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Oktobertelling schooljaar 2022-2023 

1 Algemeen 

Op 1 oktober 20221 werden in het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 

754 254 leerlingen ingeschreven. Dit zijn 3 361 leerlingen meer in vergelijking met het vorig 

schooljaar. 

  oktober 2021 oktober 2022 verschil %-verschil 

Gewoon kleuter 133 902 133 028 -874 -0,65 

Gewoon lager 259 594 258 599 -995 -0,38 

Gewoon secundair voltijds 323 402 328 377 4 975 1,54 

DBSO (Stelsel Leren en Werken) 
4 172 

3 856 -316 -7,57 

Buitengewoon kleuter 1 455 1 519 64 4,40 

Buitengewoon lager 14 928 15 063 135 0,90 

Buitengewoon secundair 13 440 13 812 372 2,77 

Totaal aantal leerlingen 750 893 754 254 3 361 0,45 

 

2 Duiding 

2.1 Gewoon kleuteronderwijs 

Op basis van gegroepeerde geboortecijfers is voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw een daling 

geraamd van het aantal kleuters: -1.17 procent in het Vlaams Gewest en -2.02 procent 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 874 kleuters minder ingeschreven. Dit is een daling 

van 0.65 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 schooljaar 21-22 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 30/09/2021 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: 995 leerlingen minder, of een daling met 0.38 procent.  

Demografisch is er voor het schooljaar 2022-2023 in het lager onderwijs een daling berekend van 

1.00 procent op het niveau van het Vlaamse gewest en ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

was er een daling met 0.62 procent. 

 

2.3 Gewoon secundair onderwijs 

Het aantal inschrijvingen in het vrij katholiek voltijds gewoon secundair stijgt met 4 975, hetzij 

+1.54 procent. Demografisch is voor het Vlaams Gewest een groei geraamd van 1.93 procent; 3.14 

procent voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

In het eerste leerjaar van de eerste graad is er voor het tweede jaar op rij een opmerkelijke stijging 

van het aantal leerlingen in de B-stroom. In 1B is een stijging van 323 leerlingen of 5.44 procent ten 

opzichte van vorig schooljaar terwijl het totaal aantal leerlingen in het eerste jaar licht toeneemt 

(0.97 procent) omwille van een stijgende nataliteit in 2010.  

Ook het 2e leerjaar van de B-stroom kent een sterke stijging: 7 958 leerlingen of een stijging van 

555 leerlingen tov vorig jaar. Dit is een stijging van 7.5 procent.   

Op 1 september 2022 is de modernisering so volledig uitgerold in de hele tweede graad. 107 873 

leerlingen zitten verdeeld over 69 verschillende studierichtingen in 9 studiedomeinen. In totaal 

kiest 46.2% van de leerlingen voor domeinoverschrijdende studierichtingen. In het eerste leerjaar 

van de 2e graad daalt wel het aantal leerlingen in domeinoverschrijdende studierichtingen en dit 

van 49.98% in 2021 naar 47,86% dit schooljaar. Dit wil zeggen dat leerlingen na het 2e leerjaar van 

de eerste graad iets vaker kiezen voor domeingebonden richtingen. 

Domein  1e leerjaar 2e leerjaar Totaal 

Domeinoverschrijdend  47,86% 44,54% 46,24% 

Economie en organisatie  10,88% 12,51% 11,67% 

Kunst en creatie  2,38% 2,51% 2,44% 

Land- en tuinbouw  1,49% 1,47% 1,48% 

Maatschappij en welzijn  16,02% 17,31% 16,65% 

Sport  1,99% 2,13% 2,06% 

Stem  17,05% 16,83% 16,94% 

Taal en cultuur  1,16% 1,48% 1,32% 

Voeding en horeca  1,16% 1,23% 1,19% 
 

18% van de leerlingen kiest op dit ogenblik voor een arbeidsmarktgerichte finaliteit.   

Finaliteit 1e leerjaar 2e leerjaar Totaal 

A 17,52% 18,76% 18,12% 

D 59,56% 55,88% 57,77% 

D/A 22,92% 25,37% 24,11% 
 

Het aantal leerlingen dat in het eerste leerjaar 2e graad kiest voor een Stem-studierichting stijgt 

heel licht van 36.3 naar 36.8 procent. 
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2.4 Duaal onderwijs en DBSO 

3 866 leerlingen zijn ingeschreven in het Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs. Dit is een daling 

van 7.5%.  Deze daling is vooral toe te schrijven aan het feit dat nieuwe leerlingen niet zomaar 

ingeschreven kunnen worden in de standaard DBSO-trajecten. De nieuwe duale leertrajecten zijn 

mogelijks nog een te grote drempel voor kwetsbare leerlingen.  

In totaal volgen 1252 leerlingen of 1/3 van de ingeschreven leerlingen DBSO een duaal traject. 

Waarschijnlijk zal er in de loop van het schooljaar nog een verschuiving komen van het aantal 

leerlingen die nu nog in de aanloopfase ingeschreven zijn maar na screening kunnen doorstromen 

naar een uiteindelijke duaal leren-traject.  

Hoofdstructuur Aanloopfase duaal leren Duaal leren Totaal 

BuSO  45 45 

DBSO 1029 223 1252 

SO 6 533 539 

Eindtotaal 1035 801 1836 

Duaal in gewoon en buitengewoon secundair onderwijs 

Het aantal leerlingen dat een volledig traject duaal volgt blijft stabiel ten opzichte van vorig 

schooljaar. 

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 4.4 % meer kleuters 

ingeschreven zijn en het secundair onderwijs. Het 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 6 821 internen. Dit aantal ligt 

in de lijn van vorig schooljaar.   

 

 

 

 

 


