
Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden op een beroep 
waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat1

School- of academiejaar 2021-2022 
Deze lijst geldt voor de studiecyclussen die starten vanaf september of oktober 2021 

Hoger secundair onderwijs met technische of beroepsvorming
 • Beenhouwerij
 • Klimatisatie, koel- en warmtechnische installaties
 • Conducteur van bouwwerken
 • Bouw (ongeacht specialiteit)
 • Kok
 • Industrieel technisch tekenaar (ongeacht de specialiteit)
 • Architectuurtekenaar
 • Elektriciteit, elektrische installaties
 • Elektronica
 • Verpleegkundige (ongeacht de specialiteit)
 • Informatica
 • Sanitaire installateur (ongeacht de specialiteit, o.m. loodgieter, centrale verwarming,…)
 • Mechanica, eletromechanica
 • Brood- en banketbakkerij
 • Kinderverzorging
 • Metaalbewerking en metaalconstructies (ongeacht de specialiteit, o.m. draaier-bankwerker,  
 gereedschapsmaker, plaatwerker, ketelmaker, insteller-bediener; buizenfitter, lasser...) 
 • Chemie
 • Houtbewerking (ongeacht de specialiteit, waaronder schrijnwerker, timmerman, ...)
 • Vrachtwagenchauffeur zwaar vervoer

Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
 • Verpleegkundige (ongeacht de specialiteit)
 • Informatica (ongeacht de specialiteit)

 • Accounting administration/boekhouding

1Ten gevolge van de overgang naar het Uniek dossier, die een reeks veranderingen met zich meebracht en door de Covid Crisis 2019, is 
deze lijst identiek aan de lijst die vorig jaar gepubliceerd werd. Sommige beroepen , zoals die van de Horeca zijn dus opgenomen ook al 
zijn ze door de crisis getroffen. Bovendien kunnen we veronderstellen dat tegen dan, de hervatitting zal hernemen, aangezien de meeste 
studies zijn verspreid over een période van 3 tot 4 jaar.  



Hoger onderwijs: een cyclus (professionele bachelor)
 • Bachelor secundair onderwijs (lerarenopleidingen): Germaanse talen, Frans, wiskunde,  
 wetenschappen (biologie, fysica, chemie), humane wetenschappen (geografie, geschiedenis,  
 sociale wetenschappen), economische wetenschappen en technische vakken
 • Bachelor lager onderwijs (lerarenopleiding)
 • Hoger technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit (o.a. mechanica, elektromechanica, elektriciteit,  
 elektronica, klimatisatie, automatisatie chemie,…) 
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Verpleegkundige, ongeacht de specialiteit (vroedkunde wordt niet beoogd)
 • Informatica, ongeacht de specialiteit

Hoger onderwijs: twee cycli (academische bachelors + masters)
 • Specifieke lerarenopleidingen secundair onderwijs aan de universiteit (het vroegere aggregaat):  
 Germaanse talen, Frans, wiskunde, wetenschappen (biologie, fysica, chemie), humane  
 wetenschappen (geografie, geschiedenis, sociale wetenschappen) en economische wetenschappen 
 • Informatica, ongeacht de specialiteit
 • Burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit
 • Industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Biomedische wetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Literatuur en moderne talen indien er minstens een Germaanse taal is onder de gekozen talen 
 • Vertaalkunde Nl-Fr / Fr-Nl


