
UP
GRADE
DE TOEKOMST
Duurzaam verhogen gekwalificeerde uitstroom in Antwerpen



Leerlingen in Antwerpen

• Elk jaar starten er +/- 6.000 nieuwe 

leerlingen in onze Antwerpse scholen. In 

totaal zijn er 103.671 leerlingen.

• > 50% van allochtone afkomst.

• In het basisonderwijs spreken 46%  

leerlingen thuis geen Nederlands, in het 

secundair bijna 39%.

Een superdiverse Antwerpse 
onderwijscontext



22%

78%

6000 startende leerlingen

Maar…

Slechts 4800 leerlingen sluiten die 

schoolcarrière elk jaar af met een 

diploma hoger secundair onderwijs.

Onderweg naar die kwalificatie 

‘verliezen’ we 1200 leerlingen tijdens hun 

schoolcarrière.

100% kans op een kwalificatie



1200 leerlingen zonder diploma

Dat is per klas ongeveer 5 leerlingen



Hoe zorgen we voor meer, 

sterkere, betere 

toekomstkansen voor 

kinderen en jongeren?



Upgrade de toekomst

Introductie A’REA UP

https://vimeo.com/705767107?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=8939986


Vertrekken vanuit 5 principes in alles dat we 
doen

Voortbouwen op 
wat werkt

Het kind/de jongere staat centraal

Samen met een duidelijk doel

Een aanpak op maat 
van Antwerpen

Elke volwassene neemt zijn rol



Procesnota A’REA UP: 5 actieterreinen

Onderwijskwaliteit

Toekomstperspectief

Begeleidingsnetwerk

Gezin en opvang

Vrijetijdscontext



Vanuit verschillende contexten en op belangrijke mijlpalen in de 
leerloopbaan gerichte acties die kaderen in preventie, interventie, 
compensatie

- Goede start (ook voor de start)

- Doorheen de leerloopbaan: keuze en transitiemomenten
- Overgang basis secundair

- Studiekeuze secundair

- Vervolgopleidingen hoger  en arbeidsmarkt

- Uitstroom

- Ondersteuning op maat
- OKAN

- Bijzondere jeugdzorg

- Buitenschoolse competentieontwikkeling
- Decreet BOA

- Sport, cultuur, …



Wat na verdwijnen van leren 
en werken? 
Waar kunnen kwetsbare leerlingen terecht na het verdwijnen 
van leren en werken? 



Het kind/de jongere staat centraal

Wat heeft die leerling 
nodig? 

•Waar kan die verder aansluiten 
in het onderwijssysteem? 

•Moeten we systeem aanpassen? 

•Waar zorg je voor een gepaste 
ondersteuning?  

Van de 1600 lln nu in 
DBSO gaat +/- 400 niet 
passen in Duaal leren

Leren en werken 
verdwijnt in 2025



Leerlingen over hun 
schoolloopbaan (voor DBSO)
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Leerling 5: ik heb gewoon tegen haar
[trajectbegeleider] gezegd: ik wil gewoon niet elke
dag naar school.
Leerling 5: Ja, ik zorg zelf voor mijn moeder. Ze is […]
mentaal ziek. […] ik heb één broer die wel tien jaar is
en een zus die drie jaar is, dus als mijn moeder ziek
is, moet ik gewoon [voor hen] zorgen.

Leerling 4: ik was ook vaak

afwezig, vaak te laat.

Leerling 1: Euh, ik heb dat

ook heel af en toe dat ik

soms niet naar school

ging. Dan ging ik twee

dagen niet naar school.

Als ik gewoon moe was

van alles. […] Ja, dat is

gewoon ziek melden, hé.

Leerling 3: Ja, omdat ik
het heel moeilijk, euh,
moeilijk was voor mij om
dus mijn privéleven, dan
kwam ik niet veel naar
school.

Leerling 2: altijd naar school.
Allez, behalve als ik ziek was of
iets. Maar altijd ook in het
voltijds als ik afwezig was had ik
dat gewoon gewettigd op tijd.



Op maat van Antwerpen

• Wie zijn die leerlingen? 

• Welke groot stedelijke factoren spelen mee? 

• Hoe zoeken we naar oplossingen hiervoor? 



N %

1 Antwerpen binnenstad - Eilandje  274 17.1

2 Brederode – Markgrave – Harmonie 33 2.1

3 Stadspark – Haringrode – Zurenborg – Oud-

Berchem

41 2.6

4 Centraal Station – Borgerhout intra muros zuid 59 3.7

5 Antwerpen-Noord – Borgerhout intra muros noord 248 15.5

6 Linkeroever 31 1.9

7 Kiel – Expo – Hoboken – Valaar – Koornbloem 199 12.4

8 Wilrijk – Nieuw-Berchem – Groenenhoek 64 4.0

9 Deurne-Zuid – Borgerhout extra muros 106 6.6

10 Deurne boven Rivierenhof 160 10.0

11 Merksem 120 7.5

12 Ekeren – Rozemaai 27 1.7

13 Luchtbal – Haven 12 0.8

14 Berendrecht – Zandvliet – Lillo 5 0.3

15 BUITEN binnengemeentelijke gebiedsafbakening 222 13.9
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Kwantitatief: onderwijsgebied



Elke volwassene neemt zijn rol

Alleen kan je veel maar samen nagenoeg alles! 

Centra Leren en werken 

• Go! Spectrum school

• Don Bosco Wilrijk

• PTS- CLW 

• Centrum Leren en werken

• Werken Leren Noord/Zuid 

Partners Ondersteuning 
alternerend Leren: 

Wie 
ontbreekt er 

nog? 



Samen met een duidelijk doel

Naar welke plek gaan kwetsbare leerlingen die niet in duaal 
leren passen? 

Type leerlingen bepalen. 

Noden beter in kaart brengen.

Welke aanbod is er nu al? Wat moeten we nog creëren?  



Voortbouwen op wat werkt

Buikgevoel zegt: leren en werken biedt sterk maatwerk. 

Wat zegt het onderzoek? 



Conclusie 
• Erg diverse groep leerlingen (interviews: traject op maat)

• Clusteranalyse: 3 groepen
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G1: Aantikkers, 

niet OKAN (45%) 

G2: OKAN (27%) G3: Niet aantikkers,

niet OKAN (28%)

Aantikken op 

achtergrond-

kenmerken

• bijna alle 

kenmerken

• (bijna) alle 

kenmerken

• relatief weinig aantikken

Schoolloopbaa

n m.b.t. PA, 

uitsluiting, 

C-attest, BuO 

(ALTDEL)

• relatief slechtst 

m.b.t.  PA, 

uitsluiting & 

C-attest

• relatief beter dan 

G1 m.b.t.  PA & 

uitsluiting

• Relatief best m.b.t. 

C-attest

• Relatief minder 

BuO dan G1 en G3

• best op PA 

• even goed als G2 m.b.t. 

uitsluiting

• relatief beter dan G1 

voor C-attest 

• relatief ‘best’ m.b.t. 

ALTDEL 

Leeftijd starten 

met DBSO 

• relatief jongst • Relatief oudst • Tussen G1 en G2



Bedenkingen?

Antwoorden?
Vragen?



Stellingen 

• Een early warning systeem zorgt ervoor dat leerlingen minder 
ongekwalificeerd uitstromen. 

• De transitie van leren en werken naar duaal leren geeft binnen 
mijn lokaal bestuur geen problemen. 

• De school is verantwoordelijk dat elke jonger een volte 
overgang ervaart na de schoolloopbaan. 


