
 

 

 

 

Studieaanbod  

binnen het studiegebied Podiumkunsten 

 

Screening van de studierichtingen in het studiegebied Podiumkunsten in het voltijds secundair onderwijs 

23 april 2015 



Pagina 2 van 80 

Inhoudstafel 

Inleiding  .......................................................................................................................................................................................................................... 5 

1 Beeld van het studiegebied .............................................................................................................................................................................. 6 

1.1 Overzicht van het studiegebied ........................................................................................................................................................................ 6 

1.2 Beschrijving van de studierichtingen ................................................................................................................................................................ 7 

1.2.1 Tweede graad kso ............................................................................................................................................................................................. 7 

1.2.2 Derde graad kso ................................................................................................................................................................................................ 9 

1.2.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ..................................................................................................................................................11 

2 Leerlingenaantal, evolutie en spreiding..........................................................................................................................................................14 

2.1 Leerlingenaantal en evolutie in aso, bso, kso en tso ......................................................................................................................................15 

2.2 Leerlingenaantal, evolutie en spreiding in het studiegebied Podiumkunsten ...............................................................................................18 

2.3 Leerlingenaantal, evolutie en spreiding per studierichting ............................................................................................................................20 

2.3.1 Tweede graad .................................................................................................................................................................................................20 

2.3.2 Derde graad ....................................................................................................................................................................................................22 

2.3.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ..................................................................................................................................................24 

3 Herkomst van de inschrijvingen per studierichting ........................................................................................................................................26 

3.1 Tweede graad .................................................................................................................................................................................................27 

3.1.1 Eerste leerjaar .................................................................................................................................................................................................27 

3.1.2 Tweede leerjaar ..............................................................................................................................................................................................31 

3.2 Derde graad ....................................................................................................................................................................................................33 

3.2.1 Eerste leerjaar .................................................................................................................................................................................................33 

3.2.2 Tweede leerjaar ..............................................................................................................................................................................................35 

3.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ..................................................................................................................................................37 



Pagina 3 van 80 

4 Attestering ......................................................................................................................................................................................................39 

4.1 Tweede graad .................................................................................................................................................................................................40 

4.2 Derde graad ....................................................................................................................................................................................................45 

4.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ..................................................................................................................................................50 

5 Aansluiting met het hoger onderwijs .............................................................................................................................................................51 

5.1 Kunstsecundair onderwijs ...............................................................................................................................................................................52 

5.1.1 Overzicht van inhoudelijk verwante opleidingen in het hoger (beroeps)onderwijs ......................................................................................52 

5.1.2 Deelnemingsgraad en slaagcijfers in het eerste jaar hoger onderwijs ...........................................................................................................53 

5.1.3 Informatie Onderwijskiezer ............................................................................................................................................................................56 

6 Aansluiting met de arbeidsmarkt....................................................................................................................................................................60 

6.1 Tweede graad .................................................................................................................................................................................................61 

6.2 Derde graad (1
ste

 en 2
de

 leerjaar) en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.........................................................................................62 

7 Finaliteit ..........................................................................................................................................................................................................64 

7.1 Kunstsecundair onderwijs ...............................................................................................................................................................................64 

Samenvatting screening Podiumkunsten ............................................................................................................................................................................66 

Beeld van het studiegebied .................................................................................................................................................................................................66 

Leerlingenaantal ..................................................................................................................................................................................................................67 

Evolutie van het leerlingenaantal ........................................................................................................................................................................................69 

Provinciale spreiding ...........................................................................................................................................................................................................70 

Herkomst  ........................................................................................................................................................................................................................70 

Attestering  ........................................................................................................................................................................................................................70 

Doorstroom naar het hoger onderwijs ...............................................................................................................................................................................71 

Doorstroom naar de arbeidsmarkt......................................................................................................................................................................................74 

Aanbevelingen .....................................................................................................................................................................................................................75 



Pagina 4 van 80 

Bijlage: Methodologie .........................................................................................................................................................................................................76 

  



Pagina 5 van 80 

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. 

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 Dans 

Muziek 

Woordkunst-drama 

3
de

 graad Dans 

Muziek 

Woordkunst-drama 

Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming 

Bijzondere vorming dans* 

Bijzondere vorming woordkunst-drama* 

* Deze voorbereidende jaren  worden in deze screening niet geanalyseerd omdat er in de geanalyseerde periode geen leerlingen ingeschreven waren. 

  

                                                           
1
 De volledige informatie is terug te vinden op www.onderwijskiezer.be 
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1.2 Beschrijving van de studierichtingen 

1.2.1 Tweede graad kso 

Studierichtingsprofiel Dans 

 

In de studierichting Dans krijgt de leerling naast een belangrijk pakket algemene vakken en kunstvakken vooral klassieke en hedendaagse dans. Er wordt 

getracht een zo breed mogelijke waaier aan danstechnieken te beheersen, om goed voorbereid te zijn op een latere danscarrière bij moderne of  

hedendaagse dans- en theatergezelschappen. Bij aanvang van de studierichting moeten de basiselementen van de klassieke dans gekend zijn. 

  

In de tweede graad ontwikkelt de leerling een algemene belangstelling voor cultuur en voor dans in het bijzonder. De leerling leert dansproducties 

observeren en leert verschillende dansvormen en –stijlen uit verschillende culturen kennen. Hij oefent de basisposities en het basiswerk van de klassieke 

dans en de verschillende hedendaagse dansen. Daarnaast wordt de klassieke en hedendaagse dans ook theoretisch benaderd. Scholen kunnen zich 

profileren door eigen accenten te leggen. Zo kan jazzdans bijvoorbeeld meer of minder aan bod komen. 

 

De leerling moet beschikken over een grote dosis danstalent, een goede bewegingscoördinatie, een uitstekende lichamelijke conditie, gevoel voor 

muzikaliteit, ritme, ruimte en vorm. De school kan een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De 

geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-

leerling, enkel in het eerste leerjaar van de tweede graad, recht op één herkansing. In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als 

raadgevend lid opnemen. Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke 

kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen. 

 

 

Studierichtingsprofiel Muziek 

 

Passie voor muziek, muzikaal talent, veel inzet, een goede studiemethode en -discipline zijn nodig om de studierichting Muziek aan te vatten. De leerling 

moet immers niet alleen bereid zijn om, naast het ontwikkelen van zijn muzikaal talent, ook een ruim aantal algemene vakken onder de knie te krijgen. 

Bovendien vereist deze studierichting de wil om elke dag te trainen en meermaals op te treden binnen en buiten de school. 

Deze studierichting vertrekt van een muzikale voorkennis gelijk aan minstens 3 jaar algemene muzikale vorming en instrument van het deeltijds 

kunstonderwijs (dko). De opleiding start daar vanaf de leeftijd van 6 jaar. De leerling kan ook privéonderwijs volgen als voorbereiding. 

In de praktijkvakken oefent de leerling in het bespelen van twee muziekinstrumenten. Voor zowel het eerste als het tweede instrument krijgt de leerling 

individuele lessen. Voor het eerste instrument is voorkennis onontbeerlijk. Een van beide instrumenten moet steeds piano zijn. Veel aandacht gaat naar de 

speeltechnische aspecten, inzicht in de partituur, geheugen, stijlgevoel, interpretatie. 
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Notenleer, gehoorvorming en intonatievaardigheid komen aan bod in Algemene Muziekleer. Via het muzikale dictee leert de leerling analyseren en noteren 

wat hij hoort. In koorzang en samenspel oefent de leerling verschillende repertoires uit verschillende stijlperiodes in groep. Dit is de ideale voorbereiding op 

latere optredens. 

 

De leerling leert ook improviseren, variëren en misschien componeren door samen te musiceren op het gehoor. Naast zang en traditionele 

muziekinstrumenten leert de leerling de computer, muzieksoftware en geluidstechniek gebruiken. Ook met taal gaat de leerling creatief aan de slag. De 

leerling wordt verbaal gevormd door dictie, ademhalings- en spreekoefeningen, oefeningen op geluid, toon, tempo en volume. 

De school kan een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de 

duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-leerling, enkel in het eerste leerjaar van de 

tweede graad, recht op één herkansing. In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. Het aantal externe 

deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef 

afleggen. 

 

Studierichtingsprofiel Woordkunst-drama 

 

Naast een ruim pakket algemene vakken is er veel aandacht voor verbale vorming, muziek en dans. Door de combinatie van artistieke en algemene vakken 

is de studierichting Woordkunst-drama veeleisend. De leerling dient de tijd goed te leren verdelen tussen studiewerk en artistieke opdrachten. Er wordt 

verwacht dat de leerling geleidelijk aan een grote mate aan zelfstandigheid verwerft, kritiek leert te incasseren, dagelijks traint na de schooluren, regelmatig 

voorstellingen bijwoont en de wereld van de podiumkunsten volgt. 

 

Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar bij de instap peilt een oriënteringsproef naar geschiktheid en slaagkansen. Zo kan de kandidaat-leerling voor 

zichzelf uitmaken of hij over voldoende artistiek talent, lichamelijke geschiktheid, persoonlijkheid, discipline en motivatie beschikt. 

In het algemeen vormend gedeelte staan talen en cultuurvakken centraal. De leerling maakt kennis met kunstuitingen uit het verleden. Literaire teksten 

worden gelezen en muzikale stromingen ontdekt. Ook tekstmateriaal in vreemde talen zal de leerling verkennen en leren begrijpen. 

In algemene verbale vorming werkt de leerling aan spreektechniek (articulatie, ademsteun, stemtraining). De leerling speelt met taal (verbaal en niet-

verbaal) in verschillende situaties, leert improviseren, draagt voor, speelt toneel. De leerling leest, schrijft, analyseert en brengt podiumteksten. 

 

In muziekvakken leert de leerling zelf creatief musiceren, sleutelt de leerling aan zangtechniek en gehoorvorming. De leerling ontleedt en creëert melodieën 

en ritmes. In dans leert de leerling het lichaam kennen en werkt hij aan fysieke uitstraling. Zo verwerft de leerling de nodige présence om vol vertrouwen 

voor een publiek te staan. 

 

De school kan een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de 

duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-leerling, enkel in het eerste leerjaar van de 
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tweede graad, recht op één herkansing. In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. Het aantal externe 

deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef 

afleggen. 

 

1.2.2 Derde graad kso 

Studierichtingsprofiel Dans 

 

De studierichting Dans in de tweede graad kso is de meest logische vooropleiding voor deze studierichting. Ook een dansopleiding aan een dansacademie of 

privé-school van minstens zeven jaar klassieke dans en één jaar moderne dans is een goede voorbereiding. De nadruk in deze studierichting ligt zowel op 

klassieke als op hedendaagse dans. Daarnaast krijgt de leerling nog een behoorlijk pakket algemene vakken (waaronder talen) en dient de leerling elke dag 

intensief te trainen. De leerling moet dus niet alleen op een hoog niveau kunnen dansen, maar moet ook creatief en gemotiveerd zijn en beschikken over 

een grote dosis zelfdiscipline. 

 

In de derde graad oefent de leerling de verschillende basisposities en principes van klassieke dans verder in: kennis van de posities, werk aan de klassieke 

barre, milieu, sauts en déplacements. In de hedendaagse dans bekwaamt de leerling zich verder in het gebruik van de Grahamtechniek. Kenmerkend voor 

deze techniek is het dansen vanuit de buik en het principe van ‘contraction and release’: samentrekken en loslaten van spieren. Deze techniek gaat uit van 

het ritme van de ademhaling. Het lichaam staat centraal in deze opleiding. Tijdens de hele opleiding wordt de leerling medisch en diëtisch sterk opgevolgd. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan houding, ademhaling, besef van (ont)spanning in spieren. De leerling traint bewegings-, ruimte- en tijdsbesef (tempo, 

ritme). De algemene culturele belangstelling wordt aangescherpt en vooral de interesse voor en appreciatie van dans. De leerling leert dansproducties- en 

dansstijlen uit verschillende culturen observeren en kennen.  

 

De school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is 

eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-leerling, enkel in het 

eerste leerjaar van de derde graad, recht op één herkansing. In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. 

Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de 

geschiktheidsproef afleggen. 

 Bij inschrijving moet een medisch attest voorgelegd worden met informatie over algemene gezondheidstoestand en met gegevens over beendergestel, 

wervelkolom, bekken, knieën, voeten en enkels. Bedoeling is na te gaan of er geen contra-indicaties zijn die de slaagkans in de weg kunnen staan. 
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Studierichtingsprofiel Muziek 

 

De studierichting Muziek van de tweede graad is de meest logische vooropleiding. In principe kan de leerling ook instromen met een muziekopleiding van 

niveau middelbare graad 3 uit het dko. Er wordt van de leerlingen immers een hoge vaardigheid op muzikaal vlak verwacht. 

De leerling kiest een hoofdinstrument en een neveninstrument. Eén van beide moet piano zijn. Per instrument wordt een programma uitgewerkt waarin 

techniek, ‘études’ en ‘stukken’ aan bod komen. Zowel voor het eerste als voor het tweede instrument krijgt de leerling individuele lessen. Op het einde van 

de studierichting moet een examen worden afgelegd voor het eerste instrument op het niveau van de hogere graad van het deeltijds kunstonderwijs. 

 

De derde graad wil creatieve musici die technisch sterk staan, vormen. Muziek wordt zowel theoretisch bestudeerd als technisch beoefend en zowel 

zangtechnisch als instrumentaal, zowel individueel als in groep. De leerling leert ook met de computer, muzieksoftware en geluidstechniek omgaan. 

Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan algemene verbale vorming. De leerling leert taal creatief gebruiken en werkt aan de uitspraak. Ademhaling, 

articulatie-, zang- en spreekoefeningen staan op het programma, net als het lezen van teksten, improviseren en oefenen op geluid, tempo, toon en volume. 

In het eerste leerjaar van de derde graad focust de leerling op toonsoorten en akkoorden. In het tweede leerjaar van de derde graad komen akoestiek, 

transpositie en versieringsleer aan bod. 

 

In deze graad heeft de leerling de keuze tussen klassiek, pop/jazz en muziektheorie. Veranderen van optie kan na een aangepaste oriënteringsproef. Ook 

veranderen van instrument kan eventueel na een aangepaste oriënteringsproef. 

Als de leerling kiest voor de optie Klassiek, leert hij bestaande partituren interpreteren en uitvoeren. Zowel solo- als samenspel zijn belangrijk. Improviseren 

binnen een afgebakend kader staat centraal in de optie Pop/jazz. Als een echte teamplayer leert de leerling musiceren in groep en inspelen op mekaars 

improvisatie. Toekomstige componisten kiezen voor de optie Muziektheorie. Hier leert de leerling muziek analyseren, componeren en bewerken. 

De leerling leert musiceren in groep en geeft optredens. De leerling krijgt ook algemene muziekleer (notenleer, muzikaal dictee, gehoorvorming). Al deze 

kennis gebruikt de leerling bij het leren begeleiden van melodieën op de piano. 

 

De school kan een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de 

duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-leerling, enkel in het eerste leerjaar van de derde 

graad, recht op één herkansing. In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. Het aantal externe 

deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef 

afleggen. 

 

Studierichtingsprofiel Woordkunst-drama 

 

De studierichting Woordkunst-drama veronderstelt belangstelling voor toneel, graag op een podium in de spotlights staan, beschikken over sterke verbale 

vaardigheden en gefascineerd zijn door woord, taal en expressie. De meeste studenten hebben in de tweede graad reeds Woordkunst-drama gevolgd. Een 
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vooropleiding in een academie voor deeltijds kunstonderwijs is ook mogelijk.  De school kan eisen dat de kandidaat-leerling slaagt in een geschiktheidsproef 

die peilt naar motivatie, artistiek talent en vaardigheden inzake woord, drama, muziek en dans.  

 

De derde graad heeft een stevig verbaal en lichamelijk luik. De leerling leert zich uiten op de meest verscheiden manieren via taal en gebruik makend van 

het hele lichaam. Spreken (articuleren, intonatie), schrijven, zingen, toneelspelen, dans en verschillende expressievormen staan centraal. De leerling komt in 

contact met eigen gevoelens, fantasie en ervaringen en gebruikt deze in artistieke opdrachten. De leerling leert met kritiek omgaan, zich zowel individueel 

uitdrukken op de planken als samen spelen, zingen, dansen en musiceren. Daarnaast krijgt de leerling een brede algemene vorming waarbij een sterke basis 

voor en interesse in de taalvakken wordt verondersteld. De leerling werkt immers veel met tekstmateriaal en literatuur. Er wordt verwacht dat de leerling 

zijn tijd zelfstandig leert verdelen tussen schoolwerk en artistieke opdrachten. Bovendien dient de leerling bereid te zijn om buiten de schooluren 

voorstellingen bij te wonen om zo de artistieke horizont continu te verruimen.  

 

De school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is 

eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-leerling, enkel in het 

eerste leerjaar van de graad, recht op één herkansing. In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. Het 

aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de 

geschiktheidsproef afleggen. 

 

1.2.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Profiel voorbereidend jaar op hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming 

 

Gedurende één schooljaar bereidt de leerling zich voor op de artistieke toelatingsproeven en de audities in het hoger kunstonderwijs (conservatorium e.d.). 

De leerling krijgt een intensieve praktisch-muzikale opleiding (instrument, ensemble, muziektheorie, (koor)zang,…). Uiteraard beschikt de leerling over een 

grote dosis muzikale aanleg en is hij al actief bezig met muziekbeoefening. Wanneer de leerling reeds een artistieke vooropleiding heeft gevolgd, is het 

gemakkelijker om toegelaten te worden tot dit voorbereidend jaar. 

 De leerling kiest twee muziekinstrumenten (een hoofd- en een neveninstrument) en een optie. Is het hoofdinstrument geen toetseninstrument, dan is de 

leerling verplicht dat als neveninstrument te kiezen. Afhankelijk van de school heeft de leerling de keuze tussen vier opties: 

- klassieke muziek 

- musical 

- jazz 

- pop/rock 
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Het theoretisch kader is gelijklopend: een intensief pakket algemene muziekleer (ritme, harmonie..), muziektheorie, muziekesthetica. De praktijkvakken 

hebben grotendeels te maken met de gekozen optie. Bij Musical bv. komen zowel muziek, drama als dans aan bod. In Jazz leert de leerling dan weer creatief 

musiceren en improviseren. Tijdens het schooljaar brengt de leerling zelf muziek op het podium. Daarnaast wordt verwacht dat hij concerten bijwoont, 

deelneemt aan culturele reizen in binnen- en buitenland, workshops…. 

 

De school kan een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de 

duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heet de kandidaat-leerling recht op één herkansing. In dit geval moet 

de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen 

geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen. 

 

Profiel voorbereidend jaar op hoger onderwijs Bijzondere vorming dans 

 

Gedurende één schooljaar bereidt de leerling zich voor op de artistieke toelatingsproeven en de audities in het hoger kunstonderwijs (dans).  Dit 

voorbereidend jaar is bedoeld voor leerlingen die in hun secundair onderwijs geen kso-studierichting Dans gevolgd hebben (maar bijvoorbeeld deeltijds 

kunstonderwijs, privé-dansscholen) en die na het behalen van hun diploma secundair onderwijs (aso, tso, bso) toch wensen door te stromen naar het hoger 

kunstonderwijs in de (hedendaagse) dans. Ook leerlingen met het diploma secundair onderwijs en een vooropleiding ballet (kso) of modern ballet (kso), die 

willen doorstromen kunnen zich hier voorbereiden. 

Het is een intensieve, fysiek zware opleiding. Gedrevenheid, inzet, passie en doorzettingsvermogen zijn vereist. De leerling verwerft inzicht in de eigen 

(dans)mogelijkheden en krijgt voldoende technische en artistieke basis. Gastdocenten en -choreografen geven workshops of langlopende projecten. 

Hierdoor blijven de leerlingen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de dansscène. Tijdens de opleiding is er ruimte voor zelfstandig 

onderzoek zodat performers worden gevormd met een eigen creatieve inbreng, origineel inzicht, durf en eigenzinnigheid. 

De school kan een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de 

duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-leerling recht op één herkansing. In dit geval 

moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in 

geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen. 

 

Dit voorbereidend jaar op hoger onderwijs werd niet ingericht gedurende de periode waar deze screening betrekking op heeft. 
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Profiel voorbereidend jaar op hoger onderwijs Bijzondere vorming Woordkunst-drama 

Gedurende één schooljaar bereidt de leerling zich voor op de artistieke toelatingsproeven en de audities in het hoger kunstonderwijs (toneelkunst).  De 

opleiding is bedoeld voor leerlingen die geen kso-studierichting Woordkunst-drama hebben gevolgd en die na het behalen van hun diploma secundair 

onderwijs (aso, tso, bso) wensen door te stromen naar het hoger kunstonderwijs in de podiumkunsten (bijvoorbeeld de leerlingen die via het deeltijds 

kunstonderwijs geproefd hebben van de podiumkunsten, maar wier niveau nog ontoereikend is). 

De leerling krijgt een intensieve vooropleiding in de woordkunsten (voordracht, toneel, cabaret, kleinkunst, muziektheater,…). Bovendien verwerft de 

leerling inzicht in het hedendaagse theateraanbod en in de eigen mogelijkheden op het vlak van podiumkunsten. 

De school kan een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld. De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de 

duur van de opleiding. De proef peilt naar artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heeft de kandidaat-leerling recht op één herkansing. In dit geval 

moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen. Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in 

geen geval voordrachtgever bij de school zijn. Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen. 

 

Dit voorbereidend jaar hoger onderwijs werd niet ingericht gedurende de periode waar deze screening betrekking op heeft. 

 

  



Pagina 14 van 80 

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. 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 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 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 Podiumkunsten 

Tabel 2 Evolutie van het aantal inschrijvingen in het studiegebied Podiumkunsten 

  kso 

Schooljaar 2
de

 graad 3
de

 graad  
Voorbereidend jaar op het 

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

2008 - 2009 588 548 31 1.167 18,8% 

2009 - 2010 620 617 41 1.278 20,7% 

2010 - 2011 640 681 55 1.376 22,0% 

2011 - 2012 650 687 57 1.394 22,1% 

2012 - 2013 670 657 49 1.376 21,8% 

Gemiddelde 634 638 47 1.318 21,1% 

 

 
Tabel 3 Provinciale spreiding van de inschrijvingen in het studiegebied Podiumkunsten voor het schooljaar 2012 - 2013 

  
 

Provincie Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso 

2
de

 graad 231 92 104 157 44 42 670 

3
de

 graad 202 94 101 162 60 38 657 

Voorbereidend jaar op het HO 28 15 0 0 6 0 49 

Totaal (N) 461 201 205 319 110 80 1.376 

Totaal (%) 33,5% 14,6% 14,9% 23,2% 8,0% 5,8% 100,0% 
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Globaal leerlingenaantal in het studiegebied 

• In de geanalyseerde periode schrijven gemiddeld 1.318 leerlingen zich in het studiegebied Podiumkunsten in. 

• Gedurende deze vijf schooljaren stijgt het leerlingenaantal met 17,9% (209 leerlingen).  

 

Leerlingenaantal tweede graad 

• In de tweede graad is een stijging merkbaar van 13,9% (82 leerlingen). 

 

Leerlingenaantal derde graad 

• De toename van het leerlingenaantal is zowel in absolute aantallen als procentueel het grootst in de derde graad. Ten opzichte van het schooljaar 

2008-2009 zitten er in het schooljaar 2012-2013 109 leerlingen meer in de derde graad van het studiegebied Podiumkunsten. Procentueel gaat het 

om een stijging van 19,9%.  

 

Leerlingenaantal voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

• In het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs neemt het leerlingenaantal toe met 58,1% (18 leerlingen). 

 

Aandeel studiegebied Podiumkunsten ten opzichte van het totale kso 

• Het studiegebied Podiumkunsten vertegenwoordigt gemiddeld 21,1% van het totaal aantal leerlingen in kso.  

• Het aandeel van het studiegebied Podiumkunsten ten opzichte van het totale kso neemt in de vijf geanalyseerde schooljaren toe met 3,0%, namelijk 

van 18,8% in 2008-2009 naar 21,8% in 2012-2013. Relatief gezien stijgt dit aandeel met 16,0%. 

 

Provinciale spreiding 

• In elke provincie zijn er leerlingen ingeschreven in de tweede en derde graad van het studiegebied Podiumkunsten.  

• Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs wordt enkel aangeboden in Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. 

• De provincie Antwerpen (33,5%) telt het hoogste aantal leerlingen, gevolgd door respectievelijk Oost-Vlaanderen (23,2%), Limburg (14,9%), het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14,6%), Vlaams-Brabant (8,0%) en West-Vlaanderen (5,8%). 
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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 Podiumkunsten aanbieden voor het schooljaar 2012 - 2013 

Onderwijsvorm Studierichting Provincie Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso 

Dans 1 1  0 1 0 0 3 

Muziek 2 1 1 1 1 0 6 

Woordkunst-drama 4 1 1 1 1 1 9 

 

 
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 

Dans 22 36,7% 14 23,3% 0 0,0% 24 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 60 

Muziek 65 32,0% 34 16,7% 14 6,9% 63 31,0% 27 13,3% 0 0,0% 203 

Woordkunst-drama 144 35,4% 44 10,8% 90 22,1% 70 17,2% 17 4,2% 42 10,3% 407 

Totaal 231 34,5% 92 13,7% 104 15,5% 157 23,4% 44 6,6% 42 6,3% 670 
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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 

Dans 63 63 64 55 60 61 9,6% 

Muziek 175 184 186 187 203 187 29,5% 

Woordkunst-drama 350 373 390 408 407 386 60,9% 

Totaal (N) 588 620 640 650 670 634 100,0% 

 

 

Leerlingenaantal 

• In de geanalyseerde periode zitten gemiddeld 634 leerlingen in de tweede graad van het studiegebied Podiumkunsten. 

• Het leerlingenaantal neemt gedurende deze vijf geanalyseerde schooljaren toe met 13,9% (82 leerlingen). 

• In de studierichtingen Woordkunst-drama (+ 16,3% of + 57 leerlingen) en Muziek (+16,0% of + 28 leerlingen) is de toename van het leerlingenaantal 

procentueel nagenoeg even groot. In de kleinste studierichting Dans kende het leerlingenaantal een dip in het schooljaar 2011-2012. Vergeleken 

met het schooljaar 2008-2009 volgen in het schooljaar 2012-2013 3 leerlingen minder (-4,8%) deze studierichting. 

 

Verdeling van het leerlingenaantal over de studierichtingen  

• Woordkunst-drama is de grootste studierichting van het studiegebied Podiumkunsten met gemiddeld 60,9% (386 leerlingen) van de inschrijvingen in 

de tweede graad. Muziek heeft een gemiddeld aandeel van 29,5% (187 leerlingen), gevolgd door Dans dat gemiddeld 9,6% (61 leerlingen) van de 

inschrijvingen in de tweede graad Podiumkunsten telt. 

 

Provinciale spreiding 

• Woordkunst-drama is de enige studierichting die in alle provincies aangeboden wordt. Muziek wordt niet ingericht in West-Vlaanderen en voor Dans 

is er geen aanbod in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.  

• Bijna 60% van de leerlingen is ingeschreven in de provincies Antwerpen (34,5%) en Oost-Vlaanderen (23,4%), in afnemende volgorde gevolgd door 

Limburg (15,5%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (13,7%). In Vlaams-Brabant (6,6%) en West-Vlaanderen (6,3) lopen de minste leerlingen 

school in het studiegebied Podiumkunsten in de tweede graad. 
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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 Podiumkunsten aanbieden voor het schooljaar 2012 – 2013 

Onderwijsvorm Studierichting Provincie Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso 

Dans 1 1 0  1 0  0 3 

Muziek 2 1 1 1 1 0 6 

Woordkunst-drama 5 1 1 1 1 1 10 

 

 
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 

Dans 15 30,0% 16 32,0% 0  0,0% 19 38,0% 0 0,0%  0 0,0% 50 

Muziek 64 26,9% 45 18,9% 20 8,4% 69 29,0% 40 16,8% 0 0,0% 238 

Woordkunst-

drama 
123 33,3% 33 8,9% 81 22,0% 74 20,1% 20 5,4% 38 10,3% 369 

Totaal 202 30,7% 94 14,3% 101 15,4% 162 24,7% 60 9,1% 38 5,8% 657 
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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 

Dans 36 59 55 57 50 51 8,1% 

Muziek 182 214 251 257 238 228 35,8% 

Woordkunst-drama 330 344 375 373 369 358 56,1% 

Totaal (N) 548 617 681 687 657 638 100,0% 

 

 

Leerlingenaantal 

• In de geanalyseerde periode zitten gemiddeld 638 leerlingen in de derde graad van het studiegebied Podiumkunsten. 

• Het leerlingenaantal stijgt gedurende deze vijf schooljaren met 19,9% (109 leerlingen). 

• Opvallend weinig leerlingen volgden in het schooljaar 2008-2009 de studierichting Dans. In het schooljaar 2009-2010 steeg het leerlingenaantal in 

Dans aanzienlijk (+64% of + 23 leerlingen), waarna het leerlingenaantal relatief stabiel gebleven is gedurende de 3 daarop volgende schooljaren. Dat 

zou te maken kunnen hebben met de afbouw van de studierichting Modern ballet in het studiegebied Ballet in diezelfde periode; maar dit zou 

verder onderzocht moeten worden. Ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 is de stijging van het leerlingenaantal in het schooljaar 2012-2013 in 

Dans procentueel het grootst (38,9% - 14 leerlingen). In Muziek en Woordkunst-drama is er een stijging van respectievelijk 30,8% (+56 leerlingen) en 

11,8% (+39 leerlingen).  

 

Verdeling van het leerlingenaantal over de studierichtingen  

• Woordkunst-drama is de grootste studierichting in het studiegebied Podiumkunsten met gemiddeld 56,1% (358 leerlingen) van de inschrijvingen in 

de derde graad. Muziek heeft een gemiddeld aandeel van 35,8% (228 leerlingen), gevolgd door Dans dat gemiddeld 8,1% (51 leerlingen) van de 

inschrijvingen telt. 

 

Provinciale spreiding 

• Net zoals in de tweede graad is Woordkunst-drama de enige studierichting die in alle provincies aangeboden wordt. Muziek wordt niet ingericht in 

West-Vlaanderen en voor Dans is er geen aanbod in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.  
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• Iets meer dan 55% van de leerlingen loopt school in de provincies Antwerpen (30,7%) en Oost-Vlaanderen (24,7%). Limburg (15,4%) en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (14,3%) tellen elk ongeveer 15,0% van de inschrijvingen. In Vlaams-Brabant (9,1%) en West-Vlaanderen (5,8%) zijn de minste 

leerlingen ingeschreven in het studiegebied Podiumkunsten in de derde graad. 

2.3.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Tabel 10 Provinciale spreiding van de instellingen die een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs aanbieden in het studiegebied Podiumkunsten voor het schooljaar 2012 – 2013 

Onderwijsvorm Voorbereidend jaar* Provincie Totaal 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Aantal (N) 

kso Bijzondere muzikale vorming 1 1 0 0 1 0  3 

* De voorbereidende jaren op het hoger onderwijs Bijzondere vorming dans en Bijzondere vorming woordkunst-drama worden niet ingericht in de geanalyseerde periode.  

 

Tabel 11 Provinciale verdeling van de inschrijvingen per voorbereidend jaar op het hoger onderwijs voor het schooljaar 2012 – 2013 

Onderwijsvorm Voorbereidend jaar Provincie 

    ANT BHG LIM OVL VBR WVL Totaal 

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

kso 
Bijzondere muzikale vorming 28 57,1% 15 30,6% 0 0,0% 0 0,0% 6 12,2% 0 0,0% 49 

Totaal 28 57,1% 15 30,6% 0 0,0% 0 0,0% 6 12,2% 0 0,0% 49 

 

 
Tabel 12 Evolutie van het aantal inschrijvingen per voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Onderwijsvorm Voorbereidend jaar 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 -2012 2012 -2013 Gemiddelde (N) 
Gemiddelde 

(%) 

kso 
Bijzondere muzikale vorming 31 41 55 57 49 47 100,0% 

Totaal (N) 31 41 55 57 49 47 100,0% 

 



Pagina 25 van 80 

Leerlingenaantal 

• In de geanalyseerde periode volgen gemiddeld 47 leerlingen een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs in het studiegebied Podiumkunsten. 

Het gaat in deze periode steeds om het voorbereidend jaar Bijzondere muzikale vorming. 

• Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming kent in de geanalyseerde vijf schooljaren een toename van het 

leerlingenaantal met 58,1% (18 leerlingen). 

 

Provinciale spreiding 

• Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming wordt ingericht in Antwerpen, het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en 

Vlaams-Brabant. 

• De provincie Antwerpen telt meer dan de helft van de leerlingen (57,1%), gevolgd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (30,6%) en Vlaams-

Brabant (12,2%).
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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’. Ten slotte 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 van wie 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)  



Pagina 27 van 80 

3.1 Tweede graad 

3.1.1 Eerste leerjaar  

Tabel 13a Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Dans’ 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 8 7 11 13 24 13 42,9% 

Moderne wetenschappen 8 6 9 6 4 7 22,4% 

Ballet 3 1 4 3 2 3 8,8% 

Overige (7) 9 6 3 1 1 4 13,6% 

Zittenblijvers 4 6 3 1 2 3 10,9% 

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

Totaal (N) 32 28 30 24 33 29 100,0% 
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Tabel 13b Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Muziek’ 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 28 29 31 30 27 29 34,5% 

Artistieke vorming 3 4 5 19 29 12 14,3% 

Latijn 7 5 8 6 4 6 7,1% 

Overige (10) 14 9 19 14 12 14 16,2% 

Zittenblijvers 28 29 17 14 22 22 26,2% 

NVT en onbekend 3 0 2 1 1 1 1,7% 

Totaal (N) 83 76 82 84 95 84 100,0% 
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Tabel 13c Basisopties en beroepenvelden van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Woordkunst-drama’ 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 60 54 68 69 68 64 32,9% 

Artistieke vorming 29 46 40 43 59 43 22,4% 

Sociale en technische vorming 17 22 21 25 21 21 10,9% 

Overige (13) 27 26 32 24 20 26 13,3% 

Zittenblijvers 46 38 34 34 35 37 19,3% 

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

Totaal (N) 180 188 196 199 207 194 100,0% 

 

Instroom 

• De basisopties Artistieke vorming en Moderne wetenschappen zorgen bij de drie studierichtingen van het studiegebied Podiumkunsten in de tweede 

graad voor zowat de helft van de instroom. Zo is 42,9% (13 leerlingen) van de leerlingen in het eerste leerjaar van de tweede graad Dans afkomstig uit 

de basisoptie Artistieke vorming; in Woordkunst-drama komt 22,4% (43 leerlingen) van de leerlingen uit deze basisoptie; en in Muziek 14,3% (12 

leerlingen). 22,4% van de leerlingen (7 leerlingen) in het eerste leerjaar van de tweede graad Dans komt uit de basisoptie Moderne wetenschappen;  

34,5% van de leerlingen (29 leerlingen) uit het eerste leerjaar van de tweede graad Muziek, en 32,9% (64 leerlingen) van de leerlingen in Woordkunst-

drama. 

• Voor de studierichting Dans merken we daarnaast een betekenisvolle instroom uit de basisoptie Ballet (8,8% of 3 leerlingen), voor de studierichting 

Muziek uit de basisoptie Latijn (7,1% of 6 leerlingen) en voor de studierichting Woordkunst-drama uit de basisoptie Sociale en technische vorming 
(10,9% of 21 leerlingen). 

• In de 5 geanalyseerde schooljaren was er in het eerste leerjaar van de tweede graad Podiumkunsten geen enkele instromer vanuit de eerste graad B-

stroom (beroepenvelden). 
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Zittenblijvers 

• In de studierichting Dans vinden we de minste zittenblijvers terug (10,9% - 3 leerlingen). In Muziek ligt het percentage zittenblijvers het hoogst, 

namelijk 26,2% (22 leerlingen). Daartussen situeert zich Woordkunst-drama met 19,3% zittenblijvers (37 leerlingen). Het kan hier echter om bissers, 

neveninstromers, of opstromers gaan. Dat kunnen we niet uit de cijfers afleiden. 
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3.1.2 Tweede leerjaar 

Tabel 14a Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar 'Dans’ van de tweede graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

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

Dans (kso) 20 29 23 24 20 23 73,4% 

Overige (11) 2 5 4 7 3 4 13,3% 

Zittenblijvers 9 1 6 0 4 4 12,7% 

NVT en onbekend 0 0 1 0 0 0 0,6% 

Totaal (N) 31 35 34 31 27 32 100,0% 

 

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

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

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

Muziek (kso) 52 60 56 65 64 59 57,7% 

Wetenschappen (aso) 4 3 6 5 7 5 4,9% 

Overige (17) 13 24 16 18 16 17 16,9% 

Zittenblijvers 22 21 20 14 20 19 18,8% 

NVT en onbekend 1 0 6 1 1 2 1,7% 

Totaal (N) 92 108 104 103 108 103 100,0% 
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Tabel 14c Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Woordkunst-drama’ van de tweede graad 

Studierichtingen Aantal inschrijvingen per schooljaar 

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

Woordkunst-drama (kso) 112 119 129 139 148 129 67,5% 

Overige (27) 39 40 40 48 28 39 20,4% 

Zittenblijvers 19 25 24 21 24 23 11,8% 

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

Totaal (N) 170 185 194 209 200 192 100,0% 

 

 

Instroom 

• Gemiddeld over vijf schooljaren liggen de percentages voor de instroom vanuit de eigen studierichting ruim boven de helft in het tweede leerjaar van de 

tweede graad. Zo komt in Dans 73,4% (23 leerlingen) van de leerlingen uit dezelfde studierichting. Bij Muziek is dit 57,7% (59 leerlingen) en bij 

Woordkunst-drama is dit 67,5% (129 leerlingen).  

• De zij-instroom is bij alle studierichtingen zeer divers. Voor Woordkunst-drama betreft dit een instroom vanuit 27 verschillende studierichtingen. In de 

studierichting Muziek is er een zij-instroom vanuit 18 verschillende studierichtingen, waaronder de aso-studierichting Wetenschappen met 4,9% (5 

leerlingen). In de studierichting Dans is er een zij-instroom vanuit 11 verschillende studierichtingen. 

 

Zittenblijvers 

• In de studierichting Woordkunst-drama vinden we procentueel de minste zittenblijvers terug (11,8% - 23 leerlingen) in het tweede leerjaar van de 

tweede graad Podiumkunsten. In Muziek ligt het percentage zittenblijvers het hoogst (18,8% - 19 leerlingen). Daartussen zit Dans met 12,7% (4 

leerlingen) zittenblijvers.  
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3.2 Derde graad 

3.2.1 Eerste leerjaar  

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

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

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

Dans (kso) 23 24 22 26 26 24 81,8% 

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

Zittenblijvers 4 3 2 3 0 2 8,1% 

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

Totaal (N) 27 33 27 34 27 30 100,0% 

 
 

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

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

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

Muziek (kso) 52 73 89 84 79 75 57,6% 

Overige (16) 20 31 24 22 15 22 17,1% 

Zittenblijvers 32 17 27 24 36 27 20,8% 

NVT en onbekend 3 3 7 8 8 6 4,4% 

Totaal (N) 107 124 147 138 138 131 100,0% 
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Tabel 15c Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het eerste leerjaar ‘Woordkunst-drama’ van de derde graad 

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

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

Woordkunst-drama (kso) 125 128 132 141 149 135 70,2% 

Overige (23) 33 48 46 33 28 38 19,6% 

Zittenblijvers 12 14 26 19 17 18 9,2% 

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

Totaal (N) 170 193 206 195 197 192 100,0% 

 

 

Instroom 

• Over vijf schooljaren liggen de gemiddelde percentages voor de instroom in het eerste leerjaar van de derde graad Podiumkunsten vanuit de eigen 

studierichting ruim boven de helft. Zo komt in Dans 81,8% (24 leerlingen) van de leerlingen uit dezelfde studierichting. Bij Woordkunst-drama geldt dit 

voor 70,2% van de leerlingen (135 leerlingen) en bij Muziek voor 57,6% van de leerlingen (75 leerlingen). 

 

Zittenblijvers 

• Het hoogste percentage zittenblijvers in het eerste leerjaar van de derde graad Podiumkunsten vinden we terug in de studierichting Muziek (20,8% - 

27 leerlingen). 

• In de studierichtingen Dans en Woordkunst-drama bedraagt het percentage zittenblijvers respectievelijk 8,1% (2 leerlingen) en 9,2% (18 leerlingen) 

in het eerste leerjaar van de derde graad. 
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3.2.2 Tweede leerjaar 

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

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

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

Dans (kso) 9 26 28 23 23 22 100,0% 

Zittenblijvers 0 0 0 0 0 0 0,0% 

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

Totaal (N) 9 26 28 23 23 22 100,0% 

 

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

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

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

Muziek (kso) 71 86 99 116 97 94 96,1% 

Zittenblijvers 4 4 4 1 2 3 3,1% 

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

Totaal (N) 75 90 104 119 100 98 100,0% 
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Tabel 16c Studierichtingen van waaruit leerlingen instromen in het tweede leerjaar ‘Woordkunst-drama’ van de derde graad 

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

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

Woordkunst-drama (kso) 155 144 162 174 169 161 96,9% 

Biotechnische 

wetenschappen (tso) 
0 0 0 1 0 0 0,1% 

Zittenblijvers 5 4 5 3 2 4 2,3% 

NVT en onbekend 0 3 2 0 1 1 0,7% 

Totaal (N) 160 151 169 178 172 166 100,0% 

 

 

Instroom 

• De instroom in het tweede leerjaar van de derde graad in het studiegebied Podiumkunsten gebeurt voor alle studierichtingen (bijna) uitsluitend vanuit 

dezelfde studierichting. Voor Dans is dit zelfs 100,0% (22 leerlingen), voor Woordkunst-drama 96,9% (161 leerlingen) en voor Muziek 96,1% (94 

leerlingen).  

 

Zittenblijvers 

• Vergeleken met het eerste leerjaar van de derde graad is het percentage zittenblijvers in het tweede leerjaar van de derde graad veel kleiner voor 

alle studierichtingen van het studiegebied Podiumkunsten. 

• Het hoogste percentage aan zittenblijvers vinden we terug in Muziek (3,1% - 3 leerlingen), gevolgd door 2,3% (4 leerlingen) in Woordkunst-drama.  

• Dans telt helemaal geen zittenblijvers in het tweede leerjaar van de derde graad.  
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3.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

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

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

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

Woordkunst-drama (kso) 5 5 10 8 4 6 13,7% 

Humane wetenschappen (aso) 0 3 5 6 2 3 6,9% 

Muziek (kso) 0 1 3 6 4 3 6,0% 

Economie-moderne talen (aso) 2 2 0 4 3 2 4,7% 

Moderne talen-wetenschappen (aso) 3 3 3 1 1 2 4,7% 

Wetenschappen-wiskunde(aso) 2 0 1 2 4 2 3,9% 

Latijn-wiskunde (aso) 2 1 2 3 0 2 3,4% 

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

Latijn-moderne talen (aso) 0 2 0 1 1 1 1,7% 

Latijn-wetenschappen (aso) 1 1 2 0 0 1 1,7% 

Rudolf Steinerpedagogie (aso) 0 0 2 1 1 1 1,7% 

Overige (15) 2 7 8 3 5 5 10,7% 

Zittenblijvers 0 0 1 1 2 1 1,7% 

NVT en onbekend 12 15 16 19 21 17 35,6% 

Totaal (N) 31 41 55 57 49 47 100,0% 

 

 

Instroom 

• Over een periode van 5 schooljaren merken we 26 studierichtingen op van waaruit leerlingen instromen in het voorbereidend jaar op het hoger 

onderwijs Bijzondere muzikale vorming.  
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• Vanuit kso leveren de studierichtingen Woordkunst-drama met 13,7% (6 leerlingen) en Muziek (6,0% of 3 leerlingen) gemiddeld de grootste bijdrage 

aan de instroom. Vanuit aso is de studierichting Humane wetenschappen met 6,9% (3 leerlingen) de grootste bron qua instroom. Voorts is de 

instroom zeer divers en zeer laag. Er is immers maar een klein aantal leerlingen (gemiddeld 47) dat zich inschrijft in dit voorbereidend jaar op het 

hoger onderwijs. Daarnaast valt een groot percentage in Bijzondere muzikale vorming onder de noemer NVT en onbekend (35,6% - 17 leerlingen).  

• In de geanalyseerde periode (vanaf het schooljaar 2008-2009 tot en met het schooljaar 2012-2013) waren er geen leerlingen ingeschreven in het 

voorbereidende jaar op het hoger onderwijs Bijzondere vorming woordkunst-drama. Volgens de cijfers van het statistisch jaarboek is dit vanaf 

schooljaar 2013-2014 (dus buiten de scope van de screening) echter wel het geval geweest. 

 

Zittenblijvers 

• Het percentage zittenblijvers in Bijzondere muzikale vorming bedraagt 1,7%. Dit is gemiddeld slechts één leerling per schooljaar.  
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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 onderlinge vergelijkingen 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. 
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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 

Podiumkunsten 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 222 75,3% 21 7,1% 49 16,6% 3 1,0% 295 

2009 - 2010 224 76,7% 22 7,5% 44 15,1% 2 0,7% 292 

2010 - 2011 243 78,9% 30 9,7% 35 11,4% 0 0,0% 308 

2011 – 2012* 244 80,3% 30 9,9% 31 10,2% -1 -0,3% 304 

2012 - 2013 265 79,1% 32 9,6% 35 10,4% 3 0,9% 335 

Gemiddelde  240 78,1% 27 8,8% 39 12,6% 1 0,5% 307 

Dans 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 30 93,8% 1 3,1% 1 3,1% 0 0,0% 32 

2009 - 2010 24 85,7% 3 10,7% 1 3,6% 0 0,0% 28 

2010 - 2011 28 93,3% 2 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 30 

2011 - 2012 22 91,7% 0 0,0% 2 8,3% 0 0,0% 24 

2012 - 2013 30 90,9% 2 6,1% 1 3,0% 0 0,0% 33 

Gemiddelde  27 91,2% 2 5,4% 1 3,4% 0 0,0% 29 
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Muziek 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 62 74,7% 10 12,0% 10 12,0% 1 1,2% 83 

2009 - 2010 62 81,6% 2 2,6% 12 15,8% 0 0,0% 76 

2010 - 2011 65 79,3% 6 7,3% 11 13,4% 0 0,0% 82 

2011 - 2012 68 81,0% 6 7,1% 9 10,7% 1 1,2% 84 

2012 - 2013 80 84,2% 8 8,4% 7 7,4% 0 0,0% 95 

Gemiddelde  67 80,2% 6 7,6% 10 11,7% 0 0,5% 84 

Woordkunst-drama 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 130 72,2% 10 5,6% 38 21,1% 2 1,1% 180 

2009 - 2010 138 73,4% 17 9,0% 31 16,5% 2 1,1% 188 

2010 - 2011 150 76,5% 22 11,2% 24 12,2% 0 0,0% 196 

2011 – 2012* 154 78,6% 24 12,2% 20 10,2% -2 -1,0% 196 

2012 - 2013 155 74,9% 22 10,6% 27 13,0% 3 1,4% 207 

Gemiddelde  145 75,2% 19 9,8% 28 14,5% 1 0,5% 193 

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

Podiumkunsten 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 243 82,9% 21 7,2% 27 9,2% 2 0,7% 293 

2009 - 2010 270 82,3% 25 7,6% 32 9,8% 1 0,3% 328 

2010 - 2011 282 84,9% 26 7,8% 19 5,7% 5 1,5% 332 

2011 - 2012 279 81,3% 32 9,3% 27 7,9% 5 1,5% 343 

2012 - 2013 282 84,2% 32 9,6% 17 5,1% 4 1,2% 335 

Gemiddelde  271 83,1% 27 8,3% 24 7,5% 3 1,0% 326 

Dans 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 28 90,3% 1 3,2% 1 3,2% 1 3,2% 31 

2009 - 2010 30 85,7% 2 5,7% 3 8,6% 0 0,0% 35 

2010 - 2011 30 88,2% 2 5,9% 1 2,9% 1 2,9% 34 

2011 - 2012 30 96,8% 1 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 31 

2012 - 2013 23 85,2% 3 11,1% 0 0,0% 1 3,7% 27 

Gemiddelde  28 89,2% 2 5,7% 1 3,2% 1 1,9% 32 
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Muziek 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 77 83,7% 9 9,8% 6 6,5% 0 0,0% 92 

2009 - 2010 90 83,3% 7 6,5% 10 9,3% 1 0,9% 108 

2010 - 2011 90 86,5% 8 7,7% 4 3,8% 2 1,9% 104 

2011 - 2012 82 79,6% 11 10,7% 8 7,8% 2 1,9% 103 

2012 - 2013 96 88,9% 8 7,4% 3 2,8% 1 0,9% 108 

Gemiddelde  87 84,5% 9 8,3% 6 6,0% 1 1,2% 103 

Woordkunst-drama 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 138 81,2% 11 6,5% 20 11,8% 1 0,6% 170 

2009 - 2010 150 81,1% 16 8,6% 19 10,3% 0 0,0% 185 

2010 - 2011 162 83,5% 16 8,2% 14 7,2% 2 1,0% 194 

2011 - 2012 167 79,9% 20 9,6% 19 9,1% 3 1,4% 209 

2012 - 2013 163 81,5% 21 10,5% 14 7,0% 2 1,0% 200 

Gemiddelde  156 81,4% 17 8,8% 17 9,0% 2 0,8% 192 

 

 

Verhouding tussen de attesten in het eerste leerjaar van tweede graad kso  

• In de periode van 2008 – 2009 tot en met 2012 - 2013 is het percentage uitgereikte A-attesten in het eerste leerjaar van de tweede graad van het 

studiegebied Podiumkunsten gemiddeld 78,1%. In het totale kso is dat iets lager, namelijk 75,2%.  

• Het percentage B-attesten in het studiegebied Podiumkunsten bedraagt gemiddeld 8,8% in dat leerjaar. Dat percentage is lager dan in het totale 

kso, waar het gemiddelde 14,0% B-attesten bedraagt.  

• Het percentage C-attesten in het studiegebied Podiumkunsten bedraagt gemiddeld 12,6% in dat leerjaar. In het totale kso is dit lager, namelijk 

10,1%. 

• Met andere woorden: in het eerste leerjaar van de tweede graad Podiumkunsten worden gemiddeld meer A-attesten, minder B-attesten en 

evenveel C-attesten uitgereikt als in het hele kso in dat leerjaar.  

• De studierichting Dans heeft met gemiddeld 91,2% het hoogste percentage A-attesten van het studiegebied Podiumkunsten in het eerste leerjaar 

van de tweede graad, gevolgd door Muziek met gemiddeld 80,2% en Woordkunst-drama met gemiddeld 75,2% A-attesten. Deze laatste 

studierichting reikt gemiddeld evenveel A-attesten uit als een gemiddelde kso-studierichting maar minder dan gemiddeld in het studiegebied 

Podiumkunsten. 



Pagina 44 van 80 

• De studierichting Dans heeft in het studiegebied Podiumkunsten met gemiddeld 5,4% het laagste percentage B-attesten, gevolgd door Muziek met 

gemiddeld 7,6% en Woordkunst-drama met 9,8%. Alle studierichtingen van het studiegebied Podiumkunsten hebben een minder hoog percentage 

B-attesten dan in het totale kso (14,0%). 

• De studierichting Woordkunst-drama telt met een gemiddelde van 14,5% over 5 schooljaren het hoogste percentage C-attesten. In de studierichting 

Muziek worden gemiddeld 11,7% C-attesten uitgereikt. Beide studierichtingen zitten met hun percentage hoger dan het percentage in het totale kso 

(10,1%). De studierichting Dans zit met gemiddeld 3,4% C-attesten duidelijk onder dat gemiddelde.  

 

Verhouding tussen de attesten in het tweede leerjaar van de tweede graad kso  

• Het percentage uitgereikte A-attesten in het studiegebied Podiumkunsten is over vijf jaar bekeken gemiddeld 83,1% in het tweede leerjaar van de 

tweede graad. Dat percentage is hoger dan in het totale kso (77,6%). 

• Het percentage B-attesten bedraagt in het studiegebied Podiumkunsten gemiddeld 8,3% in dat leerjaar. In het totale kso is dit hoger, namelijk 

14,5%. 

• Het percentage C-attesten bedraagt in het studiegebied Podiumkunsten gemiddeld 7,5%. Dit percentage is vergelijkbaar met dat in het hele kso 

(7,1%).  

• Met andere woorden: in het tweede leerjaar van de tweede graad Podiumkunsten worden gemiddeld meer A-attesten, minder B-attesten en 

evenveel C-attesten uitgereikt als in het hele kso in dat leerjaar.  

• De studierichting Dans heeft met gemiddeld 89,2% het hoogste percentage A-attesten, gevolgd door Muziek met gemiddeld 84,5% en Woordkunst-

drama met 81,4%, alle drie hoger dan in het totale kso (77,6%) in dat leerjaar. 

• De studierichting Dans heeft met gemiddeld 5,7% het laagste percentage B-attesten, gevolgd door Muziek met gemiddeld 8,3% en Woordkunst-

drama met 8,8%, alle drie lager dan in het totale kso (14,5%). 

• De studierichting Woordkunst-drama telt met een gemiddelde van 9,0% over 5 schooljaren het hoogste percentage C-attesten. Deze studierichting 

duwt het gemiddelde percentage C-attesten in het studiegebied naar omhoog want de andere studierichtingen scoren beduidend lager dan in het 

totale studiegebied (7,5%) en in het totale kso (7,1%). In de studierichting Muziek worden gemiddeld 6,0% C-attesten uitgereikt. De studierichting 

Dans zit met gemiddeld 3,2% duidelijk een stuk onder dat gemiddelde.  
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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 

Podiumkunsten 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 269 88,5% 33 10,9% 2 0,7% 304 

2009 - 2010 294 84,0% 54 15,4% 2 0,6% 350 

2010 - 2011 324 85,3% 49 12,9% 7 1,8% 380 

2011 - 2012 302 82,3% 59 16,1% 6 1,6% 367 

2012 - 2013 320 88,4% 38 10,5% 4 1,1% 362 

Gemiddelde  302 85,6% 47 13,2% 4 1,2% 353 

Dans 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 26 96,3% 1 3,7% 0 0,0% 27 

2009 - 2010 29 87,9% 4 12,1% 0 0,0% 33 

2010 - 2011 26 96,3% 1 3,7% 0 0,0% 27 

2011 - 2012 25 73,5% 8 23,5% 1 2,9% 34 

2012 - 2013 26 96,3% 1 3,7% 0 0,0% 27 

Gemiddelde  26 89,2% 3 10,1% 0 0,7% 30 
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Muziek 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 94 87,9% 0 0,0% 11 10,3% 2 1,9% 107 

2009 - 2010 102 82,3% 0 0,0% 20 16,1% 2 1,6% 124 

2010 - 2011 123 83,7% 0 0,0% 24 16,3% 0 0,0% 147 

2011 - 2012 104 75,4% 0 0,0% 31 22,5% 3 2,2% 138 

2012 - 2013 117 84,8% 0 0,0% 18 13,0% 3 2,2% 138 

Gemiddelde  108 82,6% 0 0,0% 21 15,9% 2 1,5% 131 

Woordkunst-

drama 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 149 87,6% 0 0,0% 21 12,4% 0 0,0% 170 

2009 - 2010 163 84,5% 0 0,0% 30 15,5% 0 0,0% 193 

2010 - 2011 175 85,0% 0 0,0% 24 11,7% 7 3,4% 206 

2011 - 2012 173 88,7% 0 0,0% 20 10,3% 2 1,0% 195 

2012 - 2013 177 89,8% 0 0,0% 19 9,6% 1 0,5% 197 

Gemiddelde  167 87,1% 0 0,0% 23 11,9% 2 1,0% 192 
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Tabel 21 Attestering 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 

Podiumkunsten 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 232 95,1% 11 4,5% 1 0,4% 244 

2009 - 2010 253 94,8% 13 4,9% 1 0,4% 267 

2010 - 2011 292 97,0% 5 1,7% 4 1,3% 301 

2011 - 2012 307 95,9% 11 3,4% 2 0,6% 320 

2012 - 2013 285 96,6% 8 2,7% 2 0,7% 295 

Gemiddelde 274 95,9% 10 3,4% 2 0,7% 285 

Dans 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 9 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 

2009 - 2010 26 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 

2010 - 2011 28 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 28 

2011 - 2012 23 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 

2012 - 2013 22 95,7% 1 4,3% 0 0,0% 23 

Gemiddelde 22 99,1% 0 0,9% 0 0,0% 22 

  



Pagina 48 van 80 

Muziek 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 69 92,0% 6 8,0% 0 0,0% 75 

2009 - 2010 85 94,4% 5 5,6% 0 0,0% 90 

2010 - 2011 101 97,1% 1 1,0% 2 1,9% 104 

2011 - 2012 111 93,3% 7 5,9% 1 0,8% 119 

2012 - 2013 97 97,0% 2 2,0% 1 1,0% 100 

Gemiddelde 93 94,9% 4 4,3% 1 0,8% 98 

Woordkunst-drama 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 154 96,3% 5 3,1% 1 0,6% 160 

2009 - 2010 142 94,0% 8 5,3% 1 0,7% 151 

2010 - 2011 163 96,4% 4 2,4% 2 1,2% 169 

2011 - 2012 173 97,2% 4 2,2% 1 0,6% 178 

2012 - 2013 166 96,5% 5 2,9% 1 0,6% 172 

Gemiddelde 160 96,1% 5 3,1% 1 0,7% 166 

 

Verhouding tussen de attesten in het eerste leerjaar van de derde graad kso  

• In de geanalyseerde periode bedraagt het gemiddeld percentage uitgereikte A-attesten in het studiegebied Podiumkunsten 85,6%. In het totale kso 

worden er gemiddeld minder A-attesten uitgereikt in het eerste leerjaar van de derde graad, namelijk 83,0%.  

• Het percentage C-attesten bedraagt gemiddeld 13,2% in het eerste leerjaar van de derde graad Podiumkunsten. Dat is lager dan in het totale kso, 

waar het gemiddelde percentage C-attesten 15,5% bedraagt.  

• In dit leerjaar worden noch in het studiegebied Podiumkunsten, noch in de rest van kso B-attesten uitgereikt. Dat is conform de regelgeving. 

• In de verschillende studierichtingen situeert het gemiddeld percentage uitgereikte A-attesten zich in de buurt van het gemiddelde van het 

studiegebied Podiumkunsten. In de studierichting Dans worden gemiddeld 89,2% A-attesten uitgereikt in het eerste leerjaar van de derde graad, in 

de studierichting Woordkunst-drama 87,1% en in Muziek noteren we een gemiddelde van 82,6% A-attesten. 

• Logischerwijs zijn ook de verschillen voor de C-attesten klein tussen de studierichtingen van Podiumkunsten in het eerste leerjaar van de derde 

graad. De studierichting Muziek telt met een gemiddelde van 15,9% over 5 schooljaren het hoogste percentage C-attesten. In de studierichting 

Woordkunst-drama worden gemiddeld 11,9% C-attesten uitgereikt, in Dans noteren we een gemiddelde van 10,1% C-attesten. 
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Verhouding tussen de attesten in het tweede leerjaar van de derde graad kso 

• In de geanalyseerde periode wordt aan gemiddeld 95,9% van de leerlingen in het tweede leerjaar van de derde graad Podiumkunsten een diploma 

secundair onderwijs uitgereikt. Dat is iets hoger dan in het totale kso, waar het gemiddelde 92,3% uitgereikte diploma’s bedraagt. 

• Het percentage C-attesten bedraagt gemiddeld 3,4% in het tweede leerjaar van de derde graad Podiumkunsten. Het totale kso heeft met 6,5% een 

hoger gemiddelde. 

• In de studierichting Dans heeft bijna elke leerling (op één leerling na in 2012-2013) in de 5 geanalyseerde schooljaren een diploma uitgereikt 

gekregen. Maar ook in de andere studierichtingen zijn het telkens slechts enkele leerlingen die een C-attest krijgen uitgereikt (Muziek: gemiddeld 

4,3%, 4 leerlingen in een gemiddeld schooljaar; Woordkunst-drama: gemiddeld 3,1%, 5 leerlingen in een gemiddeld schooljaar).  

• Het gemiddeld percentage leerlingen dat slaagt voor het tweede leerjaar van de derde graad in het studiegebied Podiumkunsten ligt 10,3% hoger 

dan in het eerste leerjaar van de derde graad. Het gemiddeld percentage C-attesten ligt – logischerwijs – 9,8% lager. Dit geldt voor alle 

studierichtingen van het studiegebied Podiumkunsten.  
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4.3 Voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Tabel 22 Attestering in het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs van kso 

    
Attest van regelmatige 

lesbijwoning 
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 

Bijzondere muzikale 

vorming 

  

  

  

  

  

2008 - 2009 26 83,9% 2 6,5% 3 9,7% 31 

2009 - 2010 41 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 41 

2010 - 2011 53 96,4% 0 0,0% 2 3,6% 55 

2011 - 2012 55 96,5% 0 0,0% 2 3,5% 57 

2012 - 2013 45 91,8% 0 0,0% 2 4,1% 49 

Gemiddelde 44 94,4% 0 0,9% 2 3,9% 47 

 

• In de geanalyseerde periode kreeg 94,4% van de leerlingen in Bijzondere muzikale vorming een attest van regelmatige lesbijwoning uitgereikt. Enkel 

in het schooljaar 2008-2009 kregen twee leerlingen een C-attest.  
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5 Aansluiting met het hoger onderwijs 

De analyse van de aansluiting tussen het voltijds secundair onderwijs en het hoger onderwijs wordt opgedeeld per onderwijsvorm. 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 men 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 leerjaren 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 het voorbereidend jaar op het hoger 

onderwijs in het studiegebied Podiumkunsten 

Studierichting 
Hoger 

beroepsonderwijs 
Professionele bachelor Academische bachelor 

Dans 

Muziek 

Woordkunst-drama  

Bijzondere Muzikale 

vorming 

(voorbereidend jaar 

HO) 

/ 

 

 

Audiovisuele technieken: assistentie 

Audiovisuele technieken: Beeld, Geluid, Montage 

Audiovisuele technieken: Film, tv en video 

Dans 

Musical 

Pop- en rockmuziek 

Onderwijs: kleuteronderwijs 

Onderwijs: lager onderwijs 

Onderwijs: secundair onderwijs 

Journalistiek 

Audiovisuele kunsten 

Muziek 

Kunstwetenschappen 

Musicologie 

Kunstwetenschappen en archeologie 

Drama 

Audiovisuele kunsten 

Beeldende kunsten 

Taal- en letterkunde 
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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 Podiumkunsten 

Studierichting 

Aantal (N) 

uitstromers 

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 
Professionele 

bachelor 

Academische 

bachelor 

kso 1.331 472 540 1.012 35,5% 40,6% 76,0% 65,5% 67,0% 

Studiegebied Podiumkunsten 307 103 119 222 33,6% 38,8% 72,3% 65,0% 73,0% 

Dans 23 5 3 8 21,7% 13,0% 34,8% 61,7% 50,8% 

Muziek 111 29 61 90 26,1% 55,0% 81,1% 79,6% 79,5% 

Woordkunst-drama 173 69 55 124 39,9% 31,8% 71,7% 59,0% 66,3% 

 

 
Tabel 25a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting Dans 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 
Onderwijs: kleuteronderwijs 2 50,0% 

Dans 1 100,0% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (2) 2 54,2% 

Totaal 5 61,7% 
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Tabel 25b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting Dans 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen Kunstwetenschappen 1 71,7% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (2) 2 39,9% 

Totaal 3 50,8% 

 

 
Tabel 26a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting Muziek 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Onderwijs: secundair onderwijs 5 92,7% 

Onderwijs: lager onderwijs 4 69,2% 

Pop- en rockmuziek 3 77,8% 

Audiovisuele technieken: film, TV en video 1 75,0% 

Musical 1 38,3% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 1 100,0% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (11) 14 78,9% 

Totaal 29 79,6% 
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Tabel 26b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting Muziek 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Muziek 50 84,8% 

Kunstwetenschappen 2 31,7% 

Audiovisuele kunsten 1 100,0% 

Musicologie 1 50,0% 

Beeldende kunsten 1 86,7% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (4) 6 38,5% 

Totaal 61 79,5% 

 

 
Tabel 27a Studiekeuze (PBA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting Woordkunst-drama 

Opleiding professionele bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Onderwijs: lager onderwijs 12 59,9% 

Onderwijs: secundair onderwijs 12 57,9% 

Onderwijs: kleuteronderwijs 4 80,4% 

Audiovisuele technieken: assistentie 2 97,5% 

Audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage 1 70,0% 

Dans 1 75,0% 

Journalistiek 9 41,1% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (12) 28 57,6% 

Totaal 69 59,0% 
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Tabel 27b Studiekeuze (ABA) en –rendement van studenten met een vooropleiding in de studierichting Woordkunst-drama 

Opleiding academische bachelor Aantal studenten Gemiddeld studierendement 

Inhoudelijk verwante opleidingen 

Drama 18 89,6% 

Taal- en letterkunde 10 41,5% 

Beeldende kunsten 7 60,7% 

Audiovisuele kunsten 5 90,3% 

Kunstwetenschappen 3 33,3% 

Kunstwetenschappen en archeologie 2 65,9% 

Musicologie 1 28,3% 

Inhoudelijk niet-verwante opleidingen Totaal (5) 9 46,0% 

Totaal 27 66,3% 

 

5.1.3 Informatie Onderwijskiezer 

Tabel 28 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de ABA met een vooropleiding in de studierichting Muziek  

Academische bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Muziek 254 52,05% 82,20% 12 3 12 57 166 4 

bron: Onderwijskiezer 

 

 

Tabel 29 Gemiddeld studierendement (2007-2012) van studenten in de PBA/ABA met een vooropleiding in de studierichting Woordkunst-drama 

Professionele bachelor 
Aantal 

studenten 

Participatie- 

graad 

Gemiddeld 

SR 

SR 

0% 

SR 

1-24% 

SR 

25-49% 

SR 

50-84% 

SR 

85-100% 

SR 

nvt 

Journalistiek 45 4,85% 49,72% 9 7 6 11 11 1 

Kleuteronderwijs 31 3,34% 80,98% 2 
 

3 3 21 2 

Lager onderwijs 68 7,34% 51,41% 10 11 12 18 15 2 
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Logopedie en audiologie 31 3,34% 35,82% 6 11 3 3 6 2 

Secundair onderwijs 80 8,63% 55,62% 11 13 9 22 22 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 

Drama 82 8,85% 77,19% 1 4 11 15 50 1 

Taal- en letterkunde: 2 talen 49 5,29% 41,55% 12 9 5 11 8 4 

bron: Onderwijskiezer 

 
 

Tabel 30 Percentage behaalde bachelordiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Muziek 

Aantal studenten 250 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 218 

Participatiegraad 87,20% 

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 

5,05% 6,42% 4,13% 28,44% 12,39% 6,42% 37,16% 

bron: Onderwijskiezer 
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Tabel 31: Percentage behaalde bachelordiploma’s (2007-2012) van studenten met een vooropleiding in de studierichting Woordkunst-drama 

Aantal studenten 573 

Aantal studenten rechtstreeks naar HO 431 

Participatiegraad 75,22% 

 

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 

13,46% 15,08% 6,96% 5,80% 6,03% 3,48% 49,19% 

bron: Onderwijskiezer 

 

Doorstroom academiejaar 2012-2013 

• In het schooljaar 2011-2012 verlieten 307 leerlingen de school met een diploma dat ze behaalden in een kso-studierichting van het studiegebied 

Podiumkunsten. Van hen stroomde 72,3% (222 leerlingen) door naar het hoger onderwijs in het daaropvolgende academiejaar 2012-2013. Het 

percentage leerlingen dat naar het hoger onderwijs gaat vanuit Podiumkunsten ligt daarmee iets lager dan de 76% leerlingen (1.012 leerlingen) uit 

het hele kso dat een studie in het hoger onderwijs aanvat. 

• Van de 23 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Dans stroomden 8 leerlingen onmiddellijk door naar het hoger onderwijs. 

21,7% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (5 leerlingen) en 13,0% voor een academische bachelor (3 leerlingen).  

• Van de 111 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Muziek stroomden 90 leerlingen onmiddellijk door naar het hoger onderwijs. 

26,1% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (29 leerlingen) en 55,0% voor een academische bachelor (61 leerlingen).  

• Van de 173 leerlingen die een diploma behaalden in de studierichting Woordkunst-drama stroomden 124 leerlingen onmiddellijk door naar het 

hoger onderwijs. 39,9% van de leerlingen schreef zich in voor een professionele bachelor (69 leerlingen) en 31,8% voor een academische bachelor 

(55 leerlingen).  

 

Studierendement academiejaar 2012-2013 

• Het gemiddeld studierendement van studenten in het eerste jaar hoger onderwijs die instromen vanuit het studiegebied Podiumkunsten ligt in het 

academiejaar 2012-2013 op 65,0% voor professionele bachelors en 73,0% voor academische bachelors. In vergelijking met het hele kso is het 

gemiddeld studierendement vanuit Podiumkunsten ongeveer gelijk voor de professionele bachelors (65,5% gemiddeld voor kso, tegenover 65,0% 

voor Podiumkunsten) en hoger voor de academische bachelors (67,0% gemiddeld voor kso, tegenover 73,0% voor Podiumkunsten).  

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Dans ligt voor de professionele bachelor 

lager (61,7%) dan het gemiddelde van het studiegebied Podiumkunsten (65,0%). Voor de academische bachelor is dit veel lager (50,8% t.o.v. 73,0%). 
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Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 60,0% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelor was 

dit slechts 33,3%. Het gaat hier wel om zeer lage absolute cijfers, waardoor voorzichtigheid nodig is bij de interpretatie ervan. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Muziek ligt voor de professionele 

bachelors veel hoger (79,6%) dan het gemiddelde in het studiegebied Podiumkunsten (65,0%). Voor de academische bachelor is dit eveneens hoger 

(79,5% t.o.v. 73,0%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 51,7% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelors 

was dit zelfs 91,8%. De grootste groep leerlingen (17,2%) volgt een professionele bachelor Onderwijs: secundair onderwijs met een studierendement 

van 92,7%. De grootste groep leerlingen (82,0%) die een academische bachelor volgt, volgt de opleiding Muziek met een studierendement van 

84,8%. 

• Het gemiddeld studierendement voor het academiejaar 2012-2013 van de leerlingen uit de studierichting Woordkunst-drama ligt voor de 

professionele bachelors lager (59,0%) dan het gemiddelde in het studiegebied Podiumkunsten (65,0%). Voor de academische bachelors is dit 

eveneens lager (66,3% t.o.v. 73,0%). 

Van alle leerlingen die kozen voor een professionele bachelor, volgde 59,4% een inhoudelijk verwante opleiding. Voor de academische bachelors 

was dit zelfs 83,6%. De grootste groep leerlingen (17,4% en 17,4%) volgt een professionele bachelor Onderwijs: secundair onderwijs of lager 

onderwijs met een gemiddeld studierendement van 57,9% en 59,9%. De grootste groep leerlingen (32,7%) die een academische bachelor volgt, volgt 

de opleiding Drama met een gemiddeld studierendement van 89,6%. 

 

Studiekeuze en studierendement Onderwijskiezer 

De gegevens van Onderwijskiezer die een beeld schetsen van de deelname aan en het gemiddeld studierendement in het hoger onderwijs voor een periode 

van 6 academiejaren, geven het volgende beeld: 

• Van 2007 tot 2012 stroomde vanuit de studierichting Muziek de grootste groep leerlingen door naar de opleiding Muziek in de academische 

bachelors. In deze opleiding werd een gemiddeld studierendement behaald van 82,2%. 

37,2% van de leerlingen die uitstroomden uit de studierichting Muziek en rechtstreeks naar het hoger onderwijs gingen, behaalde na 5 jaar geen 

bachelordiploma. 

• Van 2007 tot 2012 stroomde vanuit de studierichting Woordkunst-drama de grootste groep leerlingen door naar de opleiding Onderwijs: secundair 

onderwijs in de professionele bachelors. In deze opleiding werd een gemiddeld studierendement behaald van 56,6%. In de academische bachelors 

werd het meest gekozen voor de opleiding Drama met een gemiddeld studierendement van 77,2%. 

49,2% van de leerlingen die uitstroomden uit de studierichting Woordkunst-drama 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,  

onderwijsvorm, 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 32 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 Podiumkunsten 
2010 – 2011 26 19 9 34,6% 2 7,7% 

2011 – 2012 21 17 6 28,6% 2 9,5% 
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6.2 Derde graad (1
ste

 en 2
de

 leerjaar) en voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 

Tabel 33 Aantal (werkzoekende) schoolverlaters (derde 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 763 605 122 16,0% 41 5,4% 

2011 - 2012 774 594 153 19,8% 50 6,5% 

Studiegebied Podiumkunsten 
2010 - 2011 158 103 20 12,7% 6 3,8% 

2011 - 2012 184 111 35 19,0% 11 6,0% 

Dans 
2010 - 2011 17 7 0 0,0% 0 0,0% 

2011 - 2012 18 8 4 22,2% 3 16,7% 

Muziek 
2010 - 2011 39 22 7 17,9% 2 5,1% 

2011 - 2012 44 25 8 18,2% 1 2,3% 

Woordkunst-drama 
2010 - 2011 77 59 7 9,1% 2 2,6% 

2011 - 2012 90 60 18 20,0% 5 5,6% 

Bijzondere muzikale vorming (voorbereidend 

jaar op het hoger onderwijs) 

2010 - 2011 25 15 6 24,0% 2 8,0% 

2011 - 2012 32 18 5 15,6% 2 6,3% 

 

Tweede graad 

• Respectievelijk 34,6% (9 leerlingen) en 28,6% (6 leerlingen) van de leerlingen van de tweede graad Podiumkunsten die na het schooljaar 2010-2011 en 

2011-2012 het onderwijs verlieten, waren na 1 jaar nog werkzoekend. Van hen hebben 7,5% (2 leerlingen) resp. 9,5% (2 leerlingen) na 1 jaar nog geen 

enkele werkervaring opgedaan. Deze cijfers liggen hoger dan voor het totale kso dat 27,5% resp. 19,7 (respectievelijk 38 leerlingen en 27 leerlingen) 

werkzoekende schoolverlaters telde, van wie 11,6% (16 leerlingen) en 5,8% (8 leerlingen) zonder werkervaring na één jaar. 

• Van alle leerlingen van de tweede graad Podiumkunsten die na het schooljaar 2010-2011 en 2011-2012 het onderwijs verlieten, zijn er na één jaar nog 

respectievelijk 34,6% (9 leerlingen) en 28,6% (6 leerlingen) werkzoekend. Van deze werkzoekende schoolverlaters heeft 7,7% (2 leerlingen) en 9,5% (2 

leerlingen) na één jaar nog geen enkele werkervaring opgedaan. 
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Derde graad: Werkzoekende schoolverlaters na één jaar 

• Het percentage schoolverlaters uit de derde graad van het studiegebied Podiumkunsten dat na een jaar nog werkzoekend is (12,7% - 19,0%), ligt in 

dezelfde lijn als in het hele kso (16,0% - 19,8%). 

• Bij de studierichtingen Dans (0,0% - 22,2%) en Woordkunst-drama (9,1% - 20,0%) is het onderscheid tussen de schoolverlaters na het schooljaar 2010-

2011 en 2011-2012 opmerkelijk voor het percentage schoolverlaters dat na één jaar nog werkzoekend was.  

• Het percentage schoolverlaters uit Muziek dat na een jaar nog werkzoekend is, bedraagt 17,9% voor de schoolverlaters na 2010-2011 en 18,2% voor die 

na 2011-2012. Voor deze studierichting is deze situatie m.a.w. ongeveer gelijk gebleven. 

• Het percentage werkzoekende schoolverlaters na één jaar gaat bij het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming voor de 

schoolverlaters na het schooljaar 2011-2012 tegen de trend in. Waar we ten opzichte van het jaar daarvoor overal een stijging zien van het percentage 

schoolverlaters dan na één jaar nog steeds werkzoekend is, is er bij Bijzondere muzikale vorming sprake van een opmerkelijke daling (24,0% - 15,6%).  

 

Derde graad: schoolverlaters zonder werkervaring na één jaar 

• Het percentage schoolverlaters uit de derde graad van het studiegebied Podiumkunsten dat na één jaar nog steeds geen werkervaring heeft (3,8% - 

6,0%) is ongeveer gelijk aan in het hele kso (5,4% - 6,5%). 

• Bij de studierichtingen Muziek (5,1%- 2,3%) en Woordkunst-drama (2,6%-5,6%) vinden we lagere percentages aan schoolverlaters zonder werkervaring 

na een jaar vergeleken met het hele studiegebied (derde graad). 

• Bij de studierichting Dans (0,0% - 16,7%) is het onderscheid tussen de schoolverlaters na 2010-2011 en 2011-2012 opmerkelijk, maar het gaat om lage 

absolute aantallen, waardoor voorzichtigheid geboden is bij interpretatie van de cijfers.  

• Het percentage schoolverlaters zonder werkervaring na een jaar bedraagt bij het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere muzikale 

Vorming 8,0% voor de schoolverlaters na 2010-2011 en 6,3% voor die na 2011-2012. 
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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 gerealiseerde finaliteit 

tewerkstelling is, doorstroom naar verdere opleidingen of beide. Mogelijke vervolgopleidingen zijn een academische bachelor, een professionele bachelor, 

hoger beroepsonderwijs of Se-n-Se/voorbereidend jaar op hoger onderwijs.  

7.1 Kunstsecundair onderwijs 

Tabel 34 Finaliteit derde graad kso 

Studierichting Academische 

bachelor  

Professionele 

bachelor 

Hoger 

beroepsonderwijs  

Voorbereidend jaar 

op hoger onderwijs 

Arbeidsmarkt 

Dans  (x)   (x) 

Muziek x x    

Woordkunst-drama x (x)   (x) 
(x) betekent dat de finaliteit onvoldoende waargemaakt wordt. 

 

Tabel 35 Finaliteit voorbereidend jaar op hoger onderwijs 

Studierichting Academische 

bachelor  

Professionele 

bachelor 

Hoger 

beroepsonderwijs  

Voorbereidend jaar op 

hoger onderwijs 

Arbeidsmarkt 

Bijzondere muzikale vorming      
* De voorbereidende jaren  op het hoger onderwijs Bijzondere vorming dans en Bijzondere vorming woordkunst-drama worden in deze screening niet geanalyseerd omdat er in de 

geanalyseerde periode geen leerlingen ingeschreven waren. 

 

Op basis van de screening van het studiegebied Podiumkunsten stellen we het volgende vast: 

• Dans en Woordkunst-drama zijn dubbele finaliteitsrichtingen, aangezien een derde resp. bijna driekwart van de afgestudeerden doorstroomt naar 

een bacheloropleiding en de rest naar de arbeidsmarkt. In het hoger onderwijs zijn de slaagkansen echter ondermaats, behalve in het eerste jaar 

van de academische bachelors voor studenten afkomstig uit Woordkunst-drama. Op langere termijn scoren de leerlingen uit Woordkunst-drama 

echter niet goed, aangezien zowat de helft van hen nog steeds geen bachelordiploma behaald heeft na 5 jaar. Ook op de arbeidsmarkt zijn de 
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perspectieven van de afgestudeerden uit Woordkunst-drama en Dans niet goed: zowat een vijfde van de afgestudeerden is nog werkzoekend één 

jaar na afstuderen. 

• Muziek is een doorstroomgerichte studierichting, aangezien 4 op de 5 afgestudeerden doorstroomt naar een bacheloropleiding en het gemiddelde 

studierendement daar zeer goed is, zowel in professionele als academische bachelors. Op langere termijn is er wel een aandachtspunt, aangezien 

meer dan een derde van de studenten afkomstig uit Muziek geen bachelordiploma behaald heeft na 5 jaar. 

• Over de drie voorbereidende jaren op het hoger onderwijs hebben we te weinig data om een uitspraak te kunnen doen over de finaliteit.  
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Samenvatting screening Podiumkunsten 

De screening van het studiegebied Podiumkunsten 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 één schooljaar. Dan wordt telkens expliciet vermeld dat de cijfers enkel betrekking hebben op het schooljaar 2012-2013. 

 

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. 

Beeld van het studiegebied 

Overzicht studieaanbod Podiumkunsten 

 kso 
tweede graad Dans 

Muziek 

Woordkunst-drama 

derde graad Dans 

Muziek 

Woordkunst-drama 

voorbereidend jaar op het hoger 

onderwijs 

Bijzondere muzikale vorming 

Bijzondere vorming dans* 

Bijzondere vorming woordkunst-drama* 
 * Deze voorbereidende jaren  worden in deze screening niet geanalyseerd omdat er in de geanalyseerde periode geen leerlingen ingeschreven waren. 
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Leerlingenaantal  

In de periode van 2008-2009 tot en met 2012-2013 zitten er per schooljaar gemiddeld 1.318 leerlingen in het studiegebied Podiumkunsten. Dit studiegebied 

vertegenwoordigt gemiddeld 21,1% van het totale leerlingenaantal in het kso. 

 

Grafiek 1 toont het gemiddeld aantal leerlingen in de geanalyseerde periode voor het hele studiegebied en per graad of Se-n-Se.  

 
 

Grafiek 1 Gemiddeld leerlingenaantal studiegebied Podiumkunsten 

 
 

 

  

1.318

634 638

470

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

kso



Pagina 68 van 80 

Grafiek 2 bevat dezelfde informatie als grafiek 1 maar dan op het niveau van de studierichtingen.  
 

Grafiek 2 Gemiddeld leerlingenaantal studierichtingen studiegebied Podiumkunsten 
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Evolutie van het leerlingenaantal  

In de geanalyseerde periode kent het studiegebied Podiumkunsten een groei van 17,9%. De toename van het leerlingenaantal is in de derde graad het 

grootst. 
 

Grafiek 3 Evolutie leerlingenaantal studiegebied Podiumkunsten 
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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 Podiumkunsten. Zowel voor de tweede als voor de derde graad is er in alle provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aanbod 

Woordkunst-drama. In West-Vlaanderen worden de studierichtingen Muziek en Dans niet ingericht. Dans wordt daarenboven ook niet aangeboden in 

Limburg en Vlaams-Brabant. 

Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming kan enkel gevolgd worden in Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en Vlaams-Brabant. 

 

Herkomst  

Bij aanvang van de tweede graad komen de meeste leerlingen uit de basisoptie Moderne wetenschappen of Artistieke vorming. In de studierichting Dans 

komt meer dan 40% van de leerlingen uit de basisoptie Artistieke vorming en is er ook een noemenswaardige instroom vanuit de basisopties Moderne 

wetenschappen en Ballet. In de studierichtingen Muziek en Woordkunst-drama komt telkens meer dan 30% van de leerlingen uit de basisoptie Moderne 

wetenschappen. In Muziek is er nog een noemenswaardige instroom vanuit de basisopties Artistieke vorming en Latijn, in Woordkunst-Drama is er een 

noemenswaardige instroom vanuit de basisopties Artistieke vorming en Sociale en technische vorming. In het tweede leerjaar komt de grootste instroom 

telkens vanuit de eigen studierichting. In Muziek is er ook een noemenswaardige zij-instroom vanuit de studierichting Wetenschappen.  

 

Bij aanvang van de derde graad is er in de studierichting Dans weinig instroom vanuit andere studierichtingen. In de studierichtingen Muziek en 

Woordkunst-drama is er wel nog een zij-instroom van telkens ongeveer 20%. 

 

De instroom in het voorbereidend jaar op hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming is heel uiteenlopend maar komt voornamelijk uit kso en aso. 

 

Attestering 

Het aantal C-attesten van de leerlingen in het studiegebied Podiumkunsten ligt in de geanalyseerde vijf schooljaren ongeveer even hoog als in het totale kso. 

 

Grafiek 4 geeft de verhouding weer tussen het percentage A-attesten, B-attesten en C-attesten per leerjaar in kso van het studiegebied Podiumkunsten. 

Grafiek 5 maakt de vergelijking met het totale kso 
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Grafiek 4 Onderlinge verhouding attesten in het studiegebied Podiumkunsten (kso)                   Grafiek 5 Onderlinge verhouding attesten in kso  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doorstroom naar het hoger onderwijs  

In het studiegebied Podiumkunsten stromen iets minder leerlingen door naar de professionele en academische bachelors dan in de rest van het kso. Binnen 

de studierichtingen zijn er grote verschillen. De studierichtingen  Muziek en Woordkunst-drama kennen de grootste doorstroom van ongeveer 70% naar het 

hoger onderwijs. In Muziek richten deze leerlingen zich echter vooral op de academische bachelors terwijl dit bij Woordkunst-Drama eerder op de 

professionele bachelors is. De studierichting Dans kent slechts een totale doorstroom van ongeveer 35%, hoofdzakelijk gericht op de professionele 

bachelors. 

Het studierendement in de professionele bachelors is zeer vergelijkbaar met het hele kso. Voor de academische bachelors ligt het studierendement wel 

hoger. Tussen de verschillende studierichtingen zien we dat Muziek voor zowel de professionele als academische bachelor een goed studierendement heeft, 

terwijl dit duidelijk lager is voor Dans en Woordkunst-drama. 

  



Pagina 72 van 80 

Grafiek 6  Deelname hoger onderwijs kso vanuit Podiumkunsten academiejaar 2012-2013 
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Grafiek 7  Gemiddeld studierendement kso Podiumkunsten academiejaar 2012-2013  
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Doorstroom naar de arbeidsmarkt  

Leerlingen uit het studiegebied Podiumkunsten stromen niet zo vlot door naar de arbeidsmarkt. Het percentage werkzoekende schoolverlaters  na één jaar 

is vergelijkbaar met dat van het hele kso. Leerlingen die een diploma behaald hebben in de studierichting Dans, stromen het minst vlot door. De 

leerlingenaantallen liggen in deze studierichting wel zeer laag.  

 
 

 

Grafiek 8 Schoolverlaters na 2011-2012 kso Podiumkunsten werkzoekend na 1 jaar 
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Aanbevelingen 

 

Op basis van de screening kunnen de studierichtingen en de specialisatiejaren ingedeeld worden volgens de finaliteiten doorstroomgerichte studierichting, 

studierichting met dubbele finaliteit of arbeidsmarktgerichte studierichtingen. 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 

Muziek (naar ABA en PBA) 

 

Dans  

Woordkunst-drama 

- Bijzondere muzikale vorming 

(voorbereidend jaar op HO) 

 

Bijzondere vorming dans 

(voorbereidend jaar op HO) 

 

Bijzondere vorming woordkunst-

drama (voorbereidend jaar op HO) 

 

 

 

Met het oog op de modernisering van het secundair onderwijs zijn mogelijke aanbevelingen: 

 

• inhoudelijk herbekijken van de studierichting Dans op basis van de beroepskwalificaties en de begincompetenties van de professionele bachelor Dans, 

en dit in samenhang met het studiegebied Ballet  

• inhoudelijk herbekijken van de studierichting Woordkunst-drama in functie van betere slaagkansen in het hoger onderwijs 

• vraag over de opportuniteit van de voorbereidende jaren op het hoger onderwijs Bijzondere muzikale vorming, Bijzondere vorming dans en Bijzondere 

vorming woordkunst-drama in de opleidingenstructuur van het voltijds secundair onderwijs, gezien de uiterst lage leerlingenaantallen in twee van die 

voorbereidende jaren en gezien ook het bestaan van deeltijds kunstonderwijs 
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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’. 

 


