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Niet alle jongeren zijn gelijk als het gaat om hogere studies 

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium analyseerde de schoolloopbaan van 340.000 jongeren tussen 
de laatste twee volkstellingen: de socio-economische enquête 2001 en de Census 2011. 

Deze analyse bestudeert de kenmerken van jongeren tussen 15 en 17 jaar in 2001. Ze probeert de kenmerken te 
identificeren die de jongeren onderscheiden die in 2011 een diploma van het hoger onderwijs behaald hadden 
(toen ze tussen 25 en 28 jaar oud waren en meestal afgestudeerd waren) van de jongeren die er geen behaald 
hadden. Wie zijn de nieuw afgestudeerden van de jaren 2010? ? Mannen of vrouwen? Belgen of vreemdelingen? 
Jongeren die in Vlaanderen, Wallonië of Brussel wonen? Heeft iemand zelf meer kans om een diploma van het 
hoger onderwijs te behalen als een van de ouders een diploma van het hoger onderwijs heeft? 

 Binnen de onderzochte populatie heeft bijna de helft van de vrouwen tussen 2001 en 2011 een diploma 
van het hoger onderwijs behaald (48,6 %) tegenover slechts een derde van de mannen (32,3 %). 

 In de huishoudens waarin een van de ouders hogere studies heeft gedaan, is het aandeel van jongens en 
meisjes met een diploma van het hoger onderwijs respectievelijk twee en drie keer zo groot als dat in 
huishoudens waarin geen van beide ouders verder heeft gestudeerd.  

 De verschillen zijn nog meer uitgesproken voor het hoger onderwijs van het lange type. Kinderen die in een 
huishouden leven waarin een van de ouders hogere studies heeft gedaan, behalen vier keer zo vaak een 
diploma van het hoger onderwijs van het lange type. 

 Jongeren die in een huishouden met een getrouwd koppel leven, hebben tussen 1,5 (voor meisjes) en 2 
keer (voor jongens) zoveel kans om een diploma van het hoger onderwijs te behalen dan jongeren die in 
een huishouden met een eenoudergezin leven.   

 Volgens het type diploma (onderwijs van het korte of lange type) en het geslacht is het aandeel 
diplomahouders 1,7 tot 2,4 keer zo hoog in de bij de geboorte Belgische bevolking als in de bevolking van 
buitenlandse afkomst.  

 De ongelijkheden zijn bijzonder groot bij personen met een diploma van het hoger onderwijs van het lange 
type: 18% van de als Belg geboren mannen behoort tot deze categorie, tegenover minder dan 8% van de 
mannen van buitenlandse afkomst. 

 Leerlingen die in 2001 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonden, behaalden minder vaak een 
diploma van het hoger onderwijs. Wanneer ze dat wel deden, gaven ze de voorkeur aan het onderwijs van 
het lange type. 
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Bijkomende inlichtingen 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Stephan Moens: 

☎ 02/277.63.47 

 statpress@economie.fgov.be 

Bronvermelding 

Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.  

Aanvullende cijfergegevens 

De volledige analyse vindt u hier: http://census2011.fgov.be/analyse/diplom_nl.html 
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