228 89,4% 27 10,6% 0 0,0% 255 

2011 - 2012 227 89,7% 23 9,1% 3 1,2% 253 

2012 - 2013 225 86,2% 30 11,5% 6 2,3% 261 

Gemiddelde 228 88,6% 26 10,3% 3 1,2% 257 

Vrije beeldende kunst technieken* 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2009 - 2010 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2010 - 2011 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2011 - 2012 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0% 4 

2012 - 2013 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 

Gemiddelde 3 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 3 

Vrije beeldende kunst vorming* 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2009 - 2010 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2010 - 2011 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2011 - 2012 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 

2012 - 2013 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 

Gemiddelde 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 
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Vrije beeldende kunst 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 192 94,1% 9 4,4% 3 1,5% 204 

2009 - 2010 191 90,5% 16 7,6% 4 1,9% 211 

2010 - 2011 208 90,4% 16 7,0% 6 2,6% 230 

2011 - 2012 165 93,8% 10 5,7% 1 0,6% 176 

2012 - 2013 182 92,9% 14 7,1% 0 0,0% 196 

Gemiddelde 188 92,2% 13 6,4% 3 1,4% 203 

* Deze proeftuinen worden inmiddels niet meer ingericht. 

 

Verhouding tussen de attesten in het eerste leerjaar van de derde graad kso  

• In de periode van 2008-2009 tot en met 2012-2013 ligt het percentage uitgereikte A-attesten in het studiegebied Beeldende kunsten gemiddeld op 

82,1% in het tweede leerjaar van de derde graad. Dat percentage is iets lager dan dat in het totale kso, waar het gemiddelde 83,0% bedraagt.  

• Het percentage C-attesten bedraagt gemiddeld 16,3% in het studiegebied Beeldende kunsten. In het totale kso ligt dit iets lager, namelijk 15,5%.  

• Het gemiddeld percentage uitgereikte A-attesten en C-attesten ligt voor de meeste studierichtingen in de buurt van de gemiddelden voor het totale 

studiegebied. Dit geldt voor Architecturale en binnenhuiskunst (82,8% A-attesten, 15,8% C-attesten), Architecturale vorming (82,2% A-attesten, 

17,6% C-attesten), Artistieke opleiding (82,5% A-attesten, 14,8% C-attesten), Toegepaste beeldende kunst (82,6% A-attesten, 16,2% C-attesten) en 

Vrije beeldende kunst (83,3% A-attesten, 13,9% C-attesten). 

• De studierichtingen Industriële kunst en Audiovisuele vorming zitten met respectievelijke gemiddelden van 75,9% en 74,1% uitgereikte A-attesten 

duidelijk onder het gemiddelde van het studiegebied Beeldende kunsten (82,1%) en onder het gemiddelde van het totale kso (83,0%). De 

studierichting Beeldende vorming zit met een gemiddelde van 91,6% uitgereikte A-attesten duidelijk boven beide gemiddelden.  

• De gemiddelden voor de proeftuinen Audiovisuele technieken (50,0% A-attesten, 42,5% C-attesten) en Vrije beeldende kunst technieken (40,0% A-

attesten, 50,0% C-attesten) zijn opvallend maar door het kleine aantal leerlingen dient men deze resultaten te relativeren. Hetzelfde geldt voor de 

proeftuin Vrije beeldende kunst vorming (80,0% A-attesten, 10,0% C-attesten). Deze proeftuinen worden inmiddels niet meer ingericht. 

 

Verhouding tussen de attesten in het tweede leerjaar van de derde graad kso 

• Het percentage uitgereikte diploma’s in het studiegebied Beeldende kunsten is over de vijf geanalyseerde jaren gemiddeld 91,7%. Dit percentage is 

net iets lager dan dat in het totale kso met een gemiddelde van 92,3%.  

• Het percentage C-attesten bedraagt gemiddeld 7,3% in het tweede leerjaar van de derde graad in het studiegebied Beeldende kunsten. In het totale 

kso is dit iets lager, namelijk 6,5%.  
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• In de studierichtingen Artistieke opleiding (89,7% diploma’s, 9,1% C-attesten), Audiovisuele vorming (89,8% diploma’s, 9,4% C-attesten) en 

Toegepaste beeldende kunst (88,6% diploma’s, 10,3% C-attesten) ligt het percentage uitgereikte diploma’s onder het gemiddelde percentage 

uitgereikte diploma’s in het studiegebied en in het hele kso. Bijgevolg ligt het gemiddelde percentage C-attesten in deze studierichtingen hoger dan 

in het studiegebied en in het totale kso.  

• In de studierichting Beeldende vorming worden gemiddeld het vaakst diploma’s uitgereikt (97,6%) en zijn er bijgevolg gemiddeld het minst C-

attesten (1,9%). 

• Het gemiddeld percentage leerlingen dat slaagt voor het tweede leerjaar van de derde graad in het studiegebied Beeldende kunsten ligt 9,5% hoger 

dan in het eerste leerjaar van de derde graad. Het gemiddeld percentage C-attesten is gedaald met 9,0% ten opzichte van het eerste leerjaar van de  

derde graad. Dezelfde trend geldt voor alle studierichtingen van het studiegebied Beeldende kunsten.  

• Door het kleine aantal leerlingen dient men met de resultaten voor de proeftuinen Vrije beeldende kunst technieken (83,3% diploma, 16,7% C-

attest) en Vrije beeldende kunst vorming (100,0% diploma, 0,0% C-attest) te relativeren. Deze proeftuinen bestaan inmiddels niet meer. 
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4.3 Voorbereidend jaar hoger onderwijs en Se-n-Se  

Tabel 22 Attestering in het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs en Se-n-Se  

  

Attest van regelmatige 

lesbijwoning/ Certificaat 
C-attest Onbekend   

  
Aantal (N) Percentage (%) 

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 

Aantal 

(N) 

Percentage 

(%) 

Totaal 

(N) 

kso 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 116 95,1% 2 1,6% 4 3,3% 122 

2009 - 2010 110 96,5% 0 0,0% 4 3,5% 114 

2010 - 2011 109 90,8% 0 0,0% 11 9,2% 120 

2011 - 2012 114 95,8% 0 0,0% 5 4,2% 119 

2012 - 2013 93 90,3% 0 0,0% 10 9,7% 103 

Gemiddelde 108 93,8% 0 0,3% 7 5,9% 116 

Studiegebied Beeldende kunsten 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 88 96,7% 0,0 0,0% 3,0 3,3% 91 

2009 - 2010 77 95,1% 0,0 0,0% 4,0 4,9% 81 

2010 - 2011 66 85,7% 1,0 1,3% 10,0 13,0% 77 

2011 - 2012 79 90,8% 5,0 5,7% 3,0 3,4% 87 

2012 - 2013 62 89,9% 1,0 1,4% 6,0 8,7% 69 

Gemiddelde 74 91,9% 1 1,7% 5 6,4% 81 

Bijzondere beeldende vorming (voorbereidend 

jaar op het hoger onderwijs) 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 73 97,3% 0 0,0% 2 2,7% 75 

2009 - 2010 69 94,5% 0 0,0% 4 5,5% 73 

2010 - 2011 55 84,6% 0 0,0% 10 15,4% 65 

2011 - 2012 59 95,2% 0 0,0% 3 4,8% 62 

2012 - 2013 48 88,9% 0 0,0% 6 11,1% 54 

Gemiddelde 61 92,4% 0 0,0% 5 7,6% 66 
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Industriële vormgeving (Se-n-Se) 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 9 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 

2009 - 2010 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 

2010 - 2011 7 87,5% 1 12,5% 0 0,0% 8 

2011 - 2012 9 75,0% 3 25,0% 0 0,0% 12 

2012 - 2013 4 80,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 

Gemiddelde 6 86,1% 1 13,9% 0 0,0% 7 

Ruimtelijke vormgeving (Se-n-Se) 

 

 

 

 

 

2008 - 2009 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 7 

2009 - 2010 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 

2010 - 2011 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 

2011 - 2012 11 84,6% 2 15,4% 0 0,0% 13 

2012 - 2013 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 

Gemiddelde 7 92,5% 0 5,0% 0 2,5% 8 

 

 

Verhouding tussen de attesten in Se-n-Se en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs  

• In de periode van 2008-2009 tot en met 2012-2013 is het percentage uitgereikte getuigschriften en certificaten in het studiegebied Beeldende 

kunsten gemiddeld 91,9%. Dat percentage is wat lager dan in de Se-n-se van het totale kso, waar het gemiddelde 93,8% bedraagt. 

• Het percentage C-attesten is gemiddeld 1,7%. In het totale kso is dit lager, namelijk 0,3%.  

• Verhoudingsgewijs werd in de Se-n-se Ruimtelijke vormgeving het hoogste percentage certificaten uitgereikt met een gemiddelde van 92,5% over 5 

schooljaren, gevolgd door Bijzondere beeldende vorming met 92,4% en Industriële vormgeving met 86,1%. Deze laatste komt onder het gemiddelde 

in het totale kso (93,8%). 

• In het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming noteren we over 5 schooljaren geen enkel C-attest. 

• Verhoudingsgewijs werd in de Se-n-se Industriële vormgeving het hoogste percentage C-attesten uitgereikt met een gemiddelde van 13,9% over 5 

schooljaren, gevolgd door Ruimtelijke vormgeving met 5,0%. Maar door het kleine aantal leerlingen dient men deze resultaten te relativeren. 
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5 Aansluiting met het hoger onderwijs 

Eerst wordt een overzicht geboden van de inhoudelijk verwante opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en het hoger onderwijs. 

 

Vervolgens geeft een overzichtstabel de uitstroomcijfers weer van de leerlingen die in het schooljaar 2011-2012 een diploma secundair onderwijs behaalden 

en als student instroomden in het hoger onderwijs tijdens het academiejaar 2012-2013. Hierbij wordt het gemiddeld studierendement van deze leerlingen 

weergegeven, wat een indicator is voor het welslagen in het hoger onderwijs. Het studierendement is de verhouding van het totaal aantal behaalde 

studiepunten ten opzichte van het aantal studiepunten waarvoor de student was ingeschreven.  

 

Ten derde geven tabellen per studierichting uit het secundair onderwijs een overzicht van de opleidingen waarin leerlingen die deze studierichting gevolgd 

hebben, instromen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de doorstroom naar professionele en academische bachelor. Enkel de inhoudelijk verwante 

opleidingen worden opgenomen. De andere opleidingen worden samengenomen in de categorie ‘totaal van de (N) inhoudelijk niet-verwante  opleidingen’. 

Ook hier wordt het gemiddeld studierendement vermeld. 

 

Als bijkomende informatie zijn per studierichting tabellen overgenomen van Onderwijskiezer
2
, die informatie verschaffen over het studierendement per 

studierichting van waaruit leerlingen doorstromen naar het hoger onderwijs. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van zes academiejaren. Daarnaast 

wordt nagegaan hoeveel studenten een bachelordiploma behaalden na drie, vier en vijf jaar. Er zijn slechts gegevens beschikbaar van zodra er minstens 

dertig leerlingen doorstromen. Voor studierichtingen waar dit niet het geval is, wordt er geen tabel voorzien. 

 

Voor Se-n-se en de voorbereidende jaren is de informatie in dit rapport beperkt tot het overzicht van inhoudelijk verwante opleidingen in HBO5 en het 

hoger onderwijs. Cijfers over de instroom vanuit Se-n-Se en de voorbereidende jaren op het hoger onderwijs zijn niet beschikbaar, waardoor de instroom in 

het hoger (beroeps)onderwijs en het studierendement niet besproken worden.  

 

  

                                                           
2
 Alle gegevens en extra informatie zijn beschikbaar op www.onderwijskiezer.be 
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5.1 Kunstsecundair onderwijs  

5.1.1 Overzicht van inhoudelijk verwante opleidingen in het hoger (beroeps)onderwijs  

Tabel 23 Inhoudelijk verwante opleidingen in het hoger (beroeps)onderwijs voor de studierichtingen van het 2
de

 leerjaar van de derde graad kso en het voorbereidend jaar hoger 

onderwijs/Se-n-Se in het studiegebied Beeldende kunsten 

Studierichting 
Hoger 

beroepsonderwijs 
Professionele bachelor Academische bachelor 

2
de

 lrj 3
de

 graad       

Architecturale en binnenhuiskunst 

Architecturale vorming 

Artistieke opleiding 

Audiovisuele technieken* 

Audiovisuele vorming 

Beeldende vorming 

Industriële kunst 

Toegepaste beeldende kunst 

Vrije beeldende kunst technieken* 

Vrije beeldende kunst vorming* 

Vrije beeldende kunst 

Bouwkundig tekenaar 

Design en textiel 

  

  

  

  

  

  

Architectuur-assistentie 

Beeldende vormgeving  

Interieurvormgeving  

Industrieel productontwerpen 

Landschaps- en tuinarchitectuur  

Onderwijs: kleuteronderwijs 

Onderwijs: lager onderwijs 

Onderwijs: secundair onderwijs  

Toegepaste architectuur  

Bouw 

Grafische en digitale media 

Audiovisuele technieken 

Multimedia en communicatietechnologie 

Modetechnologie 

Architectuur 

Audiovisuele kunsten  

Beeldende kunsten 

Conservatie en restauratie 

Ingenieurswetenschappen: 

Architectuur 

Interieurarchitectuur 

Kunstwetenschappen 

Productdesign 

Productontwikkeling 

Industriële wetenschappen: 

Bouwkunde 

Voorbereidend jaar op het hoger 

onderwijs/Se-n-se 
      

Bijzondere beeldende vorming 

Industriële vormgeving 

Ruimtelijke vormgeving 

  Beeldende kunsten 

* Deze proeftuinen worden inmiddels niet meer ingericht.  
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5.1.2 Deelnemingsgraad en slaagcijfers in het eerste jaar hoger onderwijs  

Tabel 24 Deelnemingsgraad en gemiddeld studierendement van studenten met een vooropleiding (2
de

 leerjaar 3
de

 graad) in kso in het studiegebied Beeldende kunsten 

 

Aantal (N) 

uitstromer

s SO 

(2011-

2012) 

Aantal (N) studenten HO (2012 – 

2013) 
Percentage (%) van de uitstroom 

Gemiddeld 

studierendement (%) 

Profession

ele 

bachelor 

Academisc

he 

bachelor 

Totaal 

Profession

ele 

bachelor 

Academisc

he 

bachelor 

Totaal 
Professionel

e bachelor 

Academisch

e bachelor 

kso 1.331 472 540 1.012 35,5% 40,6% 76,0% 65,5% 67,0% 

Studiegebied Beeldende kunsten 1.016 366 421 787 36,0% 41,4% 77,5% 65,4% 65,3% 

Architecturale en binnenhuiskunst 161 84 58 142 52,2% 36,0% 88,2% 72,5% 66,0% 

Architecturale vorming 104 25 64 89 24,0% 61,5% 85,6% 78,4% 71,4% 

Artistieke opleiding 100 28 31 59 28,0% 31,0% 59,0% 53,5% 52,5% 

Audiovisuele technieken* 5 3 0 3 60,0% 0,0% 60,0% 34,5%   

Audiovisuele vorming 121 50 46 96 41,3% 38,0% 79,3% 60,3% 59,6% 

Beeldende vorming 118 40 58 98 33,9% 49,2% 83,1% 71,8% 66,1% 

Industriële kunst 4 0 1 1 0,0% 25,0% 25,0%   6,7% 

Toegepaste beeldende kunst 227 85 81 166 37,4% 35,7% 73,1% 61,4% 69,2% 

Vrije beeldende kunst technieken* 3 1 1 2 33,3% 33,3% 66,7% 5,0% 100,0% 

Vrije beeldende kunst vorming* 8 5 1 6 62,5% 12,5% 75,0% 64,0% 90,0% 

Vrije beeldende kunst 165 45 80 125 27,3% 48,5% 75,8% 63,6% 63,3% 

* Deze proeftuinen worden inmiddels niet meer ingericht. 

Opmerking: Voor de studierichtingen Bijzondere beeldende vorming (voorbereidend jaar op het hoger onderwijs), Industriële vormgeving (Se-n-Se) en Ruimtelijke 

vormgeving (Se-n-Se) zijn geen cijfers beschikbaar. 
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Tabel 25a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Architecturale en binnenhuiskunst' 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

 

Interieurvormgeving 29 83,7% 

Architectuur-assistentie 13 62,7% 

Industrieel productontwerpen 9 72,2% 

Landschaps- en tuinarchitectuur 1 100,0% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 3 61,1% 

Onderwijs: lager onderwijs 2 89,2% 

Onderwijs: secundair onderwijs 2 66,3% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (15) 25 64,5% 

Totaal 84 72,5% 

 
Tabel 25b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Architecturale en binnenhuiskunst' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Interieurarchitectuur 24 76,2% 

Architectuur 17 71,5% 

Beeldende kunsten 5 70,0% 

Productontwikkeling 3 69,4% 

Productdesign 1 76,7% 

Ingenieurswetenschappen: architectuur 1 15,0% 

Kunstwetenschappen (en archeologie) 3 19,8% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (4) 4 38,0% 

Totaal 58 66,0% 
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Tabel 26a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Architecturale vorming' 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Industrieel productontwerpen 3 75,9% 

Interieurvormgeving  2 72,5% 

Architectuur-assistentie  1 80,0% 

Landschaps- en tuinarchitectuur 1 100,0% 

Bouw 2 96,7% 

Onderwijs: lager onderwijs 1 100,0% 

Onderwijs: secundair onderwijs 1 100,0% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (11) 14 69,3% 

Totaal 25 78,4% 

 
Tabel 26b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Architecturale vorming' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Architectuur 32 82,2% 

Ingenieurswetenschappen: architectuur 8 59,2% 

Beeldende kunsten 4 87,5% 

Productontwikkeling 4 66,3% 

Interieurarchitectuur 2 83,3% 

Conservatie en restauratie 1 100,0% 

Productdesign 1 73,3% 

Industriële wetenschappen: bouwkunde 2 25,0% 

Kunstwetenschappen (en archeologie) 5 62,3% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (4) 5 21,3% 

Totaal 64 71,4% 
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Tabel 27a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Artistieke opleiding' 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Grafische en digitale media 4 67,1% 

Beeldende vormgeving 3 53,3% 

Interieurvormgeving 2 75,0% 

Audiovisuele technieken (alle opties) 4 11,1% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 3 75,0% 

Onderwijs: secundair onderwijs 2 39,2% 

Onderwijs: lager onderwijs 1 20,0% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (8) 9 60,9% 

Totaal 28 53,5% 

 
Tabel 27b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Artistieke opleiding' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Beeldende kunsten 25 58,7% 

Audiovisuele kunsten 1 95,0% 

Interieurarchitectuur 1 16,7% 

Kunstwetenschappen 1 10,7% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (3) 3 8,8% 

Totaal 31 52,5% 

 
Tabel 28 Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de proeftuin 'Audiovisuele technieken'* 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen Audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage 2 54,3% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (1) 1 0,0% 

Totaal 3 34,5% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 
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Tabel 29a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Audiovisuele vorming' 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Audiovisuele technieken (alle opties) 17 62,0% 

Grafische en digitale media 3 47,2% 

Onderwijs: lager onderwijs 4 88,7% 

Onderwijs: secundair onderwijs 3 7,0% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 1 83,3% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (10) 15 58,7% 

Totaal 50 60,3% 

 
 

Tabel 29b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Audiovisuele vorming' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Audiovisuele kunsten 15 76,1% 

Beeldende kunsten 14 73,5% 

Kunstwetenschappen (en archeologie) 2 56,7% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (12) 15 28,9% 

Totaal 46 59,6% 
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Tabel 30a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Beeldende vorming' 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Beeldende vormgeving 4 77,1% 

Grafische en digitale media 3 85,6% 

Multimedia en communicatietechnologie 3 63,3% 

Audiovisuele technieken (alle opties) 2 43,3% 

Interieurvormgeving 1 100,0% 

Onderwijs: lager onderwijs 6 69,5% 

Onderwijs: secundair onderwijs 3 81,7% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 2 100,0% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (9) 16 65,8% 

Totaal 40 71,8% 

 
Tabel 30b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Beeldende vorming' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Beeldende kunsten 28 84,7% 

Audiovisuele kunsten 4 89,2% 

Architectuur 2 52,5% 

Conservatie en restauratie 2 64,2% 

Productdesign 2 81,7% 

Interieurarchitectuur 1 100,0% 

Kunstwetenschappen (en archeologie) 10 17,1% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (10) 10 23,7% 

Totaal 59 66,1% 
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Tabel 31 Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Industriële kunst' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen Architectuur 1 6,7% 

Totaal 1 6,7% 

 

 
Tabel 32a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Toegepaste beeldende kunst' 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Grafische en digitale media 8 65,9% 

Audiovisuele technieken (alle opties) 7 67,4% 

Interieurvormgeving 5 94,7% 

Architectuur-assistentie 1 90,0% 

Industrieel productontwerpen 1 80,0% 

Landschaps- en tuinarchitectuur 1 45,0% 

Modetechnologie 1 100,0% 

Onderwijs: secundair onderwijs 12 58,4% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 8 86,7% 

Onderwijs: lager onderwijs 4 58,3% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (13) 33 50,4% 

Totaal 81 61,4% 
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Tabel 32b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Toegepaste beeldende kunst' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Beeldende kunsten 59 73,4% 

Audiovisuele kunsten 9 71,7% 

Conservatie en restauratie 2 50,0% 

Interieurarchitectuur 2 46,7% 

Architectuur 1 88,9% 

Kunstwetenschappen 1 30,0% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (6) 7 34,0% 

Totaal 81 69,2% 

 
Tabel 33a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de proeftuin 'Vrije beeldende kunst technieken'* 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (1) 1 5,0% 

Totaal 1 5,0% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 
Tabel 33b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de proeftuin 'Vrije beeldende kunst technieken'* 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen Beeldende kunsten 1 100,0% 

Totaal 1 100,0% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 
Tabel 34a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de proeftuin 'Vrije beeldende kunst vorming'* 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen Multimedia en communicatietechnologie 1 30,0% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (3) 4 69,9% 

Totaal 5 64,0% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 
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Tabel 34b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de proeftuin 'Vrije beeldende kunst vorming'* 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen Audiovisuele kunsten 1 90,0% 

Totaal 1 90,0% 

* Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht. 

 
Tabel 35a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Vrije beeldende kunst' 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen  

Audiovisuele technieken (alle opties) 6 63,9% 

Interieurvormgeving 5 88,0% 

Modetechnologie 2 86,7% 

Onderwijs: secundair onderwijs 6 67,2% 

Onderwijs: lager onderwijs 4 79,2% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 2 51,1% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen  Totaal (10) 20 51,6% 

Totaal 45 63,6% 

 

 

Tabel 35b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting 'Vrije beeldende kunst' 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Beeldende kunsten 56 72,8% 

Audiovisuele kunsten 4 64,6% 

Conservatie en restauratie 1 100,0% 

Interieurarchitectuur 1 55,0% 

  Kunstwetenschappen (en archeologie) 7 40,9% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (8) 11 27,2% 

Totaal 80 63,3% 
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5.1.3 Informatie Onderwijskiezer 

Tabel 36 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de PBA en ABA met een vooropleiding in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst 

Professionele bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Interieurvormgeving 231 20,83% 78,90% 10 16 14 45 144 2 

Kleuteronderwijs 34 3,07% 62,88% 3 6 3 5 15 2 

Secundair onderwijs 30 2,71% 50,25% 1 8 5 6 7 3 

Toegepaste architectuur 85 7,66% 62,92% 7 13 7 24 30 4 

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Architectuur 113 10,19% 66,14% 11 5 13 38 40 6 

Beeldende kunsten 33 2,98% 58,84% 6 1 6 5 15 0 

Interieurarchitectuur 216 19,48% 76,16% 11 9 16 64 110 6 

Bron: Onderwijskiezer 

Tabel 37 Percentage behaalde bachelorsdiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst 

Aantal studenten 689 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 621 

Participatiegraad 90,13% 

Bachelordiploma behaald Geen bachelordiploma behaald 

Professionele bachelor Academische bachelor 

na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 5 jaar 

22,38% 13,04% 6,92% 6,76% 5,15% 1,93% 43,80% 

Bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 38 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de ABA met een vooropleiding in de studierichting Architecturale vorming 

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Architectuur 212 36,68% 78,27% 7 4 26 50 120 5 

Beeldende kunsten 33 5,71% 74,63% 3 2 3 5 20 0 

Ingenieurswetenschappen 32 5,54% 58,05% 
 

4 9 14 5 0 

Interieurarchitectuur 32 5,54% 81,97% 2 1 1 6 21 1 

Bron: Onderwijskiezer 

 

 

Tabel 39 Percentage behaalde bachelorsdiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Architecturale vorming 

Aantal studenten 407 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 373 

Participatiegraad 91,65% 

Bachelordiploma behaald Geen bachelordiploma behaald 

Professionele bachelor Academische bachelor 

na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 5 jaar 

10,19% 8,58% 5,90% 27,61% 15,01% 5,90% 26,81% 

Bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 40 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de PBA/ABA met een vooropleiding in de studierichting Artistieke opleiding 

Professionele bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Kleuteronderwijs 35 5,60% 62,11% 2 6 6 4 15 2 

Secundair onderwijs 45 7,20% 49,77% 8 5 8 8 11 5 

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Beeldende kunsten 177 28,32% 53,76% 25 29 32 21 67 3 

Bron: Onderwijskiezer 

Tabel 41 Percentage behaalde bachelorsdiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Artistieke opleiding 

Aantal studenten 382 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 272 

Participatiegraad 71,20% 

Bachelordiploma behaald Geen bachelordiploma behaald 

Professionele bachelor Academische bachelor 

na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 5 jaar 

5,88% 9,93% 5,88% 7,35% 6,62% 3,68% 60,66% 

Bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 42 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de PBA/ABA … met een vooropleiding in de studierichting Audiovisuele vorming 

Professionele bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Audiovisuele kunsten 43 6,12% 54,42% 5 6 5 15 9 3 

Audiovisuele technieken: Film, tv en 

video 
44 6,26% 43,86% 8 7 8 16 5 0 

Audiovisuele technieken: Fotografie 41 5,83% 60,02% 4 5 6 8 15 3 

Secundair onderwijs 32 4,55% 40,04% 9 5 5 6 4 3 

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Audiovisuele kunsten 94 13,37% 55,06% 9 19 10 26 28 2 

Beeldende kunsten 91 12,94% 61,94% 15 8 10 11 44 3 

Bron: Onderwijskiezer 

 

Tabel 43 Percentage behaalde bachelorsdiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Audiovisuele vorming 

Aantal studenten 403 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 330 

Participatiegraad 81,89% 

Bachelordiploma behaald Geen bachelordiploma behaald 

Professionele bachelor Academische bachelor 

na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 5 jaar 

9,09% 8,18% 7,88% 11,52% 6,67% 4,55% 52,12% 

Bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 44 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de PBA/ABA met een vooropleiding in de studierichting Beeldende vorming 

Professionele bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Secundair onderwijs 38 5,59% 69,29% 5 4 2 7 20 0 

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Beeldende kunsten 210 30,88% 78,61% 11 11 13 34 132 9 

Kunstwetenschappen 32 4,71% 35,40% 8 8 4 5 6 1 

Bron: Onderwijskiezer 

Tabel 45 Percentage behaalde bachelorsdiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Beeldende vorming 

Aantal studenten 466 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 419 

Participatiegraad 89,91% 

 

Bachelordiploma behaald Geen bachelordiploma behaald 

Professionele bachelor Academische bachelor 

na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 5 jaar 

9,31% 10,50% 5,01% 28,16% 10,50% 5,25% 31,26% 

Bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 46 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de PBA/ABA met een vooropleiding in de studierichting Toegepaste beeldende kunst 

Professionele bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Digital arts and entertainment 53 3,96% 34,36% 17 6 9 10 4 7 

Digital arts and entertainment (E) 53 3,96% 34,36% 17 6 9 10 4 7 

Grafische en digitale media 38 2,84% 43,42% 6 7 9 3 7 6 

Interieurvormgeving 53 3,96% 78,74% 4 4 2 9 30 4 

Kleuteronderwijs 50 3,73% 73,02% 8 2 2 8 29 1 

Lager onderwijs 39 2,91% 51,00% 3 10 6 10 9 1 

Multimedia en communicatietechnologie 53 3,96% 34,36% 17 6 9 10 4 7 

Secundair onderwijs 88 6,57% 62,21% 9 12 8 21 31 7 

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Audiovisuele kunsten 42 3,13% 56,89% 3 6 8 11 12 2 

Beeldende kunsten 457 34,10% 66,48% 46 43 55 66 232 15 

Bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 47 Percentage behaalde bachelorsdiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Toegepaste beeldende kunst 

Aantal studenten 822 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 690 

Participatiegraad 83,94% 

Bachelordiploma behaald Geen bachelordiploma behaald 

Professionele bachelor Academische bachelor 

na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 5 jaar 

11,01% 9,28% 4,93% 13,48% 8,55% 3,62% 49,13% 

Bron: Onderwijskiezer 

Tabel 48 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de PBA/ABA … met een vooropleiding in de studierichting Vrije beeldende kunst 

Professionele bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Interieurvormgeving 47 4,06% 60,99% 9 7 1 5 21 4 

Kleuteronderwijs 57 4,93% 60,14% 9 8 7 6 25 2 

Secundair onderwijs 92 7,95% 63,62% 10 15 7 16 40 4 

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Beeldende kunsten 488 42,18% 68,17% 47 44 56 72 248 21 

Bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 49 Percentage behaalde bachelorsdiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Vrije beeldende kunst 

Aantal studenten 797 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 666 

Participatiegraad 83,56% 

Bachelordiploma behaald Geen bachelordiploma behaald 

Professionele bachelor Academische bachelor 

na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar na 5 jaar 

8,86% 7,81% 4,05% 15,47% 11,56% 4,95% 47,30% 

Bron: Onderwijskiezer 

 

Gegevens voor de studierichting Industriële kunst en voor de proeftuinen Vrije beeldende kunst vorming, Vrije beeldende kunst technieken en Audiovisuele 

technieken zijn niet opgenomen in de Onderwijskiezer wegens het beperkte aantal leerlingen. 

 

Doorstroom academiejaar 2012-2013 

• In het schooljaar 2011-2012 verlieten 1.016 leerlingen de school met een diploma dat ze behaald hebben in een kso-studierichting van het 

studiegebied Beeldende kunsten. Daarvan stroomde 77,5% (787 leerlingen) door naar het hoger onderwijs in het daaropvolgende academiejaar 

2012-2013. Het aantal leerlingen dat naar het hoger onderwijs gaat vanuit het studiegebied Beeldende kunsten ligt daarmee iets hoger dan de 76% 

(1.012 leerlingen) uit het hele kso dat een studie in het hoger onderwijs aanvat. Van het totaal aantal afgestudeerden uit het studiegebied 

Beeldende kunsten kiest 36,0% (366 leerlingen) voor een professionele bachelor en 41,4% (421 leerlingen) voor een academische bachelor. We zien 

dezelfde trend voor het hele kso (35,5% naar PBA en 40,6% naar ABA). 

• Van de 161 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst stroomden 142 leerlingen onmiddellijk door 

naar het hoger onderwijs. 52,2% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (84 leerlingen) en 36,0% voor een academische 

bachelor (58 leerlingen).  

• Van de 104 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Architecturale vorming stroomden 89 leerlingen onmiddellijk door naar het 

hoger onderwijs. 24,0% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (25 leerlingen) en 61,5% voor een academische bachelor 

(64 leerlingen).  

• Van de 100 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Artistieke opleiding stroomden 59 leerlingen onmiddellijk door naar het hoger 

onderwijs. 31,0% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (28 leerlingen) en 59,0% voor een academische bachelor (31 

leerlingen).  
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• Van de 5 leerlingen die een diploma behaalden in de proeftuin Audiovisuele technieken stroomden 3 leerlingen onmiddellijk door naar het hoger 

onderwijs. 60,0% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (3 leerlingen) en 0,0% voor een academische bachelor (0 

leerlingen).  

• Van de 121 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Audiovisuele vorming stroomden 96 leerlingen onmiddellijk door naar het 

hoger onderwijs. 41,3% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (50 leerlingen) en 38,0% voor een academische bachelor 

(46 leerlingen).  

• Van de 118 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Beeldende vorming stroomden 98 leerlingen onmiddellijk door naar het hoger 

onderwijs. 41,3% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (50 leerlingen) en 38,0% voor een academische bachelor (46 

leerlingen).  

• Van de 4 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Industriële kunst stroomde 1 leerling onmiddellijk door naar het hoger onderwijs. 

Hij schreef zich in voor een academische bachelor (1 leerling).  

• Van de 227 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Toegepaste beeldende kunst stroomden 166 leerlingen onmiddellijk door naar 

het hoger onderwijs. 37,4% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (85 leerlingen) en 35,7% voor een academische 

bachelor (81 leerlingen).  

• Van de 3 leerlingen die een diploma behaalden in de proeftuin Vrije beeldende kunst technieken stroomden 2 leerlingen onmiddellijk door naar het 

hoger onderwijs. 33,3% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (1 leerling) en 33,3% voor een academische bachelor (1 

leerling).  

• Van de 8 leerlingen die een diploma behaalden in de proeftuin Vrije beeldende kunst vorming stroomden 6 leerlingen onmiddellijk door naar het 

hoger onderwijs. 62,5% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (5 leerlingen) en 12,5% voor een academische bachelor (1 

leerling).  

• Van de 165 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Vrije beeldende kunst stroomden 125 leerlingen onmiddellijk door naar het 

hoger onderwijs. 27,3% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (45 leerlingen) en 48,5% voor een academische bachelor 

(80 leerlingen).  

• Naargelang van de studierichting bestaan er grote verschillen in participatiegraad aan het hoger onderwijs. Dit varieert, voor de grote 

studierichtingen, van 88,2% in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst tot 59,0% in de studierichting Artistieke opleiding. Ten slotte zijn 

er, afhankelijk van de studierichting, ook grote verschillen in of leerlingen voor een professionele of academische bachelor kiezen. Zo is er 

bijvoorbeeld in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst een duidelijke voorkeur voor de academische bachelor (24,0% van de 

afgestudeerden gaat naar PBA en 61,5% naar ABA) terwijl dit in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst duidelijk omgekeerd is (52,2% 

van de afgestudeerden gaat naar PBA en 36,0% naar ABA). 
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Studierendement academiejaar 2012-2013 

• Het gemiddeld studierendement in het studiegebied Beeldende kunsten ligt in het academiejaar 2012-2013 op 65,4% voor professionele bachelors 

en 65,3% voor academische bachelors. Dat is in vergelijking met het hele kso ongeveer gelijk voor de professionele bachelors (65,5%) en iets lager 

dan voor de academische bachelors (67,0%).  

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst ligt 

voor de professionele bachelor hoger (72,5%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor is 

dit ongeveer gelijk (66,0% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 70,2% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 91,3%. De grootste groep leerlingen (34,5%) volgt een professionele bachelor Interieurvormgeving met een studierendement van 83,7%. De 

grootste groep leerlingen (41,4%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding Interieurarchitectuur met een studierendement van 76,2%. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Architecturale vorming ligt voor de 

professionele bachelor hoger (78,4%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor ligt dit 

eveneens hoger (71,4% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 44,0% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 92,2%. De grootste groep leerlingen (12%) die een professionele bachelor volgt, volgt Industrieel productontwerpen met een studierendement 

van 75,9%. De grootste groep leerlingen (50,0%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding Architectuur met een studierendement van 

82,2%. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Artistieke opleiding ligt voor de 

professionele bachelor lager (53,5%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor ligt dit 

eveneens lager (52,5% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 67,9% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 90,3%. De leerlingen die kiezen voor een professionele bachelor volgen uiteenlopende, inhoudelijk verwante opleidingen met een zeer 

verschillend studierendement (11,1% tot 75,0%). De grootste groep leerlingen (80,6%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding 

Beeldende kunsten met een studierendement van 58,7%. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Audiovisuele vorming ligt voor de 

professionele bachelor lager (60,3%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor ligt dit 

eveneens lager (59,6% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 70,0% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 67,4%. De grootste groep leerlingen die een professionele bachelor volgt (12%), volgt Audiovisuele technieken met een studierendement van 

62,0%. De grootste groep leerlingen (50,0%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding Audiovisuele kunsten met een studierendement 

van 76,1%. 
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• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Beeldende vorming ligt voor de 

professionele bachelor hoger (71,8%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor ligt dit 

eveneens iets hoger (66,1% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 75,0% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 83,0%. De leerlingen die kiezen voor een professionele bachelor volgen uiteenlopende, inhoudelijk verwante opleidingen met een zeer 

verschillend studierendement (43,3% tot 100%). De grootste groep leerlingen (50,0%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding 

Beeldende kunsten met een studierendement van 84,7%. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Toegepaste beeldende kunst ligt voor de 

professionele bachelor lager (61,4%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor ligt dit 

hoger (69,2% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 58,0% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 91,4%. De grootste groep leerlingen (12%) die een professionele bachelor volgt, volgt Onderwijs: secundair onderwijs met een studierendement 

van 58,4%. De grootste groep leerlingen (50,0%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding Beeldende kunsten met een 

studierendement van 73,4%. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Toegepaste beeldende kunst ligt voor de 

professionele bachelor lager (61,4%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor ligt het 

studierendement eveneens lager (63,3% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 58,0% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 91,4%. De grootste groep leerlingen (12%) die een professionele bachelor volgt, volgt Onderwijs: secundair onderwijs met een studierendement 

van 58,4%. De grootste groep leerlingen (50,0%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding Beeldende kunsten met een 

studierendement van 73,4%. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Vrije beeldende kunst ligt voor de 

professionele bachelor lager (63,6%) dan het gemiddelde in het studiegebied Beeldende kunsten (65,4%). Voor de academische bachelor ligt dit 

echter hoger (69,2% t.o.v. 65,3%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 68,9% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit 86,2%. De grootste groep leerlingen (12%) die een professionele bachelor volgt, volgt Onderwijs: secundair onderwijs met een studierendement 

van 58,4%. De grootste groep leerlingen (50,0%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding Beeldende kunsten met een 

studierendement van 73,4%. 

 

Studiekeuze en studierendement Onderwijskiezer 

De gegevens van ‘Onderwijskiezer’ die een beeld schetsen van de deelname aan en het gemiddeld studierendement in hoger onderwijs voor een periode 

van 6 academiejaren, geven het volgende beeld: 
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• In de periode 2007-2012 stroomde vanuit de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst de grootste groep leerlingen door naar de opleiding 

Interieurvormgeving in de professionele bachelors. In deze opleiding werd ook het hoogste studierendement behaald (78,9%). In de academische 

bachelors werd het meest gekozen voor de opleiding Interieurarchitectuur met een gemiddeld studierendement van 76,2%. 

43,8% van de leerlingen die uitstroomden uit het secundair onderwijs en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma.  

• In de periode 2007-2012 stroomde vanuit de studierichting Architecturale vorming de grootste groep leerlingen door naar de opleiding Architectuur 

in de academische bachelors. In deze opleiding werd ook het hoogste studierendement behaald (78,3%). 

26,8% van de leerlingen die uitstroomden uit het secundair onderwijs en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma. 

• In de periode 2007-2012 stroomde vanuit de studierichting Artistieke opleiding de grootste groep leerlingen door naar de opleiding Onderwijs: 

secundair onderwijs in de professionele bachelors. In deze opleiding werd een studierendement behaald van 49,8%. In de academische bachelors 

werd het meest gekozen voor de opleiding Beeldende kunsten met een gemiddeld studierendement van 53,8%. 

60,7% van de leerlingen die uitstroomden uit het secundair onderwijs en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma.  

• In de periode 2007-2012 stroomde vanuit de studierichting Audiovisuele vorming de grootste groep leerlingen door naar de opleiding Audiovisuele 

technieken: film, tv en video in de professionele bachelors. In deze opleiding werd een studierendement behaald van 43,9%. In de academische 

bachelors werd het meest gekozen voor de opleidingen Audiovisuele kunsten en Beeldende kunsten met een gemiddeld studierendement van 55,0% 

en 61,9%. 

52,1% van de leerlingen die uitstroomden uit het secundair onderwijs en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma.  

• In de periode 2007-2012 stroomde vanuit de studierichting Beeldende vorming de grootste groep leerlingen door naar de opleiding Onderwijs: 

secundair onderwijs in de professionele bachelors. In deze opleiding werd een studierendement behaald va 63,9%. In de academische bachelors 

werd het meest gekozen voor de opleiding Beeldende kunsten met een gemiddeld studierendement van 78,6%. 

31,3% van de leerlingen die uitstroomden uit het secundair onderwijs en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma.  

• In de periode 2007-2012 stroomde vanuit de studierichting Toegepaste beeldende kunst de grootste groep leerlingen door naar de opleiding 

Onderwijs: secundair onderwijs in de professionele bachelors. In deze opleiding werd een studierendement behaald van 62,2%. In de academische 

bachelors werd het meest gekozen voor de opleiding Beeldende kunsten met een gemiddeld studierendement van 66,5%. 

49,1% van de leerlingen die uitstroomden uit het secundair onderwijs en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma.  

• In de periode 2007-2012 stroomde vanuit de studierichting Vrije beeldende kunst de grootste groep leerlingen door naar de opleiding Onderwijs: 

secundair onderwijs in de professionele bachelors. In deze opleiding werd een studierendement behaald van 63,6%. In de academische bachelors 

werd het meest gekozen voor de opleiding Beeldende kunsten met een gemiddeld studierendement van 68,2%. 
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47,3% van de leerlingen die uitstroomden uit het secundair onderwijs en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma.  
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6 Aansluiting met de arbeidsmarkt 

De analyse van de aansluiting tussen het voltijds secundair onderwijs en de arbeidsmarkt maakt gebruik van de schoolverlatersstudies
3
 van VDAB uit 2013 

en 2014. De onderstaande tabellen schetsen een beeld van de tewerkstellingskansen van de schoolverlaters. De gegevens zijn opgenomen per graad,  

studiegebied en indien mogelijk per studierichting.  

 

De tabellen vertrekken van het begrip ‘schoolverlater’: het aantal schoolverlaters wordt berekend op basis van tellingen die op bepaalde tijdstippen worden 

uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming.  De schoolverlaters zijn diegenen die een diploma of getuigschrift behaalden van het tweede of 

derde jaar van de derde graad  en het volgende jaar niet meer ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling die onderworpen is aan de regelgeving van het 

Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit zijn ook de studenten die in het hoger onderwijs hun studies voortijdig stopzetten, maar voordien een diploma 

behaalden in de derde graad. Een aantal leerlingen besluit om na het secundair onderwijs verder te studeren in het buitenland of aan een instelling van de 

Franse Gemeenschap. Voor het Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn dit ook schoolverlaters omdat ze niet meer ingeschreven zijn in een 

onderwijsinstelling die onderworpen is aan de regelgeving van het ministerie (bron: Schoolverlatersenquête VDAB, 2014). 

 

Wanneer schoolverlaters zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, dan worden ze opgenomen in de VDAB-bestanden. Deze leerlingen vallen in dit 

hoofdstuk onder de rubriek ‘Inschrijvingen bij de VDAB’. Van alle schoolverlaters die in het VDAB-schoolverlatersbestand voorkomen, wordt nagegaan wie 

één jaar na het verlaten van het onderwijs nog als werkzoekende staat ingeschreven. Dat aantal wordt in absolute cijfers weergegeven en wordt vergeleken 

met het totaal aantal schoolverlaters. 

 

De schoolverlaters die één jaar na het verlaten van de school nog als werkzoekende bij de VDAB zijn ingeschreven, zijn niet noodzakelijk allemaal gedurende 

die volledige periode werkloos geweest. Zij die in de periode tussen het verlaten van de school en 30 juni van het jaar nadien geen enkele werkervaring 

hebben opgedaan, worden in de rubriek ‘Schoolverlaters zonder werkervaring na 1 jaar’ opgenomen. Het aandeel van deze groep wordt eveneens 

uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het totaal aantal schoolverlaters.  

                                                           
3
 De volledige informatie is terug te vinden in de brochure ‘Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen’ die VDAB jaarlijks publiceert. 
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6.1 Tweede graad 

Tabel 50 Aantal (werkzoekende) schoolverlaters (tweede graad) 

    Alle schoolverlaters  
Inschrijvingen bij 

VDAB 

Nog werkzoekende 

schoolverlaters na 1 jaar 

Schoolverlaters zonder 

werkervaring na 1 jaar 

    Totaal (N) Totaal (N) Totaal (N) Totaal (%) Totaal (N) Totaal (%) 

kso (totaal) 2010 - 2011 138 102 38 27,5% 16 11,6% 

  2011 - 2012 137 106 27 19,7% 8 5,8% 

Studiegebied 

Beeldende kunsten 

2010 - 2011 111 82 29 26,1% 14 12,6% 

2011 - 2012 116 89 21 18,1% 6 5,2% 

 

6.2 Derde graad, Se-n-Se en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Tabel 51 Aantal (werkzoekende) schoolverlaters derde graad, Se-n-Se en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

  
  Alle schoolverlaters  

Inschrijvingen 

bij VDAB 

Nog werkzoekende 

schoolverlaters na 1 jaar 

Schoolverlaters zonder 

werkervaring na 1 jaar 

  Totaal (N) Totaal (N) Totaal (N) Totaal (%) Totaal (N) Totaal (%) 

kso (totaal) 

  

2010 - 2011 763 605 122 16,0% 41 5,4% 

2011 - 2012 774 594 153 19,8% 50 6,5% 

Studiegebied Beeldende kunsten 2010 - 2011 596 495 101 16,9% 35 5,9% 

2011 - 2012 584 481 118 20,2% 39 6,7% 

Architecturale en binnenhuiskunst 2010 - 2011 95 77 12 12,6% 4 4,2% 

2011 - 2012 77 64 14 18,2% 4 5,2% 

Architecturale vorming 

  
2010 - 2011 30 22 3 10,0% 1 3,3% 

2011 - 2012 26 20 4 15,4% 3 11,5% 

Artistieke opleiding 

  
2010 - 2011 74 63 17 23,0% 4 5,4% 

2011 - 2012 90 75 14 15,6% 2 2,2% 
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Audiovisuele technieken* 

  
2010 - 2011 1 1 1 100,0% 0 0,0% 

2011 - 2012 1 1 0 0,0% 0 0,0% 

Audiovisuele vorming 

  
2010 - 2011 66 58 11 16,7% 5 7,6% 

2011 - 2012 74 65 13 17,6% 3 4,1% 

Beeldende vorming 

  
2010 - 2011 37 32 7 18,9% 5 13,5% 

2011 - 2012 38 29 6 15,8% 2 5,3% 

Industriële kunst 

  
2010 - 2011 1 1 0 0,0% 0 0,0% 

2011 - 2012 7 6 0 0,0% 0 0,0% 

Toegepaste beeldende kunst 

  
2010 - 2011 143 121 23 16,1% 8 5,6% 

2011 - 2012 111 90 25 22,5% 11 9,9% 

Vrije beeldende kunst 2010 - 2011 102 82 20 19,6% 4 3,9% 

2011 - 2012 125 105 35 28,0% 12 9,6% 

Industriële vormgeving (Se-n-Se) 

  

2010 - 2011 5 4 0 0,0% 0 0,0% 

2011 - 2012 2 2 1 50,0% 0 0,0% 

Ruimtelijke vormgeving (Se-n-Se)  2010 - 2011 3 3 0 0,0% 0 0,0% 

2011 - 2012 5 5 0 0,0% 0 0,0% 

Bijzondere beeldende vorming  

(Voorbereidend jaar hoger onderwijs) 

2010 - 2011 39 31 7 17,9% 4 10,3% 

2011 - 2012 28 19 6 21,4% 2 7,1% 

*Deze proeftuin wordt inmiddels niet meer ingericht.  

 

Tweede graad: Werkzoekende schoolverlaters na één jaar 

• Respectievelijk 26,1% (29 leerlingen) en 18,1% (21 leerlingen) van de leerlingen met een getuigschrift van de tweede graad Beeldende kunsten die na 

het schooljaar 2010-2011 en 2011-2012 de school verlieten, waren na 1 jaar nog werkzoekend. Hiervan heeft 12,6% (14 leerlingen) en 5,2% (6 

leerlingen) na 1 jaar nog geen enkele werkervaring opgedaan. Deze cijfers liggen in lijn met het totale kso dat 27,5% en 19,7 (respectievelijk 38 

leerlingen en 27 leerlingen) werkzoekende schoolverlaters telde, waarvan 11,6% (16 leerlingen) en 5,8% (8 leerlingen) zonder werkervaring na één jaar. 
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Derde graad: Werkzoekende schoolverlaters na één jaar 

• Het gemiddeld aantal schoolverlaters uit het studiegebied Beeldende kunsten dat na een jaar nog werkzoekend is (16,9% - 20,2%), ligt in dezelfde lijn als 

het gemiddelde in het hele kso (16,0% - 19,8%). 

• Het aantal schoolverlaters uit de studierichtingen Audiovisuele technieken en  Industriële kunst en uit de Se-n-se Industriële vormgeving en Ruimtelijke 

vormgeving is te laag om relevante informatie op te leveren.  

• Bij de studierichtingen Architecturale vorming (10,0% - 15,4%) en Architecturale en binnenhuiskunst (12,6% - 18,2%) vinden we de laagste percentages 

aan werkzoekende schoolverlaters na een jaar. 

• Bij de studierichtingen Toegepaste beeldende kunst (16,1%- 22,5%), het voorbereidend jaar op hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming (17,9% - 

21,4%) en vooral de studierichting Vrije beeldende kunst (19,6% - 28,0%) vinden we de hoogste percentages aan werkzoekende schoolverlaters na een 

jaar. 

• Het percentage werkzoekende schoolverlaters na een jaar gaat bij de studierichting Artistieke opleiding voor de schoolverlaters na 2011-2012 tegen de 

trend in. Waar we ten opzichte van het jaar daarvoor overal een stijging zien, is er bij Artistieke opleiding een opmerkelijke daling (23,0% - 15,6%). Dit 

geldt tevens, weliswaar in mindere mate, voor de studierichting Beeldende vorming (18,9% - 15,8%). 

 

Schoolverlaters zonder werkervaring na één jaar 

• Het gemiddeld aantal schoolverlaters uit het studiegebied Beeldende kunsten zonder werkervaring na één jaar (5,9% - 6,7%) is ongeveer gelijk aan het 

gemiddelde in het hele kso (5,4% - 6,5%). 

• Het aantal schoolverlaters zonder werkervaring na één jaar uit de studierichting Industriële kunst en uit de Se-n-se  Industriële vormgeving en 

Ruimtelijke vormgeving is te laag om relevante informatie op te leveren.  

• Bij de studierichting Architecturale vorming (4,2%- 5,2%) vinden we de laagste percentages aan schoolverlaters zonder werkervaring na een jaar in dit 

studiegebied. 

• Het percentage schoolverlaters zonder werkervaring na een jaar gaat bij de studierichting Beeldende vorming voor de schoolverlaters na 2011-2012 

tegen de trend in. Waar we ten opzichte van het jaar daarvoor overal een stijging zien, is er bij de Beeldende vorming sprake van een daling (13,5% - 

5,3%).
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7 Finaliteit 

Op basis van de beschrijving van de studierichtingen in het studierichtingsprofiel (hoofdstuk 1) en van de gegevens over de aansluiting met het hoger 

onderwijs (hoofdstuk 5) en de aansluiting met de arbeidsmarkt (hoofdstuk 6) wordt per studierichting aangegeven of de finaliteit tewerkstelling is, 

doorstroom naar verdere opleidingen of beide. Mogelijke vervolgopleidingen zijn een academische bachelor, een professionele bachelor, hoger 

beroepsonderwijs of Se-n-Se.  

 

In onderstaande tabellen worden de inmiddels opgeheven proeftuinen niet meer opgenomen. 
 

Tabel 52 Finaliteit derde graad kso 

Studierichting Academische 

bachelor  

Professionele 

bachelor 

Hoger 

beroepsonderwijs  

Se-n-Se Arbeidsmarkt 

Architecturale en binnenhuiskunst x x x x  

Architecturale vorming x     

Artistieke opleiding (x) (x)  x (x) 

Audiovisuele vorming (x) (x)    

Beeldende vorming x x    

Industriële kunst    x x 

Toegepaste beeldende kunst x x x x  

Vrije beeldende kunst x x  x  
(x) betekent dat de finaliteit onvoldoende waargemaakt wordt. 

Tabel 53 Finaliteit Se-n-Se en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Se-n-Se en voorbereidend jaar Academische 

bachelor  

Professionele 

bachelor 

Hoger 

beroepsonderwijs  

Se-n-Se Arbeidsmarkt 

Bijzondere beeldende vorming 

(Voorbereidend jaar hoger onderwijs) 

     

Grafische vormgeving (Se-n-Se)      

Industriële vormgeving (Se-n-Se)   x  (x) 

Ruimtelijke vormgeving (Se-n-Se)   x  x 
(x) betekent dat de finaliteit onvoldoende waargemaakt wordt. 
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Op basis van de screening stellen we vast dat 7 van de 8 studierichtingen van het studiegebied Beeldende kunsten doorstroomgerichte studierichtingen zijn, 

weliswaar met wisselend studierendement in de academische en/of professionele bachelors:  

• Architecturale vorming heeft een goed tot zeer goed gemiddeld studierendement in zowel academische als professionele bachelors. 

• Architecturale en binnenhuiskunst, Beeldende vorming, Toegepaste beeldende kunst en Vrije beeldende kunst hebben een gemiddeld à zeer goed 

gemiddeld studierendement in het eerste jaar van zowel professionele als academische bachelors, maar na 5 jaar heeft tussen een derde en de helft van de 

afgestudeerden geen bachelordiploma behaald.  

• Artistieke opleiding manifesteert zich als een buitenbeentje in dit studiegebied, aangezien zowat 60% van de afgestudeerden doorstroomt naar het 

hoger onderwijs, maar met slechte slaagkansen vooral op langere termijn, aangezien meer dan 60% van de studenten afkomstig uit Artistieke opleiding na 5 

jaar geen bachelordiploma heeft behaald. Ook op de arbeidsmarkt zijn de perspectieven ongunstig: 16% is nog werkzoekend één jaar na afstuderen. 

Kortom, Artistieke opleiding manifesteert zich als een dubbele finaliteitsrichting, maar ze maakt die finaliteit niet waar, noch naar het hoger onderwijs, noch 

naar de arbeidsmarkt. 

• Ook Industriële kunst is een buitenbeentje in dit studiegebied, aangezien de meeste afgestudeerden niet naar het hoger onderwijs doorstromen, 

maar naar de arbeidsmarkt, en wel met goede arbeidsmarktperspectieven. Industriële kunst manifesteert zich dan ook als een arbeidsmarktgerichte 

studierichting. 

 

Op basis van de screening stellen we over de Se-n-Se in dit studiegebied het volgende vast: 

 

• De Sen-Se  Ruimtelijke vormgeving biedt goede arbeidsmarktperspectieven. 

• De Sen-Se  Industriële vormgeving biedt slechte arbeidsmarktperspectieven. 

 

Over Bijzondere beeldende vorming (voorbereidend jaar op hoger onderwijs) en Grafische vormgeving (Se-n-Se) hebben we onvoldoende data om een 

uitspraak te doen over de finaliteit.  
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Samenvatting screening Beeldende kunsten 

De screening van het studiegebied Beeldende kunsten bestaat uit een analyse van het studieaanbod in het voltijds regulier secundair onderwijs tussen het 

schooljaar 2008-2009 en het schooljaar 2012-2013. Gemiddelde cijfers in de onderstaande analyse beslaan altijd deze periode. Bij enkele thema’s wordt 

echter ingezoomd op 1 schooljaar. Dan wordt telkens expliciet vermeld dat de cijfers enkel betrekking hebben op het schooljaar 2012-2013. 

De ondertussen afgeschafte proeftuinen Audiovisuele technieken, Vrije beeldende kunst technieken en Vrije beeldende kunst vorming worden niet 

opgenomen in deze samenvatting.  

In de grafieken worden per onderwijsvorm systematisch cijfers weergegeven over het studiegebied, de graden en de verschillende studierichtingen. 

Specialisatiejaren, Se-n-Se opleidingen en voorbereidende jaren op het hoger onderwijs worden in deze analyse steeds ondergebracht in een aparte 

categorie.   
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Beeld van het studiegebied 

Overzicht studieaanbod Beeldende kunsten* 

 kso 

Tweede graad 
Artistieke opleiding 

Audiovisuele vorming 

Beeldende en architecturale kunsten 

Beeldende en architecturale vorming 

Derde graad 
Architecturale en binnenhuiskunst 

Architecturale vorming 

Artistieke opleiding 

Audiovisuele vorming 

Beeldende vorming 

Industriële kunst 

Toegepaste beeldende kunst 

Vrije beeldende kunst 

Se-n-Se 
Architecturale vormgeving 

Audiovisuele vormgeving 

Grafische vormgeving 

Industriële vormgeving 

Ruimtelijke vormgeving 

Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 
Bijzondere beeldende vorming 

 
*De proeftuinen, die werden afgeschaft  in 2013 en zijn niet meer opgenomen in dit overzicht. De Se-n-Se Architecturale vormgeving, Audiovisuele vormgeving en Grafische vormgeving 

werden in de geanalyseerde periode niet ingericht. De cijfers van de proeftuinen zijn echter wel nog opgenomen in de cijfergegevens hieronder. 
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Leerlingenaantal  

In de periode van 2008-2009 tot en met 2012-2013 zitten er per schooljaar gemiddeld 4.869 leerlingen in het studiegebied Beeldende kunsten, inclusief de 

inmiddels niet meer ingerichte proeftuinen. Dit studiegebied vertegenwoordigt gemiddeld 77,9% van het totale leerlingenaantal in het kso.  

 

In de tweede graad zit meer dan de helft van de 2.283 leerlingen in de studierichting Beeldende en architecturale kunst. In de derde graad zitten er 

nauwelijks leerlingen in de studierichting Industriële kunst. In de Se-n-Se zijn er heel weinig leerlingen. 

 

Grafiek 1 toont het gemiddeld aantal leerlingen in de geanalyseerde periode voor het hele studiegebied en per graad  en Se-n-Se of voorbereidend jaar op 

het hoger onderwijs.  

 

Grafiek 1 Gemiddeld leerlingenaantal studiegebied Beeldende kunsten 
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De grafieken 2, 3 en 4 bevatten dezelfde informatie als grafiek 1, maar dan op het niveau van de studierichtingen.  

 

 
Grafiek 2 Gemiddeld leerlingenaantal studierichtingen studiegebied Beeldende kunsten tweede graad 

 

Noot: De proeftuin Kunst-media-woord wordt inmiddels niet meer ingericht. 
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Grafiek 3 Gemiddeld leerlingenaantal studierichtingen studiegebied Beeldende kunsten derde graad 

 

Noot: De drie proeftuinen (Audiovisuele technieken, Vrije beeldende kunst technieken, en Vrije beeldende kunst vorming) worden inmiddels niet meer ingericht . 

  

437

224
256

12

330

236

18

549

3 4

436

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

kso



Pagina 109 van 128 

Grafiek 4 Gemiddeld leerlingenaantal studierichtingen studiegebied Beeldende kunsten Se-n-Se en voorbereidend jaar op het HO 
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Evolutie van het leerlingenaantal  

In de geanalyseerde periode kent het studiegebied Beeldende kunsten een daling van 1,5%. De afname van het leerlingenaantal manifesteert zich in de 

tweede graad en in het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. In de derde graad neemt het leerlingenaantal de laatste jaren daarentegen licht toe. 

 

Grafiek 5 Evolutie leerlingenaantal studiegebied Beeldende kunsten 
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Provinciale spreiding  

In elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in het schooljaar 2012-2013 leerlingen ingeschreven in de tweede en derde graad van het 

studiegebied Beeldende kunsten. Het aanbod varieert naargelang van de provincie.  

In de provincie Vlaams-Brabant wordt slechts een zeer beperkt aantal studierichtingen ingericht. De studierichting Industriële Kunst wordt enkel 

aangeboden in de provincie Antwerpen en Limburg. Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming wordt aangeboden in de 

provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De Se-n-Se Industriële vormgeving en Ruimtelijke vormgeving kunnen beide slechts in één provincie gevolgd 

worden, respectievelijk in Limburg en West-Vlaanderen. 

Herkomst  

Leerlingen die instromen in het eerste leerjaar van de tweede graad kso komen in de meeste studierichtingen grotendeels uit de basisoptie Moderne 

wetenschappen, vervolgens uit de basisoptie Artistieke vorming en ten slotte uit de basisoptie Sociale en technische vorming. Enkel in het eerste leerjaar 

Artistieke opleiding stroomt het grootste deel van de leerlingen in vanuit de basisoptie Artistieke vorming. Verder is de instroom divers. In het tweede 

leerjaar in alle studierichtingen komt 1 op 5 leerlingen uit een ander studiegebied. In Beeldende en architecturale vorming en Audiovisuele vorming valt 

vooral de noemenswaardige instroom vanuit Wetenschappen op. In alle andere studierichtingen is er telkens een noemenswaardige instroom vanuit 

Humane wetenschappen.  De instroom  in de studierichting Artistieke opleiding is minder versnipperd.  

 

Aan het begin van de derde graad zien we een gelijkaardig patroon als in de tweede graad met vooral een noemenswaardige zij-instroom vanuit de aso-

studierichtingen Wetenschappen, Humane wetenschappen en Economie.  

 

De instroom in het voorbereidend jaar op hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming is zeer divers. De leerlingen komen uit uiteenlopende 

studierichtingen in aso, kso en tso.  
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Attestering 

De percentages C-attesten van de leerlingen in het studiegebied Beeldende kunsten zijn in de geanalyseerde 5 schooljaren ongeveer gelijk aan die van het 

gehele kso. 

Grafiek 6 geeft de verhouding weer tussen het percentage A-attesten, B-attesten en C-attesten per leerjaar in het studiegebied Beeldende kunsten. Grafiek 

7 maakt de vergelijking met het gehele kso. 

 

 Grafiek 6 Verhouding attesten in het studiegebied Beeldende kunsten   Grafiek 7 Verhouding attesten in kso 
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Doorstroom naar het hoger onderwijs  

Het studiegebied Beeldende kunsten scoort qua participatiegraad en studierendement in hoger onderwijs vergelijkbaar met het gehele kso maar er zijn wel 

opmerkelijke verschillen tussen de studierichtingen onderling. Deze verschillen kunnen te wijten zijn aan het studierichtingsprofiel van deze studierichtingen 

en het daarbij horende aantal uren basisvorming. De studierichtingen waarvan de naam eindigt op Vorming hebben een vergelijkbaar aantal uren 

basisvorming als in aso, de studierichtingen waarvan de naam eindigt op  Kunst(en) als in tso en de studierichting waarvan de naam eindigt op Opleiding als 

in bso. In onderstaande grafieken worden participatiegraad en studierendement van de studierichtingen daarom vergeleken met de overeenkomstige 

onderwijsvormen.  

In studierichtingen die in de extra grafieken 10 en 14 vergeleken worden met aso, blijkt dat leerlingen uit de studierichting Architecturale vorming vooral 

doorstromen naar de academische bachelor. Hun participatiegraad komt overeen met de gemiddelde participatie in aso. Ook de leerlingen uit Beeldende 

vorming kiezen voornamelijk voor een academische bachelor, maar hier ligt de participatiegraad onder het gemiddelde van aso. Leerlingen uit de 

studierichting Audiovisuele vorming stromen ongeveer evenveel door naar een professionele bachelor als naar een academische bachelor. Voor het 

studierendement blijkt dat leerlingen uit Architecturale vorming en Beeldende vorming een goed studierendement hebben in de professionele en 

academische bachelor. Leerlingen uit de studierichting Audiovisuele vorming doen het minder goed. 

In studierichtingen die in de extra grafieken 11 en 15 vergeleken worden met tso blijkt dat leerlingen uit alle studierichtingen behalve Industriële kunst voor 

minstens 30% doorstromen naar een academische bachelor, wat beduidend meer is dan gemiddeld in tso. Voor het studierendement blijkt dat 

Architecturale en binnenhuiskunst een goed studierendement haalt in de professionele en academische bachelor. De studierichting Vrije beeldende kunst 

heeft ook een voldoende studierendement in de professionele en academische bachelor en doet beter dan gemiddeld in tso. Leerlingen uit Toegepaste 

beeldende kunst hebben zowel in de professionele als in de academische bachelor een voldoende studierendement, afhankelijk van de opleiding die ze 

kiezen.  

In de studierichting Artistieke opleiding, die in de extra grafieken 13 en 16 vergeleken wordt met bso, blijkt dat de participatiegraad voor de professionele 

bachelor en vooral ook voor de academische bachelor beduidend hoger ligt dan in bso. Ook het studierendement is gemiddeld beter dan in bso maar het 

kan niet als goed beschouwd worden. 
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Grafiek 8 toont de deelnemingsgraad aan hoger onderwijs van leerlingen die hun diploma behaalden in het schooljaar 2011-2012 en zich het 

daaropvolgende academiejaar inschreven in een professionele of academische bachelor. 

Grafiek 8 Deelname aan hoger onderwijs studiegebied Beeldende kunsten  academiejaar 2012-2013 

 

Noot: De grafiek bevat de gegevens van de inmiddels niet meer ingerichte proeftuinen. 
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Grafiek 9 toont de deelnemingsgraad aan hoger onderwijs van leerlingen die hun diploma behaalden in een studierichting waarvan de naam eindigt op 

Vorming in het schooljaar 2011-2012 en zich het daaropvolgende academiejaar inschreven in een professionele of academische bachelor. 

 

Grafiek 9 Deelname aan hoger onderwijs ‘vorming’-studierichtingen Beeldende kunsten academiejaar 2012-2013 in verhouding tot aso 

 
Noot: De grafiek bevat de gegevens van de inmiddels niet meer ingerichte proeftuin Vrije beeldende kunst vorming. 
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Grafiek 10 toont de deelnemingsgraad aan hoger onderwijs van leerlingen die hun diploma behaalden in een studierichting waarvan de naam eindigt op 

Kunst(en) in het schooljaar 2011-2012 en zich het daaropvolgende academiejaar inschreven in een professionele of academische bachelor. 
 

 

Grafiek 10 Deelname aan hoger onderwijs ‘kunsten’-studierichtingen Beeldende kunsten academiejaar 2012-2013 in verhouding tot tso 

 
Noot: De grafiek bevat de gegevens van de inmiddels niet meer ingerichte proeftuinen Vrije beeldende kunst technieken en Audiovisuele technieken. 
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Grafiek 11 toont de deelnemingsgraad aan hoger onderwijs van leerlingen die hun diploma behaalden in de studierichting Artistieke opleiding in het 

schooljaar 2011-2012 en zich het daaropvolgende academiejaar inschreven in een professionele of academische bachelor. 

 
 

Grafiek 11 Deelname aan hoger onderwijs studierichting Artistieke opleiding uit  Beeldende kunsten academiejaar 2012-2013 in verhouding tot aso 
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Grafiek 12 geeft het gemiddeld studierendement weer van leerlingen die hun diploma behaalden in het schooljaar 2011-2012 en zich het daaropvolgende 

academiejaar inschreven voor een professionele bachelor of academische bachelor. 

  

 

Grafiek 12 Gemiddeld studierendement academiejaar 2012-2013 studiegebied Beeldende kunsten  

 
Noot: De grafiek bevat de gegevens van de inmiddels niet meer ingerichte proeftuinen.  
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Grafiek 13 geeft het gemiddeld studierendement weer van leerlingen die hun diploma behaalden in de studierichtingen waarvan de naam eindigt op 

Vorming in het schooljaar 2011-2012 en zich het daaropvolgende academiejaar inschreven voor een professionele bachelor of academische bachelor. 

 

Grafiek 13 Gemiddeld studierendement academiejaar 2012-2013 ‘vorming’-studierichtingen Beeldende kunsten in verhouding tot aso  

 

Noot: De grafiek bevat de gegevens van de inmiddels niet meer ingerichte proeftuin Vrije beeldende kunst vorming. 
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Grafiek 14 geeft het gemiddeld studierendement weer van leerlingen die hun diploma behaalden in de studierichtingen waarvan de naam eindigt op 

Technieken of Kunst(en) in het schooljaar 2011-2012 en zich het daaropvolgende academiejaar inschreven voor een professionele bachelor of academische 

bachelor. 

Grafiek 14 Gemiddeld studierendement academiejaar 2012-2013 ‘kunsten’-studierichtingen Beeldende Kunsten in verhouding tot tso  

 

Noot: De grafiek bevat de gegevens van de inmiddels niet meer ingerichte proeftuinen Vrije beeldende kunst technieken en Audiovisuele technieken 

 
  

63,9%
72,5%

34,5%

61,4%

5,0%

63,6%

43,9%

66,0%

6,7%

69,2%

100,0%

63,3%

PBA ABA



Pagina 121 van 128 

Grafiek 15 geeft het gemiddeld studierendement weer van leerlingen die hun diploma behaalden in de studierichting Artistieke opleiding in het schooljaar 

2011-2012 en zich het daaropvolgende academiejaar inschreven voor een professionele bachelor of academische bachelor. 

 

Grafiek 15 Gemiddeld studierendement academiejaar 2012-2013  studierichting Artistieke opleiding in  Beeldende kunsten in verhouding tot bso 

 

Doorstroom naar de arbeidsmarkt  

Leerlingen uit het studiegebied Beeldende kunsten blijken bij het verlaten van de school ongeveer even vaak werkzoekend te zijn als leerlingen uit het hele 

kso, wat logisch is aangezien leerlingen uit Beeldende kunsten zowat 78% uitmaken van de kso-populatie. In het algemeen liggen de percentages wel hoog 

in kso. Vele afgestudeerde leerlingen die niet verder studeren zijn m.a.w. vaker dan werkzoekend gemiddeld na het secundair onderwijs.  

 

Grafiek 16 geeft het percentage weer van schoolverlaters die na 1 jaar nog steeds werkzoekend waren. Deze jongeren verlieten de school na het schooljaar 

2011-2012 en werden als schoolverlater opgenomen in de schoolverlatersstudie 2014 van de VDAB omdat ze in het schooljaar 2012-2013 in geen enkele 

Vlaamse onderwijsinstelling waren ingeschreven. 
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Grafiek 16 Schoolverlaters na 2011-2012 studiegebied Beeldende kunsten werkzoekend na 1 jaar 

 

Noot: De grafiek bevat de gegevens van de inmiddels niet meer ingerichte proeftuinen. 
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Aanbevelingen 

Op basis van de screening kunnen de huidige studierichtingen van de derde graad, het voorbereidend jaar op hoger onderwijs en Se-n-Se  ingedeeld worden 

volgens de finaliteiten doorstroomgerichte studierichting of arbeidsmarktgerichte studierichting. Indien er nauwelijks doorstroom is naar hoger onderwijs of 

arbeidsmarkt, indien de studierichting pas recent werd ingericht, of indien er geen data beschikbaar zijn, werd de studierichting geplaatst onder de 

categorie ‘onduidelijke finaliteit’. 

 

Doorstroomgerichte studierichting Studierichting met dubbele finaliteit Arbeidsmarktgerichte studierichting Onduidelijke finaliteit 

Architecturale en binnenhuiskunst 

(ABA+PBA) 

Architecturale vorming (ABA) 

Audiovisuele vorming (ABA+PBA) 

Beeldende vorming (ABA+PBA) 

Toegepaste beeldende kunst 

(ABA+PBA) 

Vrije beeldende kunst (ABA+PBA) 

Artistieke opleiding 

 

Industriële kunst 

Industriële vormgeving (Se-n-Se) 

Ruimtelijke vormgeving (Se-n-Se) 

 

Bijzondere beeldende vorming 

(voorbereidend jaar op HO) 

 

Grafische vormgeving (Se-n-

Se) 

 

 

Met het oog op de modernisering van het secundair onderwijs zijn dit mogelijke aanbevelingen:  

 

• rationalisering van het studiegebied in samenhang met studiegebieden Fotografie, Grafische communicatie en media, Decoratieve technieken en 

Mode, en met het opleidingsaanbod  in hoger onderwijs 

• herpositioneren van de studierichting Artistieke opleiding omwille van slecht studierendement in het hoger onderwijs en slechte doorstroom naar 

de arbeidsmarkt; afschaffing  studierichting indien geen beroepskwalificatie 

• Audiovisuele vorming in samenhang bekijken met Podiumtechnieken uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit 

• Is het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere beeldende vorming nodig in de opleidingenstructuur van het voltijds secundair 

onderwijs, gezien de dalende leerlingenaantallen en gezien ook het bestaan van deeltijds kunstonderwijs? 

 

 

 

 

 



Pagina 124 van 128 

Bijlage: Methodologie 

Voor het cijfermateriaal werd hoofdzakelijk een beroep gedaan op het datawarehouse van het beleidsdomein Onderwijs en vorming. In deze 

methodologische toelichting wordt eerst algemeen toegelicht hoe hierbij tewerk werd gegaan. Daarna wordt per hoofdstuk uitgelegd hoe de cijfers uit het 

datawarehouse werden verwerkt tot de tabellen in dit rapport. Hierbij wordt aangeduid welke bijkomende bronnen werden geraadpleegd voor de 

hoofdstukken over de aansluiting met het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 

 

Algemeen 

• De tabellen en de cijfers in dit rapport komen niet rechtstreeks uit het datawarehouse. Sjabloontabellen werden voorbereid door het projectteam 

en doorgegeven aan de auteur van het rapport. Gemiddelden, percentages en totalen in de tabellen werden berekend door de auteur. 

• Door afrondingen lijken sommige totalen op het eerste gezicht niet te kloppen. De sommen werden in Excel berekend aan de hand van de volledige 

cijfers zonder afrondingen. Hierdoor kan er een verschil zitten op een som van afgeronde cijfers. 

• Indien een studierichting niet werd ingericht overheen de volledige geanalyseerde periode van vijf schooljaren (gestart na het schooljaar 2008-2009 

of niet meer ingericht tijdens de geanalyseerde periode), dan wordt het gemiddelde niet berekend over vijf jaren maar voor het aantal jaren dat de 

studierichting effectief werd ingericht.  

• In het schooljaar 2008-2009 kreeg het derde leerjaar van de derde graad in tso nog geen specifieke naam, sindsdien wordt het Se-n-Se genoemd. 

Voor de leesbaarheid van dit rapport werden de derde leerjaren in het schooljaar 2008-2009 eveneens ondergebracht onder de noemer Se-n-Se. 

• Voor het derde leerjaar van de derde graad in bso wordt systematisch de term specialisatiejaar gebruikt. Hierbij worden de naamloze leerjaren 

uitgesloten: zij worden niet opgenomen in de screening omdat zij niet aan studiegebieden zijn gebonden. 

 

Beeld van het studiegebied 

• Bij de samenstelling van de overzichtstabel van het studiegebied werd gebruik gemaakt van de informatie over de studiegebieden op 

www.onderwijsvlaanderen.be 

• De beschrijving van de studieprofielen werd overgenomen van Onderwijskiezer en, indien relevant, aangepast door de auteur van het rapport. 

 

Leerlingenaantal, evolutie en spreiding 

• Wat leerlingenaantal, evolutie en spreiding (hoofdstuk 2) betreft, werden uit het datawarehouse cijfers gebruikt met betrekking tot het aantal 

inschrijvingen per studierichting en per leerjaar voor het schooljaar 2008-2009 tot en met het schooljaar 2012-2013. 

• Cijfers per graad, gemiddelden en percentages werden door de auteur van het rapport berekend. 
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Herkomst 

• De tabellen over herkomst werden samengesteld op basis van twee verschillende query’s in het datawarehouse. De eerste query toonde de 

studierichtingen waar leerlingen uit instroomden in het studiejaar dat eraan voorafgaat. De tweede query bood een overzicht van het aantal 

zittenblijvers ten opzichte van de doorstromers (leerlingen die naar het volgende leerjaar overgaan in dezelfde instelling) en de instromers 

(leerlingen die naar het volgende leerjaar overgaan in een andere instelling). 

• Het nadeel van de werkwijze om telkens de instroom uit het voorafgaande na te gaan van waaruit de leerlingen in het voorafgaande jaar instromen 

is dat voor Se-n-Se enkel de leerlingen die instroomden vanuit het tweede leerjaar in de derde graad, zichtbaar werden. Aangezien er ook een 

andere instroom mogelijk is, zijn er veel onbekenden in een aantal tabellen. 

• De tabellen bieden een overzicht van de meest voorkomende basisopties, beroepenvelden en studierichtingen van waaruit de grootste groep van 

leerlingen instroomt in een respectieve studierichting. Er werd naar gestreefd om alle studierichtingen op te nemen die samen ongeveer 75% van de 

doorstromers bevatten. De overige basisopties, beroepenvelden en studierichtingen van waaruit telkens een klein aantal leerlingen instroomt, 

worden samengenomen in de rubriek ‘overige’.  

• In de cijfers van datawarehouse (van de tweede query) is er een rubriek ‘Onbekend’ voorzien. Deze werd in de tabellen samen met de rubriek ‘NVT’ 

opgenomen als ‘NVT en onbekend’. In sommige tabellen klopte het eindtotaal niet met het totaal aantal inschrijvingen binnen een bepaalde 

studierichting. In dat geval werd het verschil aangevuld bij ‘Onbekend’. 

• Indien het aantal leerlingen in deze tabellen groter was dan het aantal ingeschreven leerlingen, werd dit met een (*)aangeduid en onderaan de 

tabel verduidelijkt. 

 

Attestering 

• De tabellen over attestering werden eveneens samengesteld op basis van twee verschillende query’s in het datawarehouse. 

• De eerste query gaf het aantal attesten weer dat per leerjaar werd behaald in de verschillende studierichtingen. Hierin werd voorzien in een rubriek 

‘geen attest’ en een rubriek ‘onbekend. Beiden werden opgenomen in de kolom ‘Onbekend’. 

• Echter: leerlingen die slagen in het tweede leerjaar van de derde graad, specialisatiejaar of Se-n-Se krijgen geen attest (maar diploma, getuigschrift 

of certificaat). Deze leerlingen werden in dit databestand uit het datawarehouse ondergebracht in de rubriek ‘geen attest’. Om na te gaan of deze 

leerlingen geslaagd waren of het secundair onderwijs verlieten zonder attest, werden deze cijfers vergeleken met een het resultaat van een tweede 

query uit het datawarehouse, waarin de leerlingen werden onderverdeeld in de rubrieken ‘geslaagd’ versus ‘niet geslaagd’. 

• Indien het eindtotaal niet overeenkwam met het totaal aantal inschrijvingen binnen een bepaalde studierichting werd het verschil aangevuld bij 

‘Onbekend’. 
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• Ook hier werd, indien het aantal leerlingen in deze tabellen groter was dan het aantal ingeschreven leerlingen, dit met een (*)aangeduid en 

onderaan de tabel verduidelijkt. 

 

Aansluiting met het hoger onderwijs 

• In dit hoofdstuk worden tabellen opgenomen met cijfergegevens van het aantal leerlingen dat uitstroomt in het schooljaar 2011-2012 en zich ‘als 

generatiestudent’ inschrijft voor een opleiding in het hoger onderwijs in het academiejaar 2012-2013. Een generatiestudent is een student die zich 

in het academiejaar volgend op het schooljaar van afstuderen in het secundair onderwijs voor het eerst inschrijft in het Vlaamse hoger onderwijs 

met een diplomacontract voor een initiële bacheloropleiding.  

• De cijfergegevens hebben betrekking op leerlingen die een door de school geregistreerd studiebewijs verkregen hebben. Studiebewijzen uitgereikt 

door de examencommissie secundair onderwijs worden dus buiten beschouwing gelaten. Leerlingen die zich na het beëindigen van het secundair 

onderwijs niet onmiddellijk inschrijven in het hoger onderwijs, vormen eveneens een blinde vlek die de participatiegraad negatief beïnvloedt.  

• Voor de indicator ‘studierendement’ wordt het percentage verworven studiepunten berekend. Het totaal aantal verworven studiepunten 

(geslaagde opleidingsonderdelen) wordt hiertoe gedeeld door het totaal aantal actief opgenomen studiepunten (opleidingsonderdelen waarvoor 

men ingeschreven was). De gedelibereerde studiepunten worden in deze indicator niet meegeteld. 

• In de overzichtstabel per onderwijsvorm waarin het studiegebied zich bevindt, wordt het studierendement van leerlingen die doorstromen zonder 

te slagen aangeduid als 0,0%. Indien er geen leerlingen doorstromen vanuit een bepaalde studierichting, werd er een 0 ingevuld bij het aantal 

leerlingen en de cellen voor het studierendement werden leeg gelaten. 

• De percentages met betrekking tot het gemiddelde studierendement werden rechtstreeks overgenomen uit het datawarehouse. Echter, in de kleine 

tabellen per studierichting was een inhoudelijke analyse door de auteur van dit rapport noodzakelijk doordat het onderscheid wordt gemaakt 

tussen inhoudelijk verwante opleidingen versus niet-inhoudelijk verwante opleidingen. Het gemiddelde studierendement van de inhoudelijk 

verwante opleidingen wordt voor elke opleiding apart weergegeven. Echter, voor de niet-inhoudelijk verwante opleidingen diende dit te worden 

gebundeld en werd er een ‘gewogen’ som berekend door de auteur van het rapport. De berekening ging als volgt: eerst werd per opleiding het 

product gemaakt van het aantal leerlingen met het gemiddeld studierendement, dan werden deze resultaten opgeteld en tenslotte gedeeld door 

het totaal aantal studenten die deze niet-aansluitende opleiding gingen volgen. Deze werkwijze resulteert in een kleine foutmarge van maximum 

enkele percenten. 

• De gegevens uit datawarehouse werden aangevuld met cijfers van Onderwijskiezer: deze werden rechtstreeks overgenomen. 
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Aansluiting met de arbeidsmarkt 

• De cijfers werden overgenomen van de VDAB. Hiertoe werd de webpage http://www.vdab.be/trends/schoolverlaters/detail/default.shtml 

geraadpleegd, waar tijdens het opstellen van dit rapport gegevens voor twee jaren (2012 en 2013) geraadpleegd konden worden. Deze worden in 

de tabellen gepresenteerd als schooljaren (2011-2012 en 2012-2013). 

• Schoolverlaters die een leertijd bij Syntra hebben gevolgd en schoolverlaters die één of meer jaren in het buitenland hebben gestudeerd of studies 

hebben gevolgd in een niet erkende onderwijsinstelling of in een onderwijsinstelling die niet onder de bevoegdheid valt van het departement 

Onderwijs en Vorming, komen in deze bestanden niet voor. Wat de leertijd betreft, wordt dezelfde werkwijze gehanteerd, maar de bestanden zijn in 

dat geval afkomstig van Syntra Vlaanderen. 

• Een kleine groep schoolverlaters beantwoordt niet helemaal aan de definitie van ‘Nog werkzoekende schoolverlaters na 1 jaar’. Ofwel stoppen zij 

hun studies vóór 30 juni en worden zij iets langer dan 1 jaar opgevolgd, ofwel haken zij in het nieuwe schooljaar af voor januari en worden zij iets 

korter dan 1 jaar opgevolgd. Aangezien deze groep beperkt is tot ongeveer 6 à 7% van de schoolverlaters, wordt gemakshalve ook gesproken van 

een opvolgingsperiode van 1 jaar na het verlaten van de instelling.  

 

Finaliteit 

• De analyse van dit hoofdstuk gebeurde op basis van de gegevens over de aansluiting met het hoger onderwijs (hoofdstuk 5) en de aansluiting met 

de arbeidsmarkt (hoofdstuk 6). 

• Voor het bepalen van de finaliteit wordt een participatiegraad van 25% als norm gesteld voor doorstroom naar de academische bachelor (ABA), de 

professionele bachelor (PBA) en de arbeidsmarkt. De geanalyseerde gegevens betreffen de doorstroom van leerlingen die het secundair onderwijs 

verlieten na het schooljaar 2011-2012. Opdat er een kruisje wordt gezet in de tabel onder ‘Academische bachelor’, ‘Professionele bachelor’ of 

‘Arbeidsmarkt’ dient 25% van de leerlingen naar respectievelijk de academische bachelor, de professionele bachelor en/of de arbeidsmarkt door te 

stromen. 

• Daarenboven wordt aangeduid of een studierichting de aldus bepaalde finaliteit waarmaakt. Deze analyse is gebaseerd op het gemiddelde 

studierendement in een studierichting (voor PBA- of ABA-gerichte finaliteit), het percentage werkzoekende schoolverlaters na één jaar (voor 

arbeidsmarktgerichte finaliteit) of een combinatie van beide (voor dubbele finaliteit). Bij studierichtingen die de vooropgestelde finaliteit niet 

waarmaken, wordt het kruisje tussen haakjes gezet. 

• Voor het behalen van de PBA- of ABA-gerichte finaliteit worden twee criteria gehanteerd. Om de finaliteit waar te maken dienen de leerlingen een 

gemiddeld studierendement van meer dan 65% te behalen. Studierichtingen met een gemiddeld studierendement tussen 60% en 65% krijgen een 

‘waarschuwingsstatus’. Daarnaast wordt rekening gehouden met het percentage leerlingen dat na vijf jaar geen bachelordiploma behaalt (indien 

deze gegevens beschikbaar zijn bij Onderwijskiezer). Om de finaliteit waar te maken wordt als norm gesteld dat maximum 25% van de leerlingen na 

vijf jaar geen bachelordiploma heeft behaald. Studierichtingen met 25% tot 35% leerlingen die geen bachelordiploma behalen na vijf jaar krijgen een 

‘waarschuwingsstatus’. 
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• Om de arbeidsmarktgerichte finaliteit waar te maken wordt vooropgesteld dat maximum 10% van de schoolverlaters na een jaar nog werkzoekend 

is. Studierichtingen met 10 tot 15% schoolverlaters die na een jaar nog werkzoekend zijn, krijgen een ‘waarschuwingsstatus’. 

 

 

 


