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Landbouwonderwijs - Doorstroming
Onze landbouwbedrijven vinden steeds moeilijker werknemers die in de sector aan de slag
willen. Nochtans zijn die broodnodig.
In het onderwijs zien we nochtans dat het aantal leerlingen dat een richting volgt binnen
het studiegebied Land- en Tuinbouw over de jaren stabiel blijft:
2016-2017
5987

2017-2018
5782

2018-2019
5800

2019-2020
5915

Leerkrachten die lesgeven in een land- en tuinbouwschool geven aan dat veel ex-leerlingen
niet aan de slag gaan in de sector. Daarnaast blijken leerlingen die dergelijke opleidingen
volgen vaak geen interesse te hebben in een job binnen de landbouw. Enkel leerlingen die
uit een gezin komen waarvan de ouders een landbouwbedrijf hebben, tonen interesse in
een carrière binnen de sector. Maar ook daar is het huilen met de pet op, vermits niet eens
15% van de huidige landbouwers een vermoedelijke opvolger heeft.
1.

Hoeveel leerlingen studeren er per jaar af in de richtingen Landbouw, Tuinbouw en
Dierenzorg? Graag een overzicht vanaf schooljaar 2015-2016 tot en met het afgelopen
schooljaar en daarbinnen graag een opdeling tussen tso (technisch secundair
onderwijs) en bso (beroepssecundair onderwijs) en volgens gender.

2.

Hoeveel leerlingen gaan na hun middelbare school effectief aan de slag in de
landbouwsector? Graag in absolute cijfers en percentages per studierichting vanaf het
schooljaar 2015-2016 tot het afgelopen schooljaar.

3.

Hoelang duurt een gemiddelde loopbaan in de landbouwsector bij personen die
onmiddellijk doorstromen vanuit het onderwijs naar de sector?

4.

Wanneer vindt de grootste uitval plaats?

5.

a)

Werd er reeds geëvalueerd in welke mate de bestaande landbouwopleidingen
voldoende tegemoetkomen aan de vereiste competenties vanuit de werkgevers,
in casu de boeren?

b)

Wat zijn de werkpunten?
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1.

Voor wat betreft de inschrijvingen in het studiegebied Land- en Tuinbouw verwijs ik
naar de interactieve toepassing Dataloep. Deze website stelt op een
gebruiksvriendelijke manier gegevens over onderwijs ter beschikking op maat van de
gebruiker. De applicatie laat toe historische overzichten op te bouwen.
Alle informatie, inclusief een handige gebruikershandleiding, is terug te vinden op
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs.
Achtergrondinformatie over de verschillende onderwijsniveaus die opleidingen in het
studiegebied Land- en Tuinbouw aanbieden, leest de Vlaams volksvertegenwoordiger
in de schriftelijke vraag nummer 412 (03/02/2021).

2.

VDAB heeft hier geen gegevens over.

3-4.We beschikken hier niet over de gevraagde gegevens.
5.

Bij de invoering van de modernisering van het Secundair onderwijs werd decretaal
beslist om in een onderwijskwalificatie, naast de koppeling met onderwijsdoelen
(eindtermen en specifieke eindtermen) voor alle finaliteiten, ook een koppeling met
beroepskwalificaties door te voeren in de dubbele en arbeidsmarktfinaliteit (tweede en
derde graad). Sinds september 2021 is de uitrol van deze modernisering van start
gegaan voor de tweede graad.
In een beroepskwalificatie is vastgelegd wat iemand moet kennen en kunnen om een
beroep uit te oefenen. Deze beroepskwalificaties worden opgesteld door
vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt ondersteund door procesbegeleiders van
AHOVOKS (Kwalificaties en Curriculum). Via deze interactieve tool
wordt weergegeven welke beroepskwalificaties er voor het domein Land- en Tuinbouw
gekoppeld
zijn
aan
de
verschillende
studierichtingen.
De
individuele
beroepskwalificaties voor het domein Land- en Tuinbouw kunnen worden geraadpleegd
op https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/beroepskwalificaties.
De individuele beroepskwalificaties vermelden de vertegenwoordigers van de
arbeidsmarkt die de beroepskwalificaties hebben vormgegeven. Voor de
beroepskwalificaties Land- en Tuinbouw zijn dit o.a. Boerenbond, AVBS (Algemeen
Verbond van Belgische Siertelers en Groenvoorzieners), VVOG (Vereniging voor
Openbaar Groen), Paardenpunt Vlaanderen, Natuurinvest-Inverde … De validiteit van
de beroepskwalificaties wordt door een valideringscommissie gecontroleerd. Deze
valideringscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de interprofessionele sociale
partners, VDAB, Vlaio en AHOVOKS.
Het gebruik van beroepskwalificaties, opgesteld door vertegenwoordigers van de
arbeidsmarkt, als basis voor studierichtingen dubbele en arbeidsmarktfinaliteit
garandeert dat vereiste competenties noodzakelijke voor de uitoefening van een
beroep minimaal aan bod komen.
Het gemoderniseerd studieaanbod van het secundair onderwijs zal bovendien
periodiek gescreend worden op actualiteitswaarde en zo nodig bijgestuurd worden.

