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Oktobertelling schooljaar 2021-2022 

1 Algemeen 

Op 1 oktober 20211 werden in het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 

750 893 leerlingen ingeschreven. Dit zijn 241 leerlingen meer in vergelijking met het vorig 

schooljaar. 

  oktober 2020* oktober 2021 verschil %-verschil 

Gewoon kleuter 134 499 133 902 -597 -0.44 

Gewoon lager 262 517 259 594 -2 923 -1,11 

Gewoon secundair voltijds 321 002 (incl. 477 duaal) 323 402 (incl. 511 duaal) +2 400 +0.75 

DBSO (Stelsel Leren en Werken) 4 067 (incl. 111 duaal) 4 172 (incl. 338 duaal) +105 +2.58 

Buitengewoon kleuter 1 208  1 455 +247 +20.45 

Buitengewoon lager 14 362 14 928 +566 +3.94 

Buitengewoon secundair 12 997 (incl. 53 duaal) 13 440 (incl. 49 duaal) +443 +3.41 

Totaal aantal leerlingen 750 652 750 893 +241 +0.03 

 

* De vorige leerlingentellingen vonden in september plaats, waardoor de cijfers in de tabel 

hierboven retroactief naar boven werden bijgesteld. We behouden voor de voorbije schooljaren de 

cijfers zoals ze toen geregistreerd werden. 

2 Duiding 

2.1 Gewoon kleuteronderwijs 

Op basis van gegroepeerde geboortecijfers is voor het schooljaar 2020-2021 opnieuw een daling 

geraamd van het aantal kleuters: -0.65 in het Vlaams Gewest en -1.55 in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

De inschrijvingen in het vrij katholiek kleuteronderwijs bevestigen de trend: het aantal kleuters 

daalt, hetzij iets minder dan voorspeld. Er zijn 597 kleuters minder ingeschreven. Dit is een daling 

van nog geen halve procent. 

 

1 Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zelf geen eigen septembertelling meer. De leerlingenaantallen 
voor de scholen worden sinds enkele schooljaren vanuit DISCIMUS aangeleverd door AGODI. De samenwerking 
draagt bij tot planlastvermindering voor de scholen en de internaten. Sinds dit schooljaar worden de cijfers van 
1 oktober gebruikt en niet meer deze van de derde schooldag. De cijfers voor dit schooljaar zijn vergeleken 
met de cijfers die we vanuit AGODI verkregen op 30/09/2020 en dit om de tel-data zo dicht mogelijk bij elkaar 
te nemen om vergelijkbare cijfers te hebben. 
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2.2 Gewoon lager onderwijs 

Voor het aantal leerlingen in het vrij katholiek lager onderwijs is er eveneens een daling 

geregistreerd: 2 923 leerlingen minder, of een daling met 1.11 procent.  

Demografisch is er voor het schooljaar 2020-2021 in het lager onderwijs een daling berekend van 

0.81 procent op het niveau van het Vlaamse gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het 

aantal geboorten daarentegen quasi gelijk, er was een lichte stijging met  0.03 procent. 

 

2.3 Gewoon secundair onderwijs 

Het aantal inschrijvingen in het vrij katholiek voltijds gewoon secundair stijgt met 2 400, hetzij 

+0.75 procent. Demografisch is voor het Vlaams Gewest een groei geraamd van 2.06 procent; 3.88 

procent voor het BHG. 

In de eerste leerjaar van de eerste graad is er een opmerkelijke stijging van het aantal leerlingen in 

de B-stroom. In 1B is een stijging van 339 leerlingen of 6.4 procent ten opzichte van vorig schooljaar 

terwijl het totaal aantal leerlingen in het eerste jaar licht afneemt omwille van een dalende 

nataliteit in 2009.   

Op 1 september ll. is het eerste leerjaar in de tweede graad van de modernisering so uitgerold. 66 

Studierichtingen in 9 studiedomeinen bieden plaats aan 54 676 leerlingen.  De helft van de 

leerlingen kiest voor domeinoverschrijdende studierichtingen. 

Domein aantal lln procent 

DOMEINOVERSCHRIJDEND 27 325 49,98% 

STEM 9 058 16,57% 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 8 512 15,57% 

ECONOMIE EN ORGANISATIE 5 702 10,43% 

KUNST EN CREATIE 1 156 2,11% 

SPORT 938 1,72% 

LAND- EN TUINBOUW 775 1,42% 

VOEDING EN HORECA 639 1,17% 

TAAL EN CULTUUR 571 1,04% 

Eindtotaal 54 676 100,00% 

 

17% van de leerlingen kiest op dit ogenblik voor een arbeidsmarktgerichte finaliteit. 

finaliteit aantal lln procent 

Doorstroomfinaliteit 33 246 60,81% 

Dubbele finaliteit 12 173 22,26% 

Arbeidsmarktfinaliteit 9 257 16,93% 

Eindtotaal 54 676 100,00% 
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2.4 Duaal onderwijs en DBSO 

Het deeltijds beroepssecundair (stelsel van leren en werken) groeit ook dit jaar opnieuw met 2.58%. 

Het aantal leerlingen dat een duale opleiding kiest binnen DBSO stijgt van 111 naar 338 dit 

schooljaar. Dit is een verdrievoudiging van het aantal leerlingen dat koos voor een opleiding duaal 

aldaar. 

Ook de duale opleidingen binnen het gewoon secundair onderwijs blijven stijgen, in het 

buitengewoon onderwijs is er een lichte daling. 

Alles samen stijgt het aantal leerlingen dat een duale opleiding volgt: 398 in 2018-2019; 611 in 

2019-2020; 641 in 2020-2021 en 898 in schooljaar 2021-2022. 

2.5 Buitengewoon onderwijs 

Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt opnieuw op alle niveaus. De stijging is 

vrij substantieel. Vooral in het kleuteronderwijs waar er maar liefst 20% meer kleuters ingeschreven 

zijn.  Het ongunstig effect van het M-decreet in de periode 2015-2018, vooral dan op het 

buitengewoon lager onderwijs, is helemaal weggeëbd. 

Buitengewoon onderwijs kan de leerlingen amper huisvesten en moet steeds meer leerlingen 

weigeren. 

2.6 Internaten 

Ook de internaatstelling is dit jaar volledig via de data vanuit Agodi verlopen. De 104 internaten 

aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen geven onderdak aan 6 897 internen.  

 

 

 

 

 


