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Identificatie 
 
Bestandsnaam 
Titel 
Startdatum  
Einddatum 
Periodiciteit 
Doel 
 
 
 
Taal 
 
Contactgegevens 
 
Organisatie 
Adres 
Mail 
Telefoon 
Fax 
URL 
 
Belangrijkste variabelen 
 
Provincie 
Resoc 
Studieniveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiegebied 
Studierichting 
 

  
 
studie_schoolverlaters.csv 
Studie Schoolverlaters 
2011 
  
Jaarlijks 
De studie onderzoekt de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Meer specifiek 
wordt nagegaan hoeveel jongeren 1 jaar na het verlaten van de school zijn 
ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en hoeveel onder hen gedurende dat 
jaar nooit als werkzoekende zijn uitgeschreven. 
Nederlands 
 
Lindsey Marin - Lenny Stevens 
 
VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) 
Keizerslaan 11 - 1000 Brussel - België 
opendata@vdab.be 
02 506 15 88 
02 506 15 28 
opendata.vdab.be/ 
 
 
 
Indeling naar provincie 
Indeling naar Resoc of streektafel (voor de provincie Limburg) 
De resultaten worden onderverdeeld in volgende studieniveaus: 
- Max. SO1: Max. sec. onderwijs van de 1ste graad 
- ASO2: Algemeen sec. onderwijs van de 2de graad 
- BSO:  Beroepssec. onderwijs van de 2de graad 
- TSO2: Technisch sec. onderwijs van de 2de graad 
- KSO2: Kunstsec. onderwijs van de 2de graad 
- BuSO: Buitengewoon secundair onderwijs 
- DBSO: Deeltijds beroepssecundair onderwijs 
- Leertijd: Leertijd (Syntra Vlaanderen) 
- ASO3: Algemeen sec. onderwijs van de 3de graad 
- BSO3: Beroepssec. onderwijs van de 3de graad 
- TSO3: Technisch sec. onderwijs van de 3de graad 
- KSO3: Kunstsec. onderwijs van de 3de graad 
- HBO5: Hoger beroepsonderwijs 
- PBA: Professioneel gerichte bachelor 
- ABA: Academisch gerichte bachelor 
- MAS: Master 
Het studiegebied is een clustering van bij elkaar horende studierichtingen. 
 
 



Gebruiksvoorwaarden  -  Bronvermeldingsverplichting (uittreksel Modellicentie Open Data) 

Modellicentie Open Data: Artikel 4  

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.  

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te nemen zoals gespecifi-
eerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever 
en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product. Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bron-
nen of licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende ver-
melding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 
1.2”.  

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe 
op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige offici-
ële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.  

De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving 
inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.  

 

Modellicentie Open Data: Artikel 8  

Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van de licentiegever en de 
licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.  

De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor 
de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de 
bepalingen van deze licentie.  

Geslacht 
Editie 
Schoolverlaters 
Ingeschreven 
Werkzoekend na 1 jaar 
 
Zonder werkervaring 
 

M, V 
2012, 2013, 2014 
Het aantal jongeren dat in jaar x de school verlaat. 
Het aantal schoolverlaters dat zich ingeschreven heeft bij VDAB. 
Het aantal schoolverlaters dat ingeschreven is als werkzoekende op 30 juni 
van het jaar x+1. 
Het aantal schoolverlaters dat gedurende de opvolgingsperiode tussen het 
schoolverlaten en 30 juni van het jaar x+1 niet is uitgeschreven geweest als 
werkzoekende m.a.w. geen werkervaring heeft opgedaan. 


