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Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden op een beroep 

waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat 

School- of academiejaar 2020-2021  
Deze lijst geldt voor de studiecyclussen die starten vanaf september of oktober 2020  

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 

Hoger onderwijs: een cyclus (professionele bachelor) 

 bachelor secundair onderwijs (lerarenopleidingen): Germaanse talen, Frans, 
wiskunde, wetenschappen (biologie, fysica, chemie), humane wetenschappen 
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(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 


