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INLEIDING

J

ongeren hebben over het algemeen een minder sterke positie op de arbeidsmarkt door een

Er wordt gevreesd dat de
coronacrisis een negatief effect
zal hebben op de integratie van
jongeren op de arbeidsmarkt

gebrek aan werkervaring. Dit is specifiek het

geval voor schoolverlaters: jongeren die na hun studies
de eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. De mate
waarin zij werk vinden en de tijd dat het duurt voordat
ze zich socio-professioneel inschakelen is een indicator voor de algemene economische conjunctuur en de
kansen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Er zijn

12 maanden een inschakelingsuitkering te kunnen

echter meer elementen die bepalen of jongeren al dan

ontvangen, worden de jongeren op twee momenten

niet snel na hun opleiding doorstromen naar werk.

gecontroleerd op hun « actief » zoekgedrag. Pas na
twee positieve evaluaties kan de jongere inschakeling-

We analyseren hier de inschakeling van Brusselse jon-

suitkeringen ontvangen. Zo niet, dan zal de jongere op

geren na hun studies op basis van administratieve gege-

nieuwe positieve evaluaties moeten wachten. Deze

vens. We volgen het begin van het actieve leven van

controle van het actief zoeken naar werk leidt tot een

de jongeren die zich na hun opleiding bij de gewes-

gemiddeld langere ‘wachtperiode’ om een uitkering te

telijke tewerkstellingsdienst Actiris zijn komen

ontvangen dan in het vorige systeem en een vermin-

inschrijven. Door een bredere context te voorzien

dering van het aantal jongeren die aan het einde van

geven we tevens een inzicht in bepaalde dynamieken

hun BIT een inschakelingsuitkering zullen ontvangen.

op de Brusselse arbeidsmarkt. Maatregelen van Actiris,
de implementatie van tewerkstellingsmaatregelen en

`

Structuur van dit rapport

het wetgevend kader kunnen een belangrijk effect hebben op de uitstroomgraden van specifieke doelgroepen.

Na de inleiding schetsen we het methodologisch kader
van deze analyse en geven we een beschrijving van

Jongeren zijn steeds een belangrijke doelgroep voor

de schoolverlaters die zich bij Actiris komen inschri-

tewerkstellingsstimuli geweest. Sinds de invoering van

jven. We analyseren enkele variabelen zoals studie-

de jongerengarantie is dit meer dan ooit het geval.

niveau, geslacht, en leeftijd. In het derde hoofdstuk

De jongerengarantie werd in Brussel in 2014 in het

berekenen we de uitstroom naar werk en we doen

leven geroepen en houdt in dat alle ingeschreven

dit naar studieniveau en studiedomein. We gaan na

werkzoekenden tot 25 jaar binnen de zes maanden

welke studieniveaus en –domeinen een sterkere uits-

een opleiding, een stageplaats of een job aangebo-

troomgraad naar werk kennen en welke schoolver-

den krijgt. In 2019 werd dit uitgebreid naar iedereen

laters zich dus sneller professioneel inschakelen. In

die zich voor de eerste keer bij Actiris komt inschrijven.

het vierde hoofdstuk gaan we na of er een verschil is
op te merken tussen Brusselse wijken, meer bepaald

De regeling van uitkeringen toegekend aan jonge

tussen die van de zogenaamde ‘arme sikkel’ en meer

schoolverlaters is gewijzigd vanaf 1 januari 2012.

kansrijke wijken. Dit rapport eindigt met een gedeelte

De wachtuitkeringen en de wachttijd heten voortaan

‘nabeschouwing’, waarin we de resultaten verder

«inschakelingsuitkeringen»

interpreteren en advies formuleren met betrekking tot

en

«beroepsinschake-

lingstijd (BIT)». Om aan het einde van de BIT van
4

nieuwe analyses, en een conclusie.
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`

Impact coronacrisis

De arbeidsmarkt zal ontegensprekelijk sterk beïnvloed worden door de coronacrisis. De mate van stijging in
het aantal werkzoekenden is afhankelijk van de economische heropstart en het al dan niet uitblijven van een
tweede golf van besmettingen. We verwachten in ieder geval dat de werkloosheidscijfers op ongeziene wijze
zullen stijgen. Voor de maand mei 2020 zien we reeds een stijging van 7,9% van de jongerenwerkloosheid (<25
jaar) ten opzichte van mei 2019. Toekomstig afgestudeerden zullen het moeilijker hebben om in deze context
een baan te vinden. We verwachten dan ook een negatieve impact op de uitstroomcijfers naar werk voor de
schoolverlaters in 2020 en mogelijks ook de jaren daarop.
De gegevens waarop dit schoolverlatersrapport is gebaseerd dateren van voor het uitbreken van de crisis. Op
het moment van publicatie kunnen we nog geen exacte voorspellingen doen omtrent de impact van de corona
crisis op de inschakeling naar werk. De resultaten van deze analyse blijven echter relevant. Groepen die het
moeilijk hebben om zich in te schakelen naar werk zullen in crisistijd het nog moeilijker hebben dan andere
groepen. Dit geldt ook voor de schoolverlaters. Ook in 2020 zullen we voor laaggeschoolde schoolverlaters
lagere uitstroomcijfers naar werk kunnen optekenen dan voor zij met een (hoger) diploma. Bepaalde studiedomeinen, zoals bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, zullen ook in 2020 makkelijker naar een job toeleiden
dan diploma’s uit andere studiedomeinen. In het onderdeel ‘nabeschouwing’ kijken we in meer detail naar de
mogelijke impact van de corona crisis op de berekende variabelen in dit schoolverlatersrapport.
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METHODOLOGIE
Schoolverlaters zijn jongeren die na hun studies hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. In deze studie
houden we rekening met schoolverlaters jonger dan 30 jaar die zich voor het eerst komen inschrijven bij Actiris.
We analyseren hier de inschakeling van jongeren na hun studies op basis van administratieve gegevens.
In het kader van deze analyse gaan we uit van de inschrijvingen die tijdens de periode van juli tot oktober 2017
hebben plaatsgevonden. Schoolverlaters schrijven zich immers het vaakst tijdens deze periode in. Zij worden
gedurende een jaar opgevolgd. Dankzij deze methode kunnen we een jaar na hun inschrijving de uitstroom
naar werk alsook de positieve uitstroom berekenen.
Voor deze cohorte van schoolverlaters berekenen we de uitstroom naar werk alsook de positieve uitstroom.

1
2

Uitstroomgraad naar werk: het percentage van de jongeren dat een dienstbetrekking van minstens 1
maand (28 dagen) opeenvolgend aangaat binnen een periode van twaalf maanden na de inschrijving van
de jongere. Het kan gaan om een baan in loondienst of als zelfstandige in hoofdberoep (in België).
Positieve uitstroomgraad: het percentage van de jongeren dat voor een minstens 1 maand een baan, een
beroepsopleiding, studie of stage aanvat of hervat binnen 12 maanden na de inschrijving van de jongere.

Verder in deze analyse zullen de uitstromingspercentages worden verfijnd volgens studieniveau en studiedomein. Om dit de berekenen nemen we de data van 2016 en 2017 samen om zo de betrouwbaarheid te
verhogen. Daarnaast geven we enkel de uitstroompercentages weer voor studiedomeinen waarvan minstens
30 jongeren zijn afgestudeerd. We beschikken over administratieve data omtrent de inschakeling naar werk1.
Het studieniveau van de werkzoekende is gebaseerd op een aangifte van de werkzoekende bij inschrijving bij
Actiris, ofwel via hun online dossier of via een consulent. De basis van deze variabele is dus declaratief.
Voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten is geboden. Door de methodologische beperkingen die hierboven staan vermeld kunnen de resultaten niet veralgemeend worden naar het geheel van schoolverlaters in het
Brussels Gewest. De jongeren die zich niet hebben ingeschreven bij Actiris en meteen aan het werk gingen worden niet in beschouwing genomen in deze analyse2. Hun aandeel varieert evenwel volgens studieniveau en gekozen studierichting. De resultaten geven daarom eerder een indicatie weer van tendensen op de arbeidsmarkt.

1 Administratieve data via DmfA: multifunctionele aangifte.
2 Actiris beschikt op het moment van publicatie van deze analyse niet over gegevens van de Franstalige en Vlaamse onderwijsnettten
om ze mee op te kunnen nemen in dit rapport.
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BESCHRIJVING VAN DE GROEP
SCHOOLVERLATERS
2.1 Jongeren die zich tussen juli en oktober 2017 zijn komen inschrijven
bij Actiris
In 2017 tellen we 5.832 jongeren jonger dan 30 jaar die zich tussen 1 juli tot 31 oktober bij Actiris zijn komen
inschrijven na hun studies. De meeste schoolverlaters schreven zich in tijdens de maand september (2.469 jongeren in 2017, dit komt neer op 42,3%), gevolgd door de maanden oktober (1.402 jongeren of 24%) en augustus
(803 jongeren of 13,8%).
De tabel 1 geeft een verdeling van de jongeren weer die zich in 2017 hebben ingeschreven op basis van geslacht
en studieniveau.

52,4%
Meer vrouwen dan
mannen die zich
komen inschrijven
bij Actiris als
schoolverlater

7

Tabel 1: Verdeling van de jongeren die zich na hun studies tussen juli en oktober 2017 zijn komen inschrijven
als werkzoekende volgens geslacht en studieniveau

in aantal
Studieniveau

Mannen

Vrouwen

in %
Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Hoogstens secundair
1ste graad

276

155

431

9,9

5,1

7,4

Secundair 2de graad

352

217

569

12,7

7,1

9,8

Secundair 3de en 4de
graad

1.181

1.100

2.281

42,5

36

39,1

`

Algemeen

336

288

624

12,1

9,4

10,7

`

Technisch

473

427

900

17

14

15,4

`

Beroeps

372

385

757

13,1

12,6

13

Bachelor

292

595

887

10,5

19,5

15,2

Master

339

562

901

12,2

18,4

15,4

21

11

32

0,8

0,4

0,5

317

414

731

11,4

13,6

12,5

Leerovereenkomst
Buitenlands diploma
zonder gelijkschakeling
`

Laag

121

139

260

4,4

4,6

4,5

`

Midden

115

129

244

4,1

4,2

4,2

`

Hoog

81

146

227

2,9

4,8

3,9

2.778

3.064

5.832

100

100

100

Totaal
Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

Er zijn meer vrouwen dan mannen die zich komen

dair onderwijs3. 7,4% van de schoolverlaters behaalde

inschrijven bij Actiris als schoolverlater. Zo is 52,4% van

hoogstens een secundair diploma 1ste graad en 9,8%

de schoolverlaters die zich in 2017 bij Actiris is komen

behaalde hoogstens een diploma 2de graad. Het gaat

inschrijven vrouw. Dit weerspiegelt niet de tendens bij

om een grote groep van jongeren die moeilijkheden zal

het geheel van de groep niet-werkende werkzoeken-

ondervinden om zich in te schakelen op de arbeids-

den, waarin iets meer mannen dan vrouwen zijn

markt. We zien dat slecht 1 op de 7 werkaanbiedingen

vertegenwoordigd. In 2017 waren er gemiddeld

in Brussel om laaggeschoolde jobs gaat. Daarenbo-

93.392 niet-werkende werkzoekenden in het Brus-

ven stagneerde het aanbod van laaggeschoolde jobs

sels Gewest, waarvan 47,5% vrouwen en 52,5%

op de Brusselse arbeidsmarkt de voorbije 20 jaar en

mannen. We zien dat 17,1% van de schoolverlaters de

steeg de vraag naar hooggeschoolde profielen sterk

arbeidsmarkt betreedt zonder diploma hoger secun-

(+66% op 20 jaar tijd)4.

3 Op jaarbasis is er in het Brussels Gewest in 2017 een vroegtijdige schooluitval van 12,9%. Voor de berekening van deze indicator
gaat Statbel uit van jongeren van 18 tot 24 jaar https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/opleidingen-en-onderwijs/vroegtijdige-schoolverlaters#panel-12
4 view.brussels, 2018, Stand van zaken, De arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. https://www.actiris.brussels/media/1nrbzsx1/2019-stand-van-zaken-h-2E724497.pdf
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12,5% van de schoolverlaters schrijft zich in bij Actiris met een buitenlands diploma zonder gelijkschakeling.
De gegevens tonen aan dat de grootste groep van de schoolverlaters zich inschrijft met een diploma van het
hoger secundair onderwijs (3de en 4de graad) als hoogst behaalde diploma, namelijk 39,1% van de ingeschreven schoolverlaters. Van deze groep schoolverlaters zijn de beroeps-technische opleidingen het meest vertegenwoordigd (met 15,4% met een diploma TSO en 13% een diploma BSO)5. 30,7% van de jongeren heeft een
diploma van het hoger onderwijs op zak (15,2% heeft een bachelor als hoogste diploma en 15,4% een master).
Figuur 1: Verdeling schoolverlaters naar geslacht en studieniveau in 2017 (%)

Vrouwen

13,6

Mannen

11,4

Totaal

12,5

0%

10%

37,9

36,4

12,2

30,7

39,7

17,1

20%

22,7

43,3

22,6

30%

Diploma zonder gelijkschakeling

40%

50%

60%

Hoogstens lager secundair

70%

80%

Hoger secundair

90%

100%

Hoger onderwijs

Bron: Actiris, berekeningen: view.brussels

De resultaten tonen aan dat jonge vrouwen die zich inschreven bij Actiris
hogere diploma’s behaalden dan jonge mannen. 37,9% van de vrouwen
behaalde een diploma hoger onderwijs (bachelor of master), tegenover
22,7% van de ingeschreven mannen. Opvallend is dat mannen zich bijna
twee keer vaker dan vrouwen inschrijven zonder diploma hoger secundair

"

Jonge vrouwen
behaalden hogere
diploma’s dan
jonge mannen

onderwijs (22,6% van de mannen tegenover 12,2% van de vrouwen). Ook
de cijfers van Statbel omtrent schooluitval in het Brussels Gewest tonen een
verschil tussen beide seksen. De indicator ‘vroegtijdige schoolverlaters’ geeft het percentage personen weer met
een leeftijd van 18 tot 24 jaar dat geen diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald en geen enkele vorm
van onderwijs of vorming meer volgt. In 2017 gaat het om 12,9% van de Brusselse jongeren (13,8% van de jonge
mannen een 11,9% van de jonge vrouwen in Brussel)6 .
Vrouwen zijn daarentegen iets meer vertegenwoordigd in de groep van schoolverlaters zonder erkend buitenlands
diploma (13,6% t.o.v. 11,4%).
5 Voor deze analyse hebben we leerlingen uit het technisch secundair onderwijs (TSO) en kunstsecundair onderwijs (KSO) samengenomen. Het KSO vertegenwoordigt een kleine groep schoolverlaters.
6

Statbel, https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/opleidingen-en-onderwijs/vroegtijdige-schoolverlaters#panel-12
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2.2 Evolutie over 10 jaar
Wanneer we een vergelijking maken over 10 jaar van 2007 tot 2017 van het aantal schoolverlaters dat zich komt
inschrijven bij Actiris zien we een variatie tussen 5.600 en 6.600 inschrijvingen over de beschouwde periode.
We zien een stijging van het aantal ingeschreven

Figuur 2: Evolutie van het aantal ingeschreven

schoolverlaters tussen 2008 en 2014, met een kleine

schoolverlaters bij Actiris (2007 – 2017)

terugval in 2011. Daarnaast is een constante daling

6.800

op te merken vanaf 2014. Verschillende redenen kun-

6.600

nen aan de basis liggen van deze evolutie.

6.400
6.200

Een belangrijke verklaring voor de stijging vanaf 2008

6.000

is de financieel-economische kredietcrisis zich ver-

5.800

taalde in een negatieve economische conjunctuur. Er

5.600

was een stijging op te merken tot 2014 van het aantal
werkzoekenden in Brussel en in de andere gewesten
en landen, met uitgesproken hoge werkloosheidsci-

5.400
2007

2009

2011

2013

2015

2017

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

jfers in Zuid-Europa. Jongeren waren in het bijzon-

jaarlijkse stijging van het aantal jongeren dat gedomi-

der vatbaar voor de gevolgen van de economische

cilieerd is in het Brussels Gewest. Er zijn dus meer

conjunctuur aangezien ze doorgaans nog geen

schoolverlaters in 2017 dan in 2014 en toch is er een

werkzekerheid hebben opgebouwd en vaker dan

daling van het aantal dat zich inschrijft bij Actiris. Hier-

gemiddeld tijdelijke arbeid verrichten.

door kunnen we de daling van het aantal ingeschreven schoolverlaters als nog significanter interpreteren.

Vanaf 2014 zien we een sterke daling van het aantal
ingeschreven schoolverlaters. Deze daling weers-

Mogelijks heeft ook de aanpassing van de federale

piegelt de heropleving van de economie. De guns-

wetgeving inzake inschakelingsuitkeringen een effect

tigere situatie voor werkzoekenden op de arbeids-

op het aantal ingeschreven schoolverlaters. Deze

markt is een belangrijke verklaring voor deze daling.

ging in 2012 in voege en komt neer op een gemiddelde verlenging van de beroepsinschakelingstijd (de
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Naast een daling van het aantal schoolverlaters dat

voormalige wachttijd). Het juiste effect op het aantal

zich komt inschrijven bij Actiris zien we wel een lichte

inschrijvingen bij Actiris kunnen we niet afleiden.
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Figuur 3: Evolutie van de gemiddelde leeftijd schoolverlaters (2007-2017)

22,8

22,7

22,6
22,4

22,4

22,2

22,2

22,0

22,0

22,0

21,8

21,8

22,6
22,3
22,0

21,6
21,4
21,2
21,0

2007

2009

2011
Totaal

Mannen

2013

2015

2017

Vrouwen

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

De gemiddelde leeftijd waarop schoolverlaters zich voor de eerste keer inschrijven bij Actiris is in stijgende lijn.
In 2007 lag de gemiddelde leeftijd op 21 jaar en 8 maanden en dit is gestegen tot 22 jaar en 4 maanden in 2017.
Ter herinnering, deze analyse houdt enkel rekening met schoolverlaters onder 30 jaar die zich na hun studies bij
Actiris zijn komen inschrijven als werkzoekende.
Vrouwen schrijven zich gemiddeld op latere leeftijd in dan mannen (op 22 jaar en 7 maanden oud tegenover 22
jaar voor mannen). Dit houdt onlosmakelijk verband met het opleidingsniveau dat, zoals we eerder hebben opgemerkt, hoger ligt bij vrouwen. Ook het verschil in gemiddelde leeftijd van afstuderen tussen mannen en vrouwen
is groter geworden, van een verschil van zo’n 2 maanden in 2007 tot 7 maanden in 2017. Zowel mannen als
vrouwen studeerden in 2017 gemiddeld langer dan 10 jaar eerder, maar vooral bij vrouwen is de stijging opmerkelijk (van een gemiddelde leeftijd van 21 jaar en 10 maanden tot 22 jaar en 7 maanden).
Eén van de belangrijkste verklaringen voor de stijging van de gemiddelde leeftijd waarop jongeren afstuderen is
dat ze langer studeren en ook vaker hogere studies aanvatten. De invoering van de Bologna-akkoorden, die in
het academiejaar 2004-2005 in België werden geïmplementeerd, zorgden voor veel studiedomeinen voor een
verlenging van de studieduur. Het bachelor-master systeem werd ingevoerd en enkele nieuwe master opleidingen
evolueerden van één academiejaar naar 120 studiepunten (twee academiejaren). Doordat vrouwen vaker hogere
studies volgen dan mannen, is de gemiddelde leeftijd voor vrouwen ook sterker gestegen dan voor mannen.
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UISTROOM NAAR WERK
In dit deel belichten we de resultaten van de longitudinale opvolging van 12 maanden van de jongeren die
zich na afloop van hun studies hebben ingeschreven bij Actiris. We nemen de uitstroompercentages van deze
werkloze jongeren tijdens deze periode onder de loep. Ter herinnering, om de uitstroom te bereken volgens
studieniveau (4.2), studierichting hoger secundair onderwijs (4.3) en studiedomein (4.4) nemen we data van
2016 en 2017 samen. Dit om het aantal jongeren per studieniveau en –domein en daarmee de betrouwbaarheid
van de resultaten te verhogen. In onderdeel 4.1 geven we eerst een evolutie weer van de uitstroomgraden naar
werk over een periode van 10 jaar.

3.1 Uitstroom naar werk per jaar
Zo’n 55% van de ingeschreven jongeren was in 2017 binnen de 12 maanden aan het werk (voor minstens 1 maand).
Vijf jaar eerder, in 2013, was dit nog maar 48% van de schoolverlaters.
Figuur 4: Evolutie van de uitstroomgraad naar werk
- minstens 1 maand (2013-2017)7
56,0
54,1

54,0

48,0

gunstige economische conjunctuur maar ook het
resultaat van tewerkstellingsmaatregelen en ins-

46,0
44,0

schoolverlaters. Tussen 2013 en 2017 zien we
ging in de uitstroom naar werk weerspiegelt een

49,7

50,0

merke in de uitstroom naar werk voor Brusselse
een stijging van 6,9 procentpunten. Deze stij-

51,7

52,0

48,0

54,9

Er is de laatste 5 jaar dus een stijging op te

2013

2014

2015

2016

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

2017

panningen van Actiris omtrent bijvoorbeeld de
jongerengarantie.

De jongerengarantie werd in 2014 in het leven geroepen en houdt in dat iedereen tot 25 jaar binnen de zes
maanden een opleiding, een stageplaats of een job aangeboden krijgt8.
Wanneer we de uitstroomgraad naar werk baseren op minstens één dag werk (i.p.v. 1 maand) komen we aan
een uitstroompercentage van 63,7% voor jongeren die zich in 2017 bij Actiris hebben ingeschreven. Het aantal
schoolverlaters dat een werkervaring heeft opgedaan stijgt dus voor 2017 van 54,9% naar 63,7% indien we de
uitstroom van minstens 1 dag beschouwen.
De positieve uitstroomgraad geeft het percentage weer van de jongeren dat een minimum één maand baan, een
beroepsopleiding, studie of stage aanvat of hervat binnen 12 maanden na de inschrijving bij Actiris. In 2017 gaat het
om 7 op de 10 jongeren (69,7%). 14,8% van de jongeren die binnen het jaar niet uitstroomde naar werk heeft dus
wel een andere beroepsrelevante ervaring opgedaan in de vorm van een beroepsopleiding, studie of stage.

7 De uitstroomgraad naar werk werd voor 2013, in tegenstelling tot de uitstroomgraden voor de andere jaren, berekend zonder gegevens van DmfA: de multifunctionele Aangifte. Hierdoor is er waarschijnlijk een kleine onderschatting van de uitstroomgraad naar werk
voor het desbetreffende jaar.
8
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In 2019 werd de jongerengarantie uitgebreid naar iedereen die zich voor de eerste keer bij Actiris komt inschrijven.
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3.2 Uitstroom naar werk volgens studieniveau
Bij de studieniveaus maken we een onderscheid

en de snelheid van de overgang tussen opleiding en

tussen de categorieën lager geschoold, diploma

tewerkstelling verschilt naargelang het studieniveau

hoger secundair, bachelor en master niveau. Lager

van de schoolverlater. Concreet stellen we vast dat

geschoold zijn de schoolverlaters die hoogstens

slechts een derde van de jongeren zonder diploma

een secundair diploma 2de graad hebben behaald.

hoger secundair onderwijs erin is geslaagd om zich na

Uit de onderstaande tabel leiden we af dat het stu-

een jaar op de arbeidsmarkt in te schakelen. Van de

dieniveau een belangrijke factor is in het welslagen

groep jongeren die een Bachelor of Master diploma

van de professionele inschakeling van jongeren. De

behaalden is drie op vier aan het werk binnen de 12

waarschijnlijkheid om uit de werkloosheid te geraken

maanden na inschrijving.

Figuur 5: Uitstroom naar werk van minstens 1 maand naar studieniveau en geslacht (2016-2017)
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Een groter deel van de vrouwen (56,8%) dan van

Dit hangt samen met de studierichting die gekozen

de mannen (51,8%) uit de groep schoolverlaters is

werd. Vrouwen hebben zich vaker ingeschreven voor

ingeschakeld op de arbeidsmarkt binnen 12 maan-

studierichtingen in de zorg en het onderwijs, die ook

den na inschrijving. We merken hier een verschil op

een hoge uitstroompercentages naar werk kennen.

naargelang het studieniveau. In de groep van jonge-

Voor paramedische opleidingen bijvoorbeeld zien

ren die hoogstens een secundair diploma behaalden,

we dat er 218 vrouwen met dit diploma zich bij Acti-

vinden mannen iets vaker werk binnen de periode

ris hebben ingeschreven tegenover 73 mannen. Voor

van 12 maanden dan vrouwen.

een bachelor opleiding in het onderwijs zien we 242
ingeschreven vrouwen tegenover 48 mannen. In de

Bij jongeren die een bachelor of master diploma

kunstenrichtingen, een studiedomein met lage uits-

behaalden zien we echter een uitgesprokener ver-

troomgraden naar werk, zien we 146 vrouwen tegeno-

schil tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder voor

ver 131 mannen. We gaan in het volgende gedeelde

bachelor diploma’s. Vrouwen vinden sneller een job.

verder in op de uitstroomgraden per studiedomein.
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3.3 Uitstroom naar werk volgens studierichting hoger secundair onderwijs
In onderstaande figuur wordt de uitstroomgraad naar werk getoond per studierichting in het hoger secundair
onderwijs. Het gaat hier om de jongeren die zich voor de eerste maal inschreven bij Actiris met een diploma
hoger secundair onderwijs als hoogst behaalde diploma.
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Figuur 6: Uitstroom naar werk van minstens 1 maand naar studieniveau en geslacht (2016-2017)
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We merken op dat de uitstroomgraad naar werk voor het beroepsonderwijs (56,7%) en die voor het technisch
onderwijs (54,0%) vergelijkbaar zijn. Er is een lagere uitstroomgraad voor het algemeen secundair onderwijs
(44,7%). Een verklarende factor hierbij is dat opleidingen in het BSO en TSO meer dan het ASO inspelen op
specifieke beroepscompetenties die op de arbeidsmarkt worden gevraagd.
Enkele van de opleidingen BSO en TSO leiden ook naar knelpuntberoepen toe. Het gaat hier bijvoorbeeld om
verpleegkunde, informatica en mechanica. De publicatie van view ‘Analyse van de knelpuntberoepen in het BHG‘9
toont aan dat beroepsopleidingen georganiseerd door Bruxelles Formation en haar partners, ter voorbereiding op
de uitoefening van een knelpuntberoep die in het algemeen een hoger secundair diploma vereist, verkrijgen hogere
uitstroompercentages naar werk (in de orde van 60%).
Een ASO opleiding vormt een goede voorbereiding op het hoger onderwijs maar kent als hoogst behaalde
diploma minder hoge uitstroomcijfers naar werk.
Globaal genomen zijn de verschillen tussen uitstroomgraden tussen mannen en vrouwen relatief klein voor het hoger
secundair onderwijs. Het uitstroompercentage na BSO is voor vrouwen (58,4%) hoger dan voor mannen (55,0%). Voor
ASO (41,2% voor vrouwen en 47,4% voor mannen) en voor TSO (51,2% tegenover 56,5%) is het omgekeerde waar.

9 view.brussels, Analyse van de knelpuntberoepen in het BHG, verslag 2019. https://www.actiris.brussels/media/aiyhsxey/2019-knelpuntberoepen-h-09859D16.pdf
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3.4 Uitstroom naar werk volgens opleidingsdomein
In onderstaande figuur wordt de uitstroomgraad naar werk getoond per studierichting in het hoger secundair
onderwijs. Het gaat hier om de jongeren die zich voor de eerste maal inschreven bij Actiris met een diploma
hoger secundair onderwijs als hoogst behaalde diploma.

3.4.1 Hoger secundair onderwijs
In dit onderdeel van de analyse vergelijken we de uitstroompercentages naar werk per studiedomein in het
hoger secundair onderwijs. We beschouwen hier de afstudeerrichtingen in het technisch en beroepsonderwijs.
Het ASO laten we hier buiten beschouwing. We houden enkel rekening met studierichtingen waarvan minstens
30 schoolverlaters bij Actiris aangaven hierin te zijn afgestudeerd, om te betrouwbaarheid van de resultaten te
verhogen. De grootste afstudeerdomeinen zijn economie/handel/boekhouding (394 schoolverlaters), secretariaat (386 jongeren) en opvoeder/animator (243 jongeren).
Figuur 7: Uitstroom naar werk volgens studiedomein hoger secundair onderwijs (2016-2017)
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* Dit is de gemiddelde uitstroomgraad voor alle studiedomeinen hoger secundair onderwijs, ASO inbegrepen.
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In het geval het beroepsonderwijs, bieden studies in kinderverzorging/verpleging twee maal meer kans om na
een jaar uit de werkloosheid te geraken dan textielrichtingen. Ook paramedische richtingen, industrie (elektronica/elektromechaniek/automatisatie), horeca/voeding, houtbewerking en verzorging aan personen geven
hoge uitstroompercentages van meer dan 60%. Kleding/textiel/mode scoort het zwakst (35,3%) gevolgd door
de exacte wetenschappen (chemie, farmaceutische wetenschappen, biologie) waarbij 4 op de 10 jongeren
binnen het jaar na inschrijving aan het werk is.

"

3.4.2 Bachelor diploma’s
Eveneens voor de bachelor opleidingen maken we een oplijsting van

Jongeren met een
bachelordiploma hebben
een gemiddeld hogere
uitstroomgraad naar werk
(77,5%) dan jongeren
met een masterdiploma
(75,0%) of secundair
onderwijs (52,4%)

uitstroompercentages naar werk. We beschouwen bachelor opleidingen waarvoor minstens 30 jongeren zijn afgestudeerd en zich bij
Actiris hebben ingeschreven als werkzoekende. De voornaamste
afstudeerdomeinen voor deze analyse zijn onderwijs (290 afgestudeerde studenten), toegepaste wetenschappen (240 jongeren) en
administratie en management (227). De gemiddelde uitstroomgraad
voor jongeren met een bachelor diploma is 77,5%.

Figuur 8: Uitstroom naar werk volgens studiedomein bachelor diploma (2016-2017)
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De kans om binnen het jaar op de arbeidsmarkt ingeschakeld te worden is voor jongeren met een bachelor
diploma in het onderwijs twee maal zo groot als voor studenten die een diploma visuele kunsten behaalden.
De bachelor opleiding in het onderwijs kent een erg sterke uitstroomgraad, namelijk 94,5%. Net als voor het
secundair onderwijs scoren de opleidingen in de zorg en maatschappelijke dienstverlening erg hoog. De richtingen ‘sociaal werk en zorgverlening’, paramedische wetenschappen en verpleegkunde scoren iets onder de 90%.
Opleidingen in psychologie en pedagogie, die deels ook onder het studiedomein zorg en maatschappelijke dienstverlening vallen, halen een gemiddelde uitstroomgraad van 85,9%.
16
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Economische handelswetenschappen en management (78,9%) en informatica (78,2%) scoren juist boven het
gemiddelde. Toegepaste wetenschappen, informatie en communicatie, toerisme, zakelijke administratie en management, recht en criminologie scoren juist onder het gemiddelde maar kennen hoge uitstroomcijfers rond de 70%.
De kunstenrichtingen scoren minder goed, met visuele kunsten (46,2%) juist onder de 50% en grafische
kunsten en media er juist boven (54,8%). Ook het studiedomein ‘Sociale en politieke wetenschappen’ scoort
niet zo sterk (58,8%).

3.4.3 Master diploma’s
De onderstaande grafiek maakt een oplijsting van uitstroompercentages naar werk voor master opleidingen waarmee minstens 30 schoolverlaters zich bij Actiris zijn komen ingeschreven als werkzoekende. De
grootste afstudeerdomeinen bij Brusselse jongeren ingeschreven bij Actiris voor master diploma’s zijn architectuur, urbanisme en bouw (295 jongeren), geschiedenis en letteren (174 jongeren) en visuele kunsten (162
jongeren). Het gemiddelde uitstroompercentage voor schoolverlaters met een master diploma is 75,0%.
Figuur 9: Uitstroom naar werk volgens studiedomein master diploma (2016-2017)
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Net zoals voor het secundair onderwijs en voor bachelor opleidingen kennen schoolverlaters met een diploma
in het studiedomein zorg en maatschappelijke dienstverlening hoge uitstroomgraden naar werk.
Master opleidingen in de paramedische richtingen scoren hier het hoogst (87,1%). Verder scoren studies in
de psychologie en pedagogie (79,1%), tevens opleidingen in zorg, boven het gemiddelde. Daarnaast zien we
dat richtingen in bedrijfskunde en economie het ook erg goed doen. 85,8% van de schoolverlaters die zich bij
Actiris inschrijven met een master diploma in zakelijke administratie en management zijn binnen het jaar actief
op de arbeidsmarkt voor minstens 1 maand. Dit geldt ook voor 81,9% van de schoolverlaters met een master
diploma in het studiedomein Economische en handelswetenschappen.
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Tevens zoals voor de andere opleidingsniveaus zien we dat de kunstopleidingen lagere uitstroomgraden kennen.
Master opleidingen in podiumkunsten hebben een uitstroomgraad van 57,8% en de visuele kunsten 60,4%.
We kunnen opmerken dat voor een groot deel van de studiedomeinen een master diploma hogere uitstroomgraden
naar werk geeft dan een bachelor diploma. We moeten echter voorzichtig zijn om deze vergelijking te maken. Een
bachelor kan een voorbereidende opleiding zijn voor een masteropleiding of losstaan van een masteropleiding.
We zien tegelijkertijd dat de gemiddelde uitstroomgraad hoger ligt voor bachelor dan voor master opleidingen. De
hoge uitstroomcijfers voor bepaalde studiedomeinen specifiek op bachelor niveau, zoals bijvoorbeeld het populaire
studiedomein onderwijs (290 schoolverlaters met een uitstroomgraad van 94,5%), zijn hiervoor een verklaring.
Bachelor opleidingen waarvoor een vervolgopleiding op master niveau bestaat halen over het algemeen wel
lagere uitstroomgraden dan de master opleidingen. Het gaat om academische opleidingen in de studiedomeinen
toegepaste wetenschappen, economische-, handelswetenschappen en management, recht en criminologie, politieke en sociale wetenschappen en de visuele kunsten.
Het tegenovergestelde, een hogere uitstroomgraad voor een bachelor dan een master diploma, is waar voor
twee van de geanalyseerde studiedomeinen. Het gaat om psychologie en pedagogie en informatie en communicatie. Er zijn dan ook een heel deel bachelor opleidingen waarvoor geen specifieke vervolgopleiding op
master niveau bestaat.

Afbeelding : Freepik
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GEOGRAFISCH PERSPECTIEF
In dit gedeelte gaan we na of er verschillen op te merken vallen op wijkniveau wat opleidingsniveau en uitstroom
naar werk betreft. We maken een onderscheid tussen wijken van de zogenaamde ‘arme sikkel’ en de andere
wijken in Brussel. Deze opdeling is gebaseerd op basis van socio-economische kenmerken en opgesteld in
samenwerking met partners waaronder het BISA10. Over het algemeen kennen wijken uit de arme sikkel meer
kansarmoede en is het gemiddeld gezinsinkomen lager dan dat van andere wijken in Brussel. Het gaat om
wijken ten noorden van het centrum in de gemeenten Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek
en Sint-Joost-ten-Node. In de wijken van de ‘arme sikkel’ zien we ook meer werkloosheid en meer personen
van niet-Belgische afkomst11.
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Figuur 10: Verdeling opleidingsniveau naar wijk en geslacht (2016-2017)
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De cijfers tonen aan dat het gemiddelde opleidingsniveau van de schoolverlaters uit de wijken van de ‘arme
sikkel’ lager is dan die uit de andere wijken in Brussel. Maar liefst 22,1% van de schoolverlaters uit de eerstgenoemde wijken schrijven zich bij Actiris in zonder diploma hoger secundair onderwijs tegenover 15% in de
andere gemeenten. 16,2% van de schoolverlaters uit de ‘arme sikkel’ schrijven zich bij Actiris in met een bachelor of master diploma tegenover 36,9% uit de andere wijken. De ‘arme sikkel’ kent daarentegen meer schoolverlaters met een buitenlands diploma zonder gelijkschakeling (+5,6 pp) en met een diploma hoger secundair
onderwijs als hoogst behaalde diploma (+8,0 pp).
In onderdeel 3.1 zagen we reeds dat vrouwen uit de groep schoolverlaters zich bij Actiris inschrijven met een
hoger studieniveau dan mannen. Dit is vast te stellen voor zowel wijken van de ‘arme sikkel’ als voor de andere
wijken.

10

BISA: Brussels Insitituut voor Statistiek en Analyse.

11

BISA, kerncijfers per gemeente (2019) http://bisa.brussels/cijfers/kerncijfers-per-gemeente#.Xi8cWcvsaUk.
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Figuur 11: Uitstroom volgens wijk in Brussel (2016-2017)
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Uitstroom naar werk

Andere wijken
Positieve uitstroom

Zoals te zien is in bovenstaande figuur blijkt dat ongeveer de helft (48%) van de schoolverlaters uit de ‘arme
sikkel’ erin slaagt om na een jaar actief te zijn op de arbeidsmarkt voor ten minste één maand, terwijl dit voor
jongeren uit de andere wijken ongeveer drie op vijf is (56,8%).
De positieve uitstroomgraad geeft het percentage weer van de jongeren dat een minimum één maand baan,
een beroepsopleiding, studie of stage aanvat of hervat binnen 12 maanden na de inschrijving bij Actiris. Voor
deze indicator is er een kleiner verschil op te merken tussen de wijken (65,2% tegenover 70,7%). Een verklaring hiervoor is dat acties van Actiris en haar partners om werklozen te activeren een positief effect hebben op
deze indicator. Meer bepaald de jongerengarantie, waardoor jongeren de garantie krijgen dat ze binnen de zes
maanden een opleiding, een stageplaats of een job krijgen aangeboden, lijkt hierin belangrijk te zijn.
De volgende figuur toont aan dat de verschillen tussen de uitstroompercentages naar werk tussen Brusselse
wijken samenhangt met het studieniveau van de jongeren, maar dat dit niet de enige verklaring is.
Figuur 12: Uitstroomgraad naar werk volgens studieniveau en geografische ligging in Brussel (2016-2017, in %)
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Binnen de verschillende studieniveaus zijn er kleine

de arme sikkel vaker laaggeschoold zijn, liggen de

maar toch belangrijke verschillen op te merken

uitstroompercentages voor schoolverlaters uit deze

tussen de uitstroomgraden naar werk12. Zo is 70,4%

gemeenten globaal genomen ook lager.

van de schoolverlaters uit de wijken van de ‘arme
sikkel’ met een master diploma doorgestroomd

Daarnaast zou afkomst ook een verklarende

naar werk binnen een jaar tegenover 75,5% van

variabele kunnen zijn voor de lagere uitstroomgra-

de schoolverlaters met een master diploma uit de

den naar werk voor jongeren uit de ‘arme sikkel’.

andere gemeenten. Er is dus een verschil op te mer-

Zoals eerder vermeld, tonen de cijfers van BISA aan

ken van 5,1 pp bij jongeren met een master diploma.

dat de wijken van de ‘arme sikkel’ meer inwoners

Ook voor de jongeren zonder diploma hoger secun-

van niet-Belgische achtergrond kennen. De studie

dair onderwijs is er een verschil op te merken van

van view.brussels genaamd ‘Monitoring volgens

3,9pp (een uitstroomgraad van 30,8% voor wijken

origine’ (view.brussels, 2019)13 toont aan dat vooral

van de ‘arme sikkel’ tegenover 34,7% voor de

het aantal werkzoekenden van Turkse, Maghrebi-

andere wijken).

jnse en Oost-Europese afkomst vaker in de “arme
sikkel” van Brussel wonen dan hun leeftijdsgeno-

Voor het hoger secundair onderwijs en voor bachelor

men van Belgische afkomst. De studie toont aan

opleidingen halen schoolverlaters uit de wijken van

dat werkzoekenden van niet-Belgische afkomst met

de arme sikkel iets hogere uitstroomgraden maar de

een zelfde studieniveau als werkzoekenden van Bel-

verschillen zijn klein (0,8 pp voor hoger secundair en

gische origine het moeilijker hebben om een job te

1,6 pp voor bachelor diploma’s).

vinden.

We kunnen concluderen dat de verschillen in uits-

Lagere uitstroompercentages en ongelijke toegang

troomgraden naar werk bij schoolverlaters uit de

tot de arbeidsmarkt hangt dus niet enkel samen met

verschillende wijken grotendeels maar niet volledig

het studieniveau maar wordt deels ook verklaard

verklaard kunnen worden door verschillen in studie-

door de afkomst van de werkzoekenden (in dit geval

niveau. Doordat schoolverlaters uit de wijken van

de schoolverlaters uit de ‘arme sikkel’).

12 Om de uitstroomgraden naar werk te berekenen per studieniveau laten we jongeren die zich inschrijven met een buitenlands diploma zonder gelijkschakeling buiten beschouwing.
13 view.brussels, 2019, Profiel en traject van de werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. https://www.actiris.brussels/
media/tbcnmsrl/20190628_actiris_view-brussels_complet_nl-h-4443BED0.pdf
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Methodologische beperkingen

Zoals aangegeven in het onderdeel methodologie is

in de zorg, informatica en technische beroepen. Deze

voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten

richtingen kennen in onze analyse echter reeds de

geboden. We analyseren de cohorte schoolverlaters

hoogste uitstroomgraden naar werk, waardoor we in

die zich bij Actiris zijn komen inschrijven. Dit geeft

dit geval eerder van een onderschatting dan van een

een goede indicatie weer van tendensen maar ver-

vertekening van de resultaten in deze analyse kun-

dere conclusies trekken over verbanden is methodo-

nen spreken.

logisch moeilijk.
We zien ook dat meer vrouwen zich hebben ingeschreZo hebben we in deze analyse geen beeld op het

ven bij Actiris als schoolverlater, terwijl er in de gehele

totaal aantal schoolverlaters per studieniveau en

groep van niet-werkende werkzoekenden mannen

–domein uit Brussel en welk percentage van hen

meer vertegenwoordigd zijn. Mogelijks schrijft een

zich inschrijft bij Actiris. Zo kunnen we niet afleiden

groter deel van de vrouwelijke schoolverlaters zich na

of schoolverlaters uit bepaalde studierichtingen zich

hun studies in bij Actiris en een relatief kleiner aantal

vaker of minder vaak inschrijven bij Actiris en welk

mannen. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat een

effect dit heeft op onze resultaten. Wanneer een grote

groter deel van de mannen meteen na (of zelfs voor

groep studenten bijvoorbeeld nog voor het afstuderen

afstuderen) een jobaanbieding krijgt en zich daardoor

een werkaanbod krijgt en zich daardoor niet inschrijft

niet bij Actiris inschrijft als werkzoekende. Hierdoor

bij Actiris, kunnen we er van uitgaan dat onze uits-

zouden de uitstroompercentages voor mannen een

troompercentages een onderschatting zijn. Dit is

grotere onderschatting zijn dan die voor vrouwen.

mogelijks het geval bij studierichtingen die voorberei-

Deze hypothese kunnen we echter

den op knelpuntberoepen, zoals bepaalde richtingen

niet nagaan.

`

Aanbevelingen

Om een globaler beeld te krijgen is het noodzake-

maken een percentage weer

lijk om zicht te hebben op alle schoolverlaters uit

te geven van het aantal jon-

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een uitwisse-

geren dat zich na hun stu-

ling van gegevens tussen Actiris en de Vlaamse en

dies inschrijft bij Actiris.. Een

Franstalige gemeenschappen zou hier een oplos-

stijging van het aantal

sing kunnen bieden.

inschrijvingen bij Actiris kan het effect zijn

Een kruising van de administratieve gegevens van Acti-

van

ris en de twee gemeenschappen laat niet enkel toe om

pagnes maar het kan

een vollediger beeld te schetsen van de uitstroom naar

ook louter een weers-

werk voor de schoolverlaters in het Brussels Gewest,

piegeling zijn van een

het laat ook toe om andere dynamieken te analyseren.

groter aantal school-

Deze gegevens zouden het ook mogelijk kunnen
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 Impact coronacrisis
Zoals aangegeven in de inleiding van dit rapport zal de corona crisis een belangrijke impact hebben op de
Brusselse arbeidsmarkt en op resultaten van een volgende schoolverlatersrapport. Doordat het aantal niet-werkende werkzoekenden zal stijgen verwachten we dat meer schoolverlaters zich zullen inschrijven bij Actiris als
werkzoekende (figuur 2) en dat de uitstroomgraad naar werk zal dalen (figuur 4). Stages werden geannuleerd
of uitgesteld en ook veel studerende jongeren verloren hun studentenwerk. Hierdoor verliezen ze werkervaring, wat een belangrijke stap naar een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt is.
Een deel van de jongeren zal er mogelijks voor kiezen om langer te studeren, om zo te vermijden in de werkloosheid te belanden. Het valt dus ook te verwachten dus dat de gemiddelde leeftijd waarop de schoolverlaters
afstuderen (figuur 3) nog verder zal stijgen.
De resultaten in figuur 5 tonen aan dat een hoger opleidingsniveau de kansen op een job aanzienlijk vergroot. Dit zal ook het geval zijn voor de schoolverlaters die zich in 2020 en de jaren daarna bij Actiris komen
inschrijven. De arbeidsmarkt in het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door een grote vraag naar (hoog)
gekwalificeerde arbeidskrachten. De sectoren die het zwaarst getroffen zullen worden door de crisis zijn ook
de sectoren die veel (Brusselse) laaggeschoolden aan het werk hebben. Het gaat o.a. om de horeca, de evenementensector en toerisme. Er wordt ook verwacht dat meer werknemers onder hun studieniveau zal werken,
waardoor de concurrentie voor laaggeschoolde jobs nog groter wordt. Het hebben van een diploma zal dus een
belangrijke parameter blijven voor de inschakeling naar werk.
Omtrent de impact op de uitstroomgraden naar verschillende studiedomeinen (figuren 7, 8 en 9) is het moeilijk om
reeds duidende conclusies te trekken. Wel kunnen we verwachten dat bepaalde sectoren sterker dan anderen getroffen zullen worden door de crisis. De studiedomeinen die reeds hoge uitstroomgraden naar werk weten op te tekenen
in deze analyse zullen naar verwachting ook minder getroffen worden door de crisis. Het gaat hierbij voornamelijk om
de sectoren en studiedomeinen in de zorg en paramedische richtingen, het onderwijs, informatica en ICT, psychologie
en pedagogie

en industrie (electronica). Het is dus waarschijnlijk dat voor deze studiedomeinen ook in de nabije
toekomst hogere uitstroomgraden naar werk zullen hebben dan andere studiedomeinen.
De studiedomeinen visuele en podiumkunsten, toerisme en verkoop halen in deze analyse lage uitstroomgraden naar werk. Dit zijn ook de sectoren waarvan we verwachten dat ze het zwaarst getroffen
zullen worden door de crisis. De uitstroomgraden naar werk zouden daardoor nog verder kunnen dalen.
De opleiding horeca in het hoger secundair onderwijs is een uitzondering. In onze analyse heeft de richting een hoog uitstroompercentage naar werk. De horeca sector in Brussel zal echter ook hard getrof-

fen worden waardoor het uitstroompercentage naar werk voor deze studierichting zou kunnen dalen.
We verwachten ook dat de verschillen tussen de uitstroomgraad naar werk tussen de wijken van de
zogenaamde ‘arme sikkel’ en die van andere wijken zullen aanhouden en mogelijks versterkt worden
(figuur 11 en 12). Crisisperioden laten zien dat de ongelijkheden op de arbeidsmarkt hun oorsprong vinden
in bredere sociale ongelijkheden die ze op hun beurt kunnen versterken.

Afbeelding: Freepik
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`

Belang van een schoolverlatersrapport

Ten slotte willen we het belang van een dergelijke analyse omtrent uitstroompercentages naar werk voor
schoolverlaters benadrukken. Niet enkel de studieresultaten maar ook de arbeidsmarktsituatie, in hoeverre
werkgevers op zoek zijn naar bepaalde competenties en diploma’s, bepaalt mee de mate waarin jongeren al
dan niet snel een job vinden. De hogere kans op een job kan een motivatie zijn voor jongeren om een bepaalde
studiekeuze te maken, bijvoorbeeld in het kader van knelpuntberoepen. Een dergelijke analyse kan ook een
beleid adviserende rol uitoefenen, bijvoorbeeld naar opleidingscentra toe en aan iedereen die studiekeuzeadvies verleent aan jongeren.
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CONCLUSIE

I

n deze studie analyseerden we de socio-profes-

maatregelen hebben een weerslag op de cijfers

sionele inschakeling van Brusselse jongeren na

omtrent

hun studies. Door een gebrek aan werkervaring

naar werk, stage, studie en opleiding. De positieve

is het voor schoolverlaters vaak niet evident om een

uitstroom ligt hoger dan de uitstroom naar werk.

eerste job te vinden.

De acties van Actiris in het kader van de jongeren-

jongerenwerkloosheid

en

inschakeling

garantie laten hogere cijfers voor deze indicator
In eerste instantie hebben we een beeld gegeven

optekenen. In het kader van de jongerengarantie

van de jongeren die zich voor de eerste keer bij Acti-

biedt Actiris iedere ingeschreven jongere tot 25 jaar

ris kwamen inschrijven als werkzoekende in het jaar

binnen de zes maanden een opleiding, een stage-

2017. De grootste groep (4 op de 10 schoolverla-

plaats of een job aan. Met de ‘garantie voor allen’ is

ters) schrijft zich in met een diploma hoger secundair

dit nu uitgebreid tot iedereen die zich voor de eerste

onderwijs. Zo’n 3 op de 10 schoolverlaters heeft een

keer bij Actiris komt inschrijven.

bachelor of master diploma. Een grote groep jongeren, namelijk 17% van de ingeschreven school-

Het studieniveau is een belangrijke verklarende factor

verlaters, schrijft zich in zonder diploma secundair

voor de uitstroomgraad naar werk. Bachelor en mas-

onderwijs.

ter diploma’s geven de hoogste uitstroompercentages
naar werk. 3 op de 4 schoolverlaters vindt een job van

We zien dat vrouwen over het algemeen hoger

minstens één maand binnen het jaar na inschrijving

geschoold zijn dan mannen. We merken ook op dat

bij Actiris. Ongeveer de helft van de schoolverlaters

de gemiddelde leeftijd waarop jongeren afstuderen

met een diploma hoger secundair onderwijs stromen

de voorbije jaren is verhoogd, o.a. doordat jongeren

binnen het jaar uit naar werk tegenover een derde van

langer studeren (hogere studies aanvatten) en de

de jongeren die lager zijn geschoold (zonder diploma

studieduur van bepaalde opleidingen ook is verlengd

hoger secundair onderwijs).

met de invoering van de Bologna akkoorden.
De uitstroomgraad naar werk ligt voor vrouwen
We gingen na hoeveel jongeren binnen het jaar na

hoger dan voor mannen. Dit heeft er mee te maken

inschrijving bij Actiris aan het werk is (met een job

dat vrouwen enerzijds een hoger studieniveau halen

van minstens één maand). Uit de groep jongeren

(waardoor ze ook langer studeren en zich op latere

die zich in 2017 inschreef bij Actiris vindt 54,9%

leeftijd inschrijven bij Actiris) en anderzijds ook

een job van minstens één maand binnen het jaar

kiezen voor studierichtingen waarvoor we hogere

na inschrijven. Dit is een stijging van 6,9 procentpu-

uitstroomgraden naar werk optekenen. Opleidingen

nten ten opzichte van 2013. Naast de uitstroom naar

in zorg en onderwijs zijn daar de meest uitgesproken

werk berekenden we ook de positieve uitstroom.

voorbeelden van.

Uit dezelfde cohorte van schoolverlaters vond 7 op
10 van de jongeren een één-maand baan, beroep-

We zien dat opleidingen in de zorg erg hoge uits-

sopleiding, studie of stage binnen 12 maanden.

troomgraden kent. Het gaat om kinderverzorging
en verpleging op niveau van het hoger secun-

De algehele economische situatie, waaronder het

dair onderwijs, paramedische richtingen voor alle

aantal beschikbare vacatures, en tewerkstellings-

studieniveaus, sociaal werk en verpleegkunde op
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bachelor niveau en ook psychologie en pedagogie

minder vaak binnen het jaar een job van minstens

op bachelor en master niveau. Het opleidingsdomein

één maand vindt. Ook de herkomst van de school-

onderwijs springt er duidelijk uit op bachelor niveau

verlaters lijkt een rol te spelen. Lagere uitstroom-

met een uitstroomgraad naar werk van bijna 95%.

percentages en ongelijke toegang tot de arbeids-

Ook opleidingen in economische richtingen doen het

markt voor jongeren uit de ‘arme sikkel’ van Brussel

goed zowel op bachelor als master niveau. Kunstrich-

hangt niet enkel samen met het studieniveau maar

tingen scoren over het algemeen het minst sterk.

lijkt deels ook verklaard te worden door de afkomst
van de schoolverlaters.

Geografisch gezien is er een opdeling tussen wijken
van de zogenaamde ‘arme sikkel’ en de andere,

De resultaten uit dit schoolverlatersrapport blijven

(kans)rijkere wijken in Brussel. In de eerstgenoemde

ook relevant in de context van de coronacrisis.

wijken vangen jongeren minder vaak hogere stu-

Schoolverlaters met een hoog studieniveau zullen in

dies aan. Bijna 1 op 4 van de schoolverlaters uit

de Brusselse arbeidsmarkt van de nabije toekomst

deze wijken behaalt geen diploma hoger secundair

nog steeds een hogere uitstroomgraad naar werk

onderwijs, tegenover 1 op 6 in de andere wijken van

kennen dan schoolverlaters zonder diploma (hoger)

Brussel. Deze lagere scholingsgraad vertaalt zich

secundair onderwijs. Schoolverlaters die afstuderen

ook in lagere uitstroomgraden naar werk. Onge-

uit studiedomeinen met sterke uitstroomgraden naar

veer de helft van de schoolverlaters uit de ‘arme

werk zullen ook in 2020 en de jaren nadien een hoge

sikkel’ slaagt erin om na een jaar actief te zijn op de

uitstroom naar werk kennen, met mogelijks het stu-

arbeidsmarkt voor ten minste één maand, tegeno-

diedomein ‘horeca’ als uitzondering.

ver ongeveer drie op vijf voor de andere wijken. Er
worden relatief meer beroepsopleidingen, studies

Dit schoolverlatersrapport is een belangrijke analyse

of stages aangevat of hervat binnen 12 maanden

om een idee te geven omtrent de uitstroomgraden

na de inschrijving bij Actiris in de wijken van de

naar werk naar verschillende opleidingsniveaus,

‘arme sikkel’ dan in de andere wijken.

-domeinen en andere variabelen. Hierdoor is het een
goede referentie voor iedereen die een studiekeuze

Ook binnen dezelfde studieniveaus zijn er verschillen
op te merken, waarbij jongeren uit de ‘arme sikkel’
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moet maken en voor advisering.
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Profiel van jongeren die zich voor de eerste keer
komen inschrijven bij Actiris

4/10
3/10

diploma secundair onderwijs

Uitstroomgraad naar werk
de uitstroomgraad voor vrouwen is hoger
dan dat voor mannen

bachelor of master

17%

Geen diploma hoger secundair
onderwijs

Geografie
‘arme sikkel’ heeft
1/4 uitgeendediploma
hoger secundair onderwijs

opleidingen in de zorg kennen zeer
hoge uitstroomgraden: kinderverzorging/
verpleging op niveau hoger secundair
onderwijs, paramedische studies voor alle
studieniveaus, maatschappelijk werk en
zorg op bachelorniveau, psychologie en
onderwijs op bachelor- en masterniveau

Een laag opleidingsniveau leidt tot een
lagere uitstroomgraad naar werk
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