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vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Hannelore Baeyens 0496 56 46 15 11/05/2022
hannelore.baeyens@ond.vlaanderen.be
Sarah Bonte
sarah.bonte@ond.vlaanderen.be 

0490 49 98 86 

Betreft: vraag advies i.v.m. voorstel nieuwe onderwijskwalificaties Dierenverzorgingstechnieken en 
Printmediatechnieken en voorstel actualisering bestaande onderwijskwalificaties/structuuronderdelen 
Dierenzorg, Plant, Dier en Milieu, Plant-, Dier- en Milieutechnieken, Printmedia (3de graad), Printmedia (2de graad) 
en Grafische Technieken

Geachte mevrouw Douterlungne

‘Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 
2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot 
en met niveau 4’ en ‘het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en 
adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het secundair onderwijs dat niet of 
niet automatisch tot een onderwijskwalificatie leidt’ schrijven voor dat AHOVOKS op eigen initiatief of op 
vraag van belanghebbenden een voorstel voor een (geactualiseerde) onderwijskwalificatie/nieuw 
structuuronderdeel kan ontwikkelen en dit ter advisering voorlegt aan de VLOR. 

AHOVOKS ontving volgende aanvragen:

- een aanvraag van enkele scholen voor een nieuwe onderwijskwalificatie ‘Dierenverzorgingstechnieken’ 
3de graad dubbele finaliteit tso;

- een aanvraag van GRAFOC, Febelgra, InDUfed en PaperPackSkills voor een nieuwe 
onderwijskwalificatie ‘Printmediatechnieken’ 3de graad dubbele finaliteit tso.
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Met het oog op het creëren van draagvlak heeft AHOVOKS conform de bovenvermelde besluiten bij de 
uitwerking van de voorstellen van (geactualiseerde) onderwijskwalificaties de aanvragers en 
vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het 
Gemeenschapsonderwijs geraadpleegd: het overleg heeft plaatsgevonden op 22 april 2022 en 4 mei 2022 voor 
de aanvraag Dierenverzorgingstechnieken en op 28 april 2022 voor de aanvraag Printmediatechnieken.

Ten gevolge van deze aanvragen werden ook de verwante onderwijskwalificaties van de 3de graad 
arbeidsmarktfinaliteit bso herbekeken op vlak van invulling en profilering. Daarnaast impliceren 
nieuwe/geactualiseerde onderwijskwalificaties in de derde graad ook een wijziging van de samenstelling van 
onderliggende structuuronderdelen in de 2de graad.

Volgende (geactualiseerde) voorstellen van onderwijskwalificaties/nieuwe structuuronderdelen worden aan 
VLOR voorgelegd ter advies:

• Dierenverzorgingstechnieken (3de graad dubbele finaliteit tso);
• Dierenzorg (3de graad arbeidsmarktfinaliteit bso);
• Plant-, Dier- en Milieutechnieken (2de graad dubbele finaliteit tso);
• Plant, Dier en Milieu (2de graad arbeidsmarktfinaliteit bso);
• Printmediatechnieken (3de graad dubbele finaliteit tso);
• Printmedia (3de graad arbeidsmarktfinaliteit bso);
• Grafische Technieken (2de graad dubbele finaliteit tso);
• Printmedia (2de graad arbeidsmarktfinaliteit bso).

Als bijlage zijn volgende documenten toegevoegd:

• aanvraag (inclusief 12 bijlagen) Dierenverzorgingstechnieken;
• aanvraag (inclusief 2 bijlagen) Printmediatechnieken;
• voorstel voor een onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken;
• voorstel voor een actualisering van de onderwijskwalificatie Dierenzorg;
• voorstel voor een actualisering van het structuuronderdeel Plant-, Dier- en Milieutechnieken;
• voorstel voor een actualisering van het structuuronderdeel Plant, Dier en Milieu;
• voorstel voor een onderwijskwalificatie Printmediatechnieken;
• voorstel voor een actualisering van de onderwijskwalificatie Printmedia;
• voorstel voor een actualisering van het structuuronderdeel Grafische Technieken;
• voorstel voor een actualisering van het structuuronderdeel Printmedia;
• verslagen van de raadplegingen.

Aangezien de Vlaamse Regering uiterlijk 30 juni een beslissing moet nemen over deze dossiers en er 
voorafgaand nog een advies van Inspectie van financiën moet ingewonnen worden, zou ik u willen vragen om 
zo snel als mogelijk een advies over deze dossiers te willen bezorgen. Alvast dank hiervoor.

Met de meeste hoogachting,

Peter Parmentier
Administrateur-generaal
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen



Verslag raadpleging van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van
inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs en van de aanvragers van het voorstel van
onderwijskwalificatie ‘Printmediatechnieken’

Aanwezig:
Namens AHOVOKS: Hannelore Baeyens, Sarah Bonte en Mieke Colin

Namens de onderwijsverstrekkers: Henk De Baene (KOV), Dominiek Desmet (KOV), Peter Druyts
(GO!) en An Bruggeman (GO!)

Namens de sectorfederaties: Febelgra, InDUfed, PaperPackSkills en Grafoc, in aanwezigheid van
Hermans Staes (Grafoc) en Manou Jacobs (PaperPackSkills)

Verontschuldigd:
Johan Vandenbranden (OVSG)
Paul Buyck (POV)
Marc Vandenbroucke (Febelgra) en Lieve Vanlierde (Indufed)

Plaats: Microsoft Teams vergadering

Datum: 28 april 2022

Bijlagen:
1. Aanvraag nieuwe onderwijskwalificatie Printmediatechnieken
2. Bijlagen

Verslag

De vergadering wordt geopend met een korte inleiding en kennismaking.

Er volgt een korte toelichting door de sector.
- Eén vertegenwoordiger van de sector neemt het woord, met mandaat van de general

manager van Febelgra en de secretaris generaal van PaperPackSkills.
- De vertegenwoordiger van de sector benadrukt dat de aanvraag van meerdere partijen komt

en beargumenteert de aanvraag vanuit het gegeven dat
o voor de operatoren drukken en drukafwerking in onderwijs zowel op het

uitvoerende als op het uitvoerende en aansturende niveau moet ingezet worden
(productieoperator en procesoperator).

o wanneer er enkel ingezet wordt op een opleiding arbeidsmarktfinaliteit er
onvoldoende leervermogen op de werkvloer aanwezig is om de taak aan te kunnen.

- De onderwijsverstrekkers beargumenteren gezamenlijk de aanvraag vanuit het gegeven dat
de vraag vanuit het werkveld door de koepels en het GO! wordt ondersteund.



Na de korte toelichting is er gelegenheid voor vragen/opmerkingen en feedback van de
onderwijsverstrekkers, de sector(en) en AHOVOKS.

Volgende vragen worden gesteld:
- Of iedereen het ermee eens is om voor deze Printmedia-studierichting op het niveau van de

dubbele finaliteit de SPET te selecteren die nu zowel in de studierichtingen grafi- als
crossmedia gehanteerd worden:

o AHOVOKS geeft aan dat het achter deze selectie van SPET staat omwille van de
gemeenschappelijke vorming in het eerste jaar PBA.

o De onderwijsverstrekkers bevestigen dat het niet onlogisch is dat daar naar
teruggegrepen wordt en het inderdaad de profielen van jongeren uit die 3 richtingen
zijn die dezelfde stap zetten wanneer ze naar het hoger onderwijs doorstromen.

- De studierichting krijgt een plaats bij het domein STEM.
Grafische technieken heeft nu een plaats bij zowel STEM als bij Kunst en Creatie. Er is geen
onderscheid in de SPET en de doelen.
Hoe zijn de leerlingen van een school die Grafische Technieken in de 2de graad aanbiedt
vanuit Kunst en Creatie voldoende voorbereid  om naar STEM te gaan, want de accenten
liggen toch anders ...?

o Eén van de onderwijsverstrekkers reageert dat Kunst en Creatie dit sowieso niet zal
inrichten wegens gebrek aan apparatuur en infrastructuur.
Maar dat wat de onderbouw voor Grafische Technieken betreft, dat een onderbouw
is die generiek is voor het grafische. De 2de graad moet op het brede spectrum
inzetten. Dit mag geen uitsluitsel zijn voor mensen die na de 2de graad via Kunst en
Creatie naar de studierichting Printmediatechnieken (STEM) willen gaan. Men zal
enkel van school moeten veranderen.

Iedereen is het er over eens dat Printmediatechnieken enkel een plaats heeft binnen STEM.

- Zullen BSO-leerlingen nog altijd hun weg vinden in deze sector?
Wordt er gestreefd naar een andersoortig profiel?
Hoe vindt BSO zijn weg naar de arbeidsmarkt?
Naast het uitvoerende is er volgens de onderwijsverstrekkers meer en meer nood aan
leerlingen die hoogtechnologisch opgeleid zijn. Ze geven evenwel aan dat er geen nood is om
op basis van dit dossier het andere dossier (arbeidsmarktfinaliteit) inhoudelijk te
herprofileren.
In het aanvraagdossier wordt de nood benadrukt aan verantwoordelijkheid kunnen nemen
binnen een bepaalde bedrijfscontext.
De onderwijsverstrekkers benadrukken ook precedenten in de matrix.

o De sector geeft aan dat er ook voor jongeren uit de arbeidsmarktfinaliteit plaats is in
de sector, maar dan op het niveau van de meer uitvoerende, ondersteunende taken.
Maar dat er nood is aan de procesoperator die het geheel gaat sturen.

o De onderwijsverstrekkers wijzen op de Se-n-Se na OK3 die in het verlengde van de
printmedia in de arbeidsmarktfinaliteit liggen. Inhoudelijk heeft Printmedia wel
degelijk zijn rol om de onderbouw voor die Se-n-Se te zijn. Er is m.a.w. geen nood om
inhoudelijk Printmedia aan te passen.

o AHOVOKS geeft aan dat het zich moet baseren op een aantal criteria bij de
beoordeling van een aanvraag. AHOVOKS stelt zich vragen over de noodzaak en
profilering van twee ‘parallelle’ printmedia-studierichtingen, alsook over de in- en
uitstroom in deze studierichtingen. Daarnaast blijkt voor AHOVOKS onvoldoende uit
de aanvraag of er voldoende arbeidsmarktkansen zijn voor BSO-leerlingen



Printmedia aangezien vooral de nood aan de TSO-profielen benadrukt wordt.
AHOVOKS geeft aan dat Printmedia, de onderbouw voor bepaalde Se-n-Se, niet
geschrapt moet worden. De vraag van AHOVOKS is eerder of de invulling voldoende
is en of niet beter een andere samenstelling voor het beroepsgerichte gedeelte
voorzien wordt in de huidige Printmedia arbeidsmarktfinaliteit.

o Concreet legde AHOVOKS ter bespreking de volgende piste op tafel, een invulling
met de volgende BK:

- Productiemedewerker drukken of drukafwerking
- Operator print- en freesmachines
- Plaatser sign en belettering
o Met volgende uitgangspunten:

¬ een mooie combinatie van BK met een focus op ‘breed’ opleiden;
¬ met een sterkere profilering;
¬ met meer perspectieven op de arbeidsmarkt dan wanneer de opleiding

‘parallel’ behouden wordt;
¬ een aangepast aanbod dat beter in de markt kan gezet worden en de

leerlingeninstroom kan verbreden;
¬ een opleiding als onderbouw.

o De onderwijsverstrekkers vinden dat niet enkel naar de BK moet gekeken worden.
Er moet naar de totale opleidingen gekeken worden, naar wat men de leerlingen in
totaliteit aanbiedt.
De basisvorming en de SPET spelen een fundamentele rol. Die maken dat het profiel
van de leerlingen en de toekomstmogelijkheden van die leerlingen toch ook wel
fundamenteel verschillend zijn.

o AHOVOS reageert dat men die redenering volgt, maar dat men in de aanvraag leest
dat er een hoge nood is aan de TSO-profielen.
AHOVOKS wil niet beweren dat de BSO-profielen niet meer nodig zijn op de
arbeidsmarkt, maar hoeveel plaats zal er nog zijn voor mensen uit de
arbeidsmarktfinaliteit en kunnen we hun arbeidsmarktkansen niet verhogen door de
studierichting wat anders in te vullen.

o Een onderwijsverstrekker reageert dat de huidige BK voor de productieoperatoren al
de mogelijkheid bieden om het digitaal drukken ook aan bod te laten komen in de
Printmedia. Het BK biedt meer kansen dan enkel opleiden richting puur en sec het
offsetdrukken. De doelen zijn zodanig opgezet dat ze ruimer gaan, dus ook met
inbegrip van het digitale.
Het digitale, print en sign en offset zijn aanwezig in de huidige Printmedia
arbeidsmarktfinaliteit. Ook nog frezen in de grafische scholen krijgen, daar zullen de
scholen niet voor staan springen. Als het specifieke BK er aan gekoppeld wordt, dan
moeten alle aspecten van het BK gekoppeld worden aan de studierichting. Dan
vreest men dat er tijd tekort zal zijn.
De indruk mag ook niet gewekt worden dat er geen nood meer is aan BSO-profielen.

o Een onderwijsverstrekker benadrukt nogmaals dat de BSO-profielen nodig zullen
blijven. Dat de discussie enkel gaat over de nood aan profielen op TSO-niveau.



Het advies van AHOVOKS (hetzij een voorstel van onderwijskwalificatie hetzij een gemotiveerde
beslissing om geen voorstel van onderwijskwalificatie te ontwikkelen) en het verslag van de
raadpleging zullen bezorgd worden aan VLOR die, zoals voorzien in de procedure, ook een advies
over deze aanvraag moet uitbrengen. De verschillende standpunten van de onderwijsverstrekkers
worden meegegeven via het verslag van de raadpleging.
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VOORSTEL VOOR EEN ACTUALISERING VAN HET
STRUCTUURONDERDEEL
Grafische Technieken

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Grafische Technieken

1.2 GRAAD, FINALITEIT EN ONDERWIJSVORM

2de graad dubbele finaliteit, tso

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

AHOVOKS

Datum van indiening
28/04/2022

2. Inhoud

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Grafische Technieken wordt ingevuld met de eindtermen van de basisvorming van
de tweede graad dubbele finaliteit (cf. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de
derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Goedgekeurd op
12/02/2021).
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Cesuurdoelen
Het specifieke gedeelte van de studierichting Grafische Technieken wordt ingevuld met
cesuurdoelen. Het pakket is als volgt:

4 Kunst en cultuur
4.8 Toegepaste kunstbeschouwing

6 Wiskunde
6.5 Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren
6.7 Toegepaste wiskunde: uitgebreide ruimtemeetkunde

12 STEM
12.2 Gevorderde STEM

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Grafische Technieken wordt ingevuld met relevante sets
van competenties uit minstens twee van volgende beroepskwalificaties:

- Grafimedia voorbereider in de printmedia (VKS niveau 4)
- Crossmedia assistent (VKS niveau 4)
- Procesoperator drukken in de printmedia (VKS niveau 4)
- Procesoperator drukafwerking in de printmedia (VKS niveau 4)

3. Analyse decretale criteria

De actualisatie van de samenstelling van het structuuronderdeel Grafische Technieken tweede graad
dubbele finaliteit tso vloeit voort uit de nieuw aangevraagde onderwijskwalificatie
Printmediatechnieken derde graad dubbele finaliteit tso.
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VOORSTEL VOOR EEN ONDERWIJSKWALIFICATIE
Printmediatechnieken

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Printmediatechnieken

1.2 NIVEAU

Vier

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

Vertegenwoordigers van de sector:
o GRAFOC, het sector- en vormingsfonds voor de printmedia industrie
o Febelgra, de federatie van de Belgische grafische industrie
o InDUfed, het platform dat drie sectoren verenigt, zijnde: COBELPA (Vereniging van de

Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier- en
kartonverwerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie)

o PaperPackSkills, het sectorfonds voor de papier- en kartonbewerking.

Datum van indiening
21 december 2021
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2. Inhoud aangevraagde onderwijskwalificatie

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Printmediatechnieken wordt ingevuld met de eindtermen van de basisvorming van
de derde graad dubbele finaliteit (cf. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de
derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Goedgekeurd op
12/02/2021).

Specifieke eindtermen
Het specifieke gedeelte van de studierichting Printmediatechnieken wordt ingevuld met specifieke
eindtermen. In het aanvraagdossier wordt een selectie van specifieke eindtermen voorgesteld. Het
voorstel is als volgt (cf. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad
van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Goedgekeurd op
12/02/2021):

1 Algemene doorstroomcompetenties
1.1 Generieke doorstroomcompetenties

4 Kunst en cultuur
4.8 Toegepaste kunstbeschouwing

6 Wiskunde
6.5 Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren
6.7 Toegepaste wiskunde: uitgebreide ruimtemeetkunde

7 Informaticawetenschappen
7.6 Toegepaste informaticawetenschappen: software bewerken
7.7 Toegepaste informaticawetenschappen: inleiding tot datacommunicatie,

computer- en netwerkarchitectuur
12 STEM

12.2 Gevorderde STEM

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Printmediatechnieken wordt ingevuld met de
beroepskwalificaties ‘Procesoperator drukken in de printmedia’ (VKS niveau 4) en ‘Procesoperator
drukafwerking in de printmedia’ (VKS niveau 4).
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3. Analyse decretale criteria

3.1 DE MAATSCHAPPELIJKE, ECONOMISCHE EN CULTURELE BEHOEFTE

Maatschappelijk gezien, is en blijft communicatie heel belangrijk. De gedrukte media, of dit nu op een
traditionele wijze tot stand kwam of via nieuwe digitale technologieën, spelen daarbij een niet te
onderschatten rol.

De grafische sector heeft een groot aantal oudere werknemers waardoor de uitstroom van 55-plussers
met 36,1% bijzonder hoog zal liggen in 2025. De instroom (vervangingsvraag) voor het vervangen van
deze groep uittreders wordt geschat op +8,2% (data WSE). Gezien het leeftijdsprofiel van de huidige
werknemers in de grafische sector is de nood aan afgestudeerden voor de grafische sector groot.

De nood situeert zich volgens de aanvragers specifiek naar afgestudeerden met een profiel dubbele
finaliteit. In het aanvraagdossier wordt aangegeven dat waar in het verleden mechanisch inzicht
belangrijk was voor het bedienen van machines, digitale aansturing nu meer en meer terrein wint. De
klassieke drukker en afwerker evolueert naar een operator die naast de beheersing van de
onderliggende processen van het drukken- en drukafwerking, ook over een hoog technisch inzicht
beschikt met kennis van geautomatiseerde processen voor zowel druk- als
drukafwerkingstechnieken,… De procesoperatoren kunnen hierin bijgestaan worden door een
productieoperator of productiemedewerker en overkoepelend door een productieverantwoordelijke
in de printmedia.
De evolutie van het productieproces naar een high tech industrie (verdere automatisering van het
productieproces en nieuwe technieken, digitaal aangestuurde machines, mobiele data monitoring,
benchmarking …) heeft een impact op het profiel van de grafische werknemer waardoor nieuwe
opleidingen, afgestemd op deze gevraagde profielen en permanente vorming een noodzaak zijn. Het
leervermogen van de procesoperator speelt hierin een belangrijke factor.

3.2 DE ONDERWIJSKUNDIGE EN OPVOEDKUNDIGE CONTEXT

Aansluiting bij de doelgroep
De potentiële doelgroep bestaat vooral uit leerlingen die in de 2de graad secundair onderwijs de
richting Grafische technieken volgden. Het zijn leerlingen met een sterke interesse in druk- en digitale
technologie en die het als een uitdaging zien om het grafisch/digitaal drukvoorbereidingsproces van
tekst, beeld en illustraties omgezet te zien naar een output met inkt op papier/karton, leerlingen die
zich willen verdiepen in afwerkingstechnieken en verpakkingen door alles te leren omtrent labels,
flexibele verpakkingen, vouw- en golfkarton, displays,... én hoe dat op een duurzame manier wordt
toegepast.

Deze leerlingen zijn sterk in het leren binnen de concrete context eigen aan het studiedomein en de
studierichting. Vanuit deze concrete en praktische context van de studierichting kunnen ze meer
theoretische inzichten en concepten verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen,
om technische uitdagingen aan te pakken en een persoonlijk karakter te geven aan een verhaal.
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Het bieden van een duidelijke finaliteit
Een voorstel van onderwijskwalificatie Printmediatechnieken sluit aan bij het profiel van de dubbele
finaliteit, tso. Dit voorstel van onderwijskwalificatie heeft een tweeledige focus. Het draagt bij aan de
vereiste beroepscompetenties voor de arbeidsmarkt, meer concreet voor beroepen zoals
procesoperator drukken, procesoperator drukafwerking, digitaal drukker, drukafwerker,
printdesigner,… en aan de versterking van de slaagkansen in opleidingen hoger onderwijs, meer
specifiek:

- Professionele bachelors
o Audiovisuele en Beeldende Kunst

▪ Beeldende vormgeving
o Gecombineerde studiegebieden

▪ Digital design and development
o Handelswetenschappen

▪ Informatiemanagement en Multimedia
o Industriële wetenschappen en Technologie

▪ Digital arts and Entertainment
▪ Grafische en digitale media
▪ Multimedia en communicatietechnologie

o Onderwijs
▪ Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
▪ Educatieve opleiding: Lager onderwijs
▪ Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar andere opleidingen hoger onderwijs is niet uitgesloten, maar de leerlingen worden
er vanuit de onderwijskwalificatie Printmediatechnieken niet specifiek op voorbereid.

De mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt
De leermotivatie van de leerlingen wordt gestimuleerd door hen technische en praktische
leerinhouden aan te bieden en hen te laten kennismaken met de brede range aan
toepassingsmogelijkheden in de wereld van de gedrukte media. De fundamenten van onderliggende
processen worden aangeleerd om te evolueren van een drukker die persen in- en omstelt naar een
procesoperator die autonoom en genavigeerd leert drukken en drukafwerken en initiatieven leert
nemen om processen te onderbreken.
Aanvullend kunnen zaken als prototypes maken in 3D, VR en met lasercuttingtechnologie aan bod
komen.

3.3 DE VERWACHTE INSTROOM EN UITSTROOM

Instroom in verwante opleidingen

ONDERLIGGEND NIVEAU

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Secundair onderwijs (2de graad)

Grafische communicatie 40 97 91 45 35

Grafische media 342 334 338 407 424



5

Bovenstaande tabel geeft voor verwante studierichtingen/opleidingen een overzicht van de leerling-/studentenpopulatie
(uniek). Voor de tweede en derde graad secundair onderwijs worden enkel de aantallen voor het tweede leerjaar
weergegeven, ter vergelijking met de uitstroomcijfers die ook enkel voor het tweede leerjaar in kaart worden gebracht. Voor
het hoger onderwijs hebben de aantallen betrekking op het totaal aantal studenten ingeschreven in elk van de drie jaren van
de bacheloropleiding. (Bron: Dataloep Onderwijs Vlaanderen)

Op basis van de leerlingenaantallen in de huidige ‘grafische’ studierichtingen, is de verwachte in- en
uitstroom voor de onderwijskwalificatie Printmediatechnieken eerder beperkt. De meest verwante
studierichting in het niet gemoderniseerde secundair onderwijs is Printmedia. In deze studierichting
komen zowel het ontwerp van drukwerk, de uitvoering ervan als de afwerking aan bod. In het
gemoderniseerd studieaanbod worden deze inhouden opgesplitst naar twee onderwijskwalificaties,
namelijk Grafimedia en het nieuw aangevraagde Printmediatechnieken. Het beperkt aantal leerlingen
dat de studierichting Printmedia vandaag volgt, zal vanaf het schooljaar 2023-2024 verdeeld worden
over twee studierichtingen.

Uitstroom uit verwante opleidingen

ZELFDE NIVEAU

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Secundair onderwijs

Printmedia 120 106 69 87 90

Multimedia 294 323 325 297 315

Grafische communicatie 42 35 23 47 30

BOVENLIGGEND NIVEAU

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Professionele bachelor

Grafische en digitale media 1347 1373 1374 1451 1556

ONDERLIGGEND NIVEAU

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Secundair onderwijs (2de graad)

Grafische communicatie 38 97 88 45

Grafische media 331 314 324 396
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(Bron: Dataloep Onderwijs Vlaanderen)

De afgelopen jaren hebben de sectoren geïnvesteerd in de promotie van grafische opleidingen o.a. via
de projecten samen met Het Beroepenhuis, ‘Zeg het met kleur’ – ‘3D en code’ en de ‘looking good
krant’ i.s.m. met de Arteveldehogeschool en MyFutureInPrinting i.s.m. De Talentenschool. Scholen,
VDAB, sectoren en bedrijven zullen moeten blijven inzetten om meer werkzoekenden en leerlingen in
de opleidingen te krijgen.

Indien de uitstroom uit onderwijs en VDAB de volgende 5 jaar zich in dezelfde lijn verder zet dan de
afgelopen 5 jaar stevent de grafische sector volgens de aanvragers af op een tekort aan nieuwe
instroom. De sector is zich meer dan bewust dat binnen de STEM-opleidingen aan het imago van
bepaalde beroepen moet gewerkt worden. Omwille van de noden aan geïnteresseerde, goed
technisch opgeleide mensen zal de sector de engagementen aangaan om aan dat imago te werken. Zij
engageren zich bijvoorbeeld om grote B2B en B2C campagnes op te zetten, waarin onderwijs ook een
belangrijk aspect zal vertegenwoordigen.

3.4 DE NOODZAKELIJKE MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN EN EXPERTISE

Er is specifieke infrastructuur nodig voor het inrichten van deze studierichting. De nodige
infrastructuur, materiële en financiële middelen zijn aanwezig in de scholen die vandaag
studierichtingen m.b.t. ‘druktechnieken’ aanbieden.

Het gaat dan over:
o Computers aangepast voor specifieke software
o Meerkleurenoffsetvellenpers (2 en/of 4 kleurenpers) met afstandsturing, prepress-link en

toebehoren
o CTP-configuratie
o Printer met volgende mogelijkheden:

▪ kleur/zwart-wit
▪ recto-verso print

ZELFDE NIVEAU

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Secundair onderwijs (3de graad aso)

Printmedia 110 98 66 82

Multimedia 262 293 279 268

Grafische communicatie 41 34 22 47

BOVENLIGGEND NIVEAU

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Professionele bachelor

Grafische en digitale media 187 272 242 246 277
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▪ impositie (step & repeat, step & continue, saddle stitched, cut & stack, perfect
bound)
▪ vouwmogelijkheid
▪ nietfunctie

o Snijmachine

Naast de materiële middelen is de noodzakelijke expertise al op de school aanwezig omdat leraren al
in de tweede graad of in de derde graad lesgeven in verwante studierichtingen zoals hierboven
opgesomd.

3.5 DE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING, ALS DIE VEREIST IS

Gezien de range aan toepassingsmogelijkheden en de daarbij horende noodzakelijk infrastructurele,
materiële en financiële middelen zijn de betrokken sectororganisaties er zich van bewust dat
samenwerkingsverbanden met de opleidingsverstrekkers een nood zullen zijn en zij zich hiervoor
zullen moeten engageren. Samenwerking en het gegeven dat bedrijven en scholen van elkaar kunnen
en moeten leren, kunnen een rode draad vormen doorheen het opleidingstraject.
De sector neemt hierin de lead en stelde een concreet actieplan voor aan de stakeholders.

3.6 DE PLAATS IN DE OPLEIDINGSSTRUCTUUR, DE VEREISTE VOORKENNIS EN EEN
INSCHATTING VAN DE WENSELIJKHEID VAN EEN AANBODBEPERKING

De onderwijskwalificatie Printmediatechnieken situeert zich in de derde graad dubbele finaliteit. Er is
geen specifieke voorkennis vereist. De toelatingsvoorwaarden die voor andere studierichtingen 3de
graad secundair onderwijs dubbele finaliteit gelden, zullen ook voor deze studierichting gelden.
De meest logische vooropleiding in de tweede graad is de studierichting Grafische technieken.

Het betreft geen nicheopleiding, bijgevolg is er geen aanbodbeperking.

3.7 HET VERSCHIL IN INHOUDELIJKE INVULLING VAN DE ONDERWIJSKWALIFICATIE
TEGENOVER EN DE EVENTUELE SAMENHANG MET ANDERE VOORSTELLEN VAN
ONDERWIJSKWALIFICATIES EN MET ERKENDE BEROEPS- EN
ONDERWIJSKWALIFICATIES

De onderwijskwalificatie Printmediatechnieken vertoont de meeste samenhang met volgende drie
bestaande onderwijskwalificaties: Printmedia in de arbeidsmarktfinaliteit, Grafimedia en Crossmedia
in de dubbele finaliteit. Onderstaand wordt de profilering ten opzichte van elk van deze
studierichtingen beschreven.

- Ten opzichte van Printmedia arbeidsmarktfinaliteit

De onderwijskwalificaties Printmediatechnieken en Printmedia leunen wat het beroepsgerichte
gedeelte betreft dicht tegen elkaar aan. Het merendeel van de competenties opgenomen in de
beroepskwalificaties productieoperator en procesoperator zijn gemeenschappelijk. Beroepsgerichte
vaardigheden met betrekking tot uitvoerende taken aan druk- en afwerkingsmachines komen bij beide
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onderwijskwalificaties aan bod. Printmediatechnieken bevat daarbovenop nog een aantal
leidinggevende competenties in functie van het coördineren van de activiteiten van eventuele
productiemedewerkers aan de machinestraat en -lijn en het autonoom aansturen van de
procesinstallaties. Om een sterkere profilering te garanderen en de arbeidsmarktkansen van leerlingen
Printmedia te verruimen, wordt de beroepsgerichte invulling van Printmedia beter geactualiseerd.

- Ten opzichte van Grafimedia dubbele finaliteit

Leerlingen in de Grafimedia dubbele finaliteit hebben niet direct interesse voor de realisatie van een
grafische output maar eerder voor de verwerking/bewerking van de input die moet leiden naar de
grafische realisaties. Grafimedia richt zich dan ook op leerlingen die meer interesse hebben in het
digitaal verwerken en visualiseren van de content. Ze leren drukwerk lay-outen, grafische publicaties
en elementen ontwerpen, beelden bewerken en manipuleren, illustratief tekenen, paginaopmaak en
de input druktechnisch voorbereiden voor de output. Alle stappen die in het productieproces vóór de
output komen.

- Ten opzichte van Crossmedia dubbele finaliteit

Crossmedia richt zich op leerlingen die meer interesse hebben in het ontwerpen/uitwerken/bewerken,
programmeren en assembleren van onderdelen van een design voor crossmediale producties zoals
websites, korte animaties, bewerkte audio- en videofragmenten, materiaal voor campagnes op social
media en reclamecampagnes voor online dragers,… In deze richting gaat het eerder over de realisatie
van een doeltreffend, kwalitatief, interactief crossmediaal product in plaats van resultaten in hard
copy.

3.8 DE ONDERWIJSKWALIFICATIE OF KWALIFICATIES DIE IN VOORKOMEND GEVAL
VERVANGEN WORDEN

De onderwijskwalificatie komt bovenop het bestaande aanbod.
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VOORSTEL VOOR EEN ACTUALISERING VAN HET
STRUCTUURONDERDEEL
Printmedia

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Printmedia

1.2 GRAAD, FINALITEIT EN ONDERWIJSVORM

2de graad arbeidsmarktfinaliteit, bso

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

AHOVOKS

Datum van indiening
28/04/2022

2. Inhoud

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Printmedia wordt ingevuld met de eindtermen van de basisvorming van de tweede
graad arbeidsmarktfinaliteit (cf. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde
graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Goedgekeurd op
12/02/2021).
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Cesuurdoelen
/

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Printmedia wordt ingevuld met relevante sets van
competenties uit minstens twee van volgende beroepskwalificaties:

- Productiemedewerker drukken in de printmedia (VKS niveau 2)
- Plaaster sign en belettering (VKS niveau 3)
- Operator print- en freesmachines (VKS niveau 3)

3. Analyse decretale criteria

De actualisatie van de samenstelling van het structuuronderdeel Printmedia tweede graad
arbeidsmarktfinaliteit, bso vloeit voort uit de actualisatie van de onderwijskwalificatie Printmedia
derde graad arbeidsmarktfinaliteit, bso.
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VOORSTEL VOOR EEN ACTUALISERING VAN DE
ONDERWIJSKWALIFICATIE
Printmedia

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Printmedia

1.2 NIVEAU

Drie

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

AHOVOKS

De actualisatie gebeurt i.f.v. de aanvraag van een nieuwe onderwijskwalificatie
Printmediatechnieken, 3de graad dubbele finaliteit, tso.

Datum van indiening
28/04/2022
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2. Inhoud

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Printmedia wordt ingevuld met de eindtermen van de basisvorming van de derde
graad arbeidsmarktfinaliteit (cf. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde
graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Goedgekeurd op
12/02/2021).

Specifieke eindtermen
/

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Printmedia wordt ingevuld met de beroepskwalificaties:
- Productiemedewerker drukken in de printmedia (VKS niveau 2)
- Plaaster sign en belettering (VKS niveau 3)
- Operator print- en freesmachines (VKS niveau 4)

3. Analyse decretale criteria

3.1 DE MAATSCHAPPELIJKE, ECONOMISCHE EN CULTURELE BEHOEFTE

Maatschappelijk gezien, is en blijft communicatie heel belangrijk. De gedrukte media, of dit nu op een
traditionele wijze tot stand kwam of via nieuwe digitale technologieën, spelen daarbij een niet te
onderschatten rol.

De grafische sector heeft een groot aantal oudere werknemers waardoor de uitstroom van 55-plussers
met 36,1% bijzonder hoog zal liggen in 2025. De instroom (vervangingsvraag) voor het vervangen van
deze groep uittreders wordt geschat op +8,2% (data WSE). Gezien het leeftijdsprofiel van de huidige
werknemers in de grafische sector is de nood aan afgestudeerden voor de grafische sector groot.

De sector heeft nood aan een maximale instroom van goed opgeleide werknemers. Dit situeert zich
op twee vlakken. Enerzijds is er nood aan profielen die vanuit technisch inzicht een (sub)proces kunnen
beheren en sturen. Hiertoe werd een aanvraag ingediend voor het inrichten van een
onderwijskwalificatie ‘Printmediatechnieken’ binnen de 3e graad dubbele finaliteit. Het gaat hierbij
over de beheersing van de onderliggende processen van drukken- en drukafwerking, maar ook over
een hoog technisch inzicht met kennis van geautomatiseerde processen voor zowel druk- als
drukafwerkingstechnieken. De evolutie van het productieproces naar een high tech industrie (verdere
automatisering van het productieproces en nieuwe technieken, digitaal aangestuurde machines,
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mobiele data monitoring, benchmarking …) heeft een impact op het profiel van de grafische
werknemer. Anderzijds wordt aangegeven dat gezien het verwachte tekort aan werknemers in de
sector, ook uitvoerende profielen nog een plaats kunnen hebben binnen de sector. Het mechanisch
inzicht in het bedienen van machines blijft elementair maar evolueert meer en meer naar digitale
aansturing. Het verruimen van de specifieke competenties van de studierichting Printmedia zorgt voor
een sterkere, bredere opleiding die de arbeidsmarktkansen van leerlingen vergroot, beter in de markt
kan gezet worden ten opzichte van Printmediatechnieken (ook rekening houdend met de lage
instroomaantallen) en de hoge noden vanuit aanverwante (re)productie- en visualisatieprocessen
opvangt.

3.2 DE ONDERWIJSKUNDIGE EN OPVOEDKUNDIGE CONTEXT

Aansluiting bij de doelgroep
De potentiële doelgroep bestaat vooral uit leerlingen die in de 2de graad secundair onderwijs de
studierichtingen Printmedia (arbeidsmarktfinaliteit) of Grafische technieken (dubbele finaliteit)
volgen.

Het bieden van een duidelijke finaliteit
Een voorstel van onderwijskwalificatie Printmedia sluit aan bij het profiel van de arbeidsmarktfinaliteit,
bso. De competenties van de geselecteerde beroepskwalificaties zijn haalbaar voor de doelgroep.
Het geactualiseerde voorstel van onderwijskwalificatie heeft een duidelijke arbeidsmarkgerichte focus
en kan door zijn bredere invulling bijdragen aan een versterking van de arbeidsmarktkansen van
leerlingen Printmedia. Leerlingen komen niet alleen terecht in beroepen waar ze als
productiemedewerker een schakel zijn aan de procesinstallaties in een productieomgeving waarvan
de omvang sterk kan variëren, maar ook in (vaak kleinere) print en sign bedrijven waar ze als een
belangrijke schakel kunnen ingezet worden in de realisatie en presentatie van de visuele
communicatie. Printmedia biedt ook een onderbouw voor verschillende specialisatieopleidingen.

De mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt
De leermotivatie van de leerlingen wordt gestimuleerd door hen praktische leerinhouden aan te
bieden en hen daarbij te laten kennismaken met een bredere range aan toepassingsmogelijkheden in
de wereld van gedrukte media. Naast het dossier voor het drukken illustreren de dossiers voor de
operator print- en freesmachines en plaaster sign en belettering de digitale transformatie die ook in
de wereld van printmedia alom aanwezig is. Visuele communicatie is erg belangrijk in een wereld die
sterk bepaald wordt door een visuele beeldcultuur. Dit biedt nieuwe creatieve mogelijkheden, maar
vraagt tegelijk om specifieke competenties in functie van de print- en presentatietechnieken en gaat
in de uitvoerende functies verder dan ondersteuning bieden bij een drukproces. In die hoedanigheid
is een leerling Printmedia ook een belangrijke schakel in de realisatie van de visuele communicatie.

3.3 DE VERWACHTE INSTROOM EN UITSTROOM

Op basis van de leerlingenaantallen in de huidige ‘grafische’ studierichtingen, is de verwachte in- en
uitstroom voor de onderwijskwalificatie Printmedia eerder beperkt. Mogelijks kan deze in- en
uitstroom positief beïnvloed worden door de bredere invulling die beoogd wordt met de actualisering
van de studierichting Printmedia.
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3.4 DE NOODZAKELIJKE MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN EN EXPERTISE

De noodzakelijke expertise, materiële en financiële middelen zijn in grote mate aanwezig in de scholen
die vandaag studierichtingen m.b.t. ‘druktechnieken’ aanbieden. De actualisatie van de
beroepsgerichte competenties van de studierichting Printmedia kunnen bijkomende investering of
samenwerkingen vereisen in functie van bepaalde infrastructuur/machines.

3.5 DE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING, ALS DIE VEREIST IS

Gezien de range aan toepassingsmogelijkheden en de daarbij horende noodzakelijk infrastructurele,
materiële en financiële middelen zijn de betrokken sectororganisaties er zich van bewust dat
samenwerkingsverbanden met de opleidingsverstrekkers een nood zullen zijn en zij zich hiervoor
zullen moeten engageren. Samenwerking en het gegeven dat bedrijven en scholen van elkaar kunnen
en moeten leren, kunnen een rode draad vormen doorheen een opleidingstraject.
De sector neemt hierin de lead en stelde een concreet actieplan voor aan de stakeholders.

3.6 DE PLAATS IN DE OPLEIDINGSSTRUCTUUR, DE VEREISTE VOORKENNIS EN EEN
INSCHATTING VAN DE WENSELIJKHEID VAN EEN AANBODBEPERKING

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De toelatingsvoorwaarden die voor andere studierichtingen
derde graad secundair onderwijs arbeidsmarktfinaliteit gelden, zullen ook voor deze studierichting
gelden. De meest logische vooropleidingen in de tweede graad zijn de studierichtingen Printmedia en
Grafische technieken.

Het betreft geen nicheopleiding, bijgevolg is er geen aanbodbeperking.

3.7 HET VERSCHIL IN INHOUDELIJKE INVULLING VAN DE ONDERWIJSKWALIFICATIE
TEGENOVER EN DE EVENTUELE SAMENHANG MET ANDERE VOORSTELLEN VAN
ONDERWIJSKWALIFICATIES EN MET ERKENDE BEROEPS- EN
ONDERWIJSKWALIFICATIES

Om de arbeidsmarktkansen voor leerlingen Printmedia binnen de sector te verruimen en versterken
krijgt de onderwijskwalificatie Printmedia een geactualiseerde/bredere invulling. Door de vernieuwde
invulling is er ook een scherpere profilering van de onderwijskwalificatie Printmedia
(arbeidsmarktfinaliteit, bso) ten opzichte van de nieuw aangevraagde onderwijskwalificatie
Printmediatechnieken (dubbele finaliteit, tso).

De geactualiseerde studierichting Printmedia geeft een leerling nog steeds basiscompetenties mee wat
drukken en drukafwerking betreft waardoor een leerling in deze sector tewerkgesteld kan blijven
worden en kan doorgroeien, maar focust daarnaast ook op een bredere inzetbaarheid op het niveau
van digitale print- en freestechnieken en de realisatie en presentatie van geprinte sign- en
beletteringsproducten. Het profiel van deze geactualiseerde studierichting is gericht op visuele output,
namelijk gedrukte/geprinte output van gevisualiseerde content realiseren op verschillende media en
met verschillende druk-/reproductietechnieken.
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De studierichting Printmediatechnieken daarentegen focust op meer gespecialiseerde technologische
kennis en vaardigheden op vlak van het (aansturen van het) productieproces aan procesinstallaties
drukken en drukafwerking.

3.8 DE ONDERWIJSKWALIFICATIE OF KWALIFICATIES DIE IN VOORKOMEND GEVAL
VERVANGEN WORDEN

De onderwijskwalificatie zit al in het bestaande aanbod en wordt enkel geactualiseerd.



Aanvraag nieuwe onderwijskwalificatie Printmediatechnieken

Indieningsdatum
21/12/2021

Aanvrager
GRAFOC
Febelgra
InduFed
PaperPackSkills

Nieuwe onderwijskwalificatie
Printmediatechnieken
VKS 4
(gewoon voltijds) secundair onderwijs, derde graad, studiedomein STEM, dubbele finaliteit, tso

Samenstelling
1) Decretale eindtermen D/A-finaliteit
(2) Specifieke eindtermen

a) 1 Algemene doorstroomcompetenties
i. Generieke doorstroomcompetenties

b) 4 Kunst en cultuur
i. 4.8 Toegepaste kunstbeschouwing

c) 6 Wiskunde
i. 6.5 Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren
ii. 6.7 Toegepaste wiskunde: uitgebreide ruimtemeetkunde

d) 7 Informaticawetenschappen
i. Toegepaste informaticawetenschappen: software bewerken
ii. Toegepaste informaticawetenschappen: inleiding tot datacommunicatie, computer- en

netwerkarchitectuur
e) 12 STEM

i. 12.2 Gevorderde STEM
(3) Beroepskwalificaties: Procesoperator drukken in de printmedia en BK procesoperator
drukafwerking in de printmedia

Maatschappelijke, economische of culturele behoeften
Maatschappelijk:
Communicatie in zijn brede context blijft een belangrijk maatschappelijk element. De gedrukte
media, of dit nu op een traditionele wijze tot stand kwam of via nieuwe digitale technologieën spelen
daarbij een niet te onderschatten rol

Economisch:
De grafische sector heeft een groot aantal oudere werknemers waardoor de uitstroom van 55-
plussers met 36,1% bijzonder hoog zal liggen in 2025. De instroom (vervangingsvraag) voor het
vervangen van deze groep uittreders wordt geschat op +8,2% (data WSE).



Gezien het leeftijdsprofiel van huidige werknemers in de grafische sector is de nood aan
afgestudeerden met een TSO profiel (dubbele finaliteit) voor de grafische sector groot.

Waar in het verleden mechanisch inzicht belangrijk was voor het bedienen van machines wint
digitale aansturing meer en meer terrein. De klassieke drukker en afwerker zullen evolueren naar
operatoren. Meerdere operatoren zullen bijgestaan worden door een specialist met technisch
inzicht, kennis van drukken en kleur, …
De verdere automatisering van het productieproces, nieuwe technieken, … hebben een impact op
het profiel van de grafische werknemer waardoor nieuwe opleidingen en permanente vorming een
noodzaak zijn.

Onderwijskundige en opvoedkundige context
Jongeren met een sterke interesse in druk-en digitale technologie die het als een uitdaging zien om
het grafisch proces van tekst, beeld en illustraties omgezet te zien naar inkt op papier, die zich willen
verdiepen in verpakkingen door alles te leren omtrent labels, flexibele verpakkingen, vouw- en
golfkarton, displays ... én hoe dat op een duurzame manier wordt toegepast.

Ze zijn sterk in het leren binnen de concrete context eigen aan het studiedomein en de
studierichting. Vanuit deze concrete en praktische context van de studierichting kunnen ze meer
theoretische inzichten en concepten verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen
om technische uitdagingen aan te pakken en een persoonlijk karakter te geven aan een verhaal.
Algemene vakken spelen daarop in en sluiten hun thema’s aan op de praktijkvakken.

Hun leermotivatie wordt gestimuleerd door hen technische en praktische leerinhouden aan te
bieden, hen te laten kennis maken met de wereld van de gedrukte media. Zowel traditionele én
digitale druktechnieken worden ingeoefend. Daarbij komen zaken als prototypes maken in 3D, VR en
met lasercuttingtechnologie aan bod.

Instroom en uitstroom
Instroom
Vanuit de tweede graad Grafische technieken (dubbele finaliteit).
In de studierichting Printmediatechnieken stromen leerlingen in die interesse hebben in het
realiseren van grafische output via allerlei druktechnieken en die met drukvormen, papier en inkt aan
de slag willen gaan. Het zijn leerlingen die oog hebben voor detail en afwerking (en bijvoorbeeld
kleurafwijkingen kunnen onderscheiden) en daar vooral de technische kant van willen leren kennen.

Deze leerlingen willen later op de arbeidsmarkt niet louter in een uitvoerende functie terechtkomen
maar mikken ook op het aansturen van een team, op het dragen van verantwoordelijkheid binnen
een organisatie.

In hun opleiding schrikken wiskunde en wetenschappen hen niet af waardoor eventueel doorstroom
naar een  professionele bachelor mogelijk is (eventueel na een extra jaartje Se-n-Se).

Uitstroom
Arbeidsmarkt:
Atelierchef in de grafische industrie
Digitaal drukker



Drukafwerker ( knelpuntberoep)
Drukker ( knelpuntberoep)
Leidinggevende printmedia
Operator drukafwerkmachines ( knelpuntberoep)
Printdesigner
Technicus grafische industrie

Doorstroom naar richtingen in het hoger onderwijs:
Grafische en digitale media : Grafimediatechnologie
Grafische en digitale media : Media management en technologie

Materiële en financiële middelen, expertise en samenwerking
Scholen die een tweede graad Printmedia aanbieden beschikken al over de nodige infrastructuur of
materiële middelen om de studierichting te kunnen organiseren.
Ook de expertise is al op de school aanwezig omdat die leraren ook al in de tweede graad of in de
derde graad lesgeven in de studierichtingen zoals hierboven opgesomd.
• Computers aangepast voor specifieke software
• Meerkleurenoffsetvellenpers (2 en/of 4 kleurenpers) met afstandsturing, prepresslink en
toebehoren
• CTP-configuratie
• Printer met volgende mogelijkheden:
• kleur/zwart-wit;
• recto-verso print;
• impositie (step & repeat, step & continue, saddle stitched, cut & stack, perfect bound);
• vouwmogelijkheid;
• nietfunctie.
• snijmachine

Plaats in de opleidingsstructuur, vereiste voorkennis en wenselijkheid
aanbodbeperking
Een dubbele-finaliteit binnen het domein STEM
Voorkennis: is geen vereiste
Aanbodbeperkingen: is geen vereiste

Onderscheid/samenhang met andere onderwijskwalificaties
- Ten opzichte van Printmedia A-finaliteit
Leerlingen van Printmedia krijgen beroepsgerichte vaardigheden aangeleerd met betrekking tot
uitvoerende functies aan druk- en afwerkingsmachines. Bij hen is het uitdrukken van deze
vaardigheden belangrijker dan het verwoorden van kennis. Ze richten zich niet op het verwerven van
de competentie om de activiteiten van eventuele productiemedewerker aan de machine(straat), -lijn
te coördineren, een competentie die wel degelijk verwacht wordt voor leerlingen van
Printmediatechnieken.

- Ten op zichte van Grafimedia D/A-finaliteit
Leerlingen van Grafimedia hebben niet direct interesse voor de realisatie van een grafische output
maar veel eerder voor de input wat moet leiden naar grafische realisaties. Grafimedia richt zich dan



ook op leerlingen die meer interesse hebben in ontwerpen, beeldbewerking, illustratief tekenen en
paginaopmaak. Ze leren drukwerk lay-outen, grafische publicaties en elementen ontwerpen, beelden
bewerken en manipuleren, illustratief tekenen en paginaopmaak. Alle stappen die in het
productieproces vóór de output komt.

- Ten op zichte van Crossmedia D/A-finaliteit
Crossmedia richt zich op leerlingen die meer interesse hebben in het ontwerpen, programmeren en
assembleren van websites, animaties, video, toepassingen voor mobiele apparaten zoals iPad, … In
deze richting gaat het eerder over digitale audiovisuele producten in plaats van resultaten in hard
copy.

Vervangt de onderwijskwalificatie een andere onderwijskwalificatie(s)
Neen



 

     

 

 

 

       Vlaams Ministerie van Onderwijs 

       De heer Ben Weyts 

       Kreupelenstraat 2  

 

1000 Brussel 

 

Brussel, 5 maart 2021 

 

 

Vraag tot herziening printmedia opleidingen  

 

Geachte heer Minister Weyts,  

Geachte vice-minister president  van de Vlaamse regering,  

 

Met dit schrijven wensen wij de noodzaak te onderstrepen van een nieuw structuuronderdeel binnen 

het aanbod van de derde graad secundair onderwijs op het niveau van de dubbele finaliteit. 

De recent door VDAB gepubliceerde lijst illustreert opnieuw dat het beroep van drukker een 

kwantitatief én kwalitatief knelpuntberoep is.  

De sectoren zien zich geconfronteerd met een uitstroom van oudere werknemers die onvoldoende 

opgevangen worden door jonge gekwalificeerde krachten.  

We zijn als sectoren zeker op zoek naar bekwame, vaktechnische werknemers. We hebben immers 

niet enkel mensen nodig die als productieoperator de handelingen van het afwerken en het drukken 

uitvoeren.  

Door het organiseren van onderwijs in de arbeidsmarktfinaliteit alleen, komt men onvoldoende 

tegemoet aan onze vraag naar kwalitatief geschoold personeel dat zowel op het uitvoerende als op 

het uitvoerend en aansturend niveau ingezet wordt.  

De hoogtechnologische evolutie die de grafische industrie meemaakt, vraagt naast goed opgeleide 

productieoperatoren ook werknemers die zich voldoende zelfstandig nieuwe evoluties eigen kunnen 

maken. Deze werknemers bevinden zich niet op hetzelfde niveau als de uitvoerders. Zij sturen de 

nieuwste machines aan, kunnen ingrijpen bij fouten en begrijpen vernieuwingen die zich 

voortdurend manifesteren wanneer een nieuwe machine of workflow zich aandient.  

Wij zijn zo vrij te wijzen op de noodzaak aan nieuwe instroom die  beantwoordt aan de 

beroepskwalificatie procesoperator drukken in de printmedia, ingeschaald op niveau 4. Wij vragen 

dan ook dat de matrix deze voor ons hoognodige uitbreiding in de D&A-finaliteit kent.  

Onze vraag over dit thema wordt onderschreven door alle hierna ondertekenende partijen.  



Inmiddels is ook een bevraging in deze lopende bij de werkgevers van de betrokken industrieën en 

zullen wij u de resultaten aansluitend ter beschikking stellen.  

Graag gaan wij over deze problematiek in dialoog met u of uw kabinet medewerkers op korte 

termijn. Contact name hiervoor kan gebeuren via ondergetekenden van Febelgra of Grafoc, die een 

overleg-delegatie zullen voorstellen.  

 

Met oprechte hoogachting en dank voor uw spoedige feedback,  

 
 
 
Marc Vandenbroucke Herman Staes 
General Manager  Coördinator 
Febelgra GRAFOC vzw  
marc.vandenbroucke@febelgra.be                                        herman.staes@grafoc.be 
0479/656713 0479/238042 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann Verhelst 
Secretaris ACV bouw, 
industrie & energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Meeuwens 
Federaal secretaris BBTK-SETCa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilse Straetman 
Voorzitter raad van bestuur 
GRAFOC vzw 
 
 

mailto:marc.vandenbroucke@febelgra.be
mailto:herman.staes@grafoc.be


Thomas Davreux 
Secretaris Generaal 
InfuFed 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Borloo - ACV 
Secretaris ACV bouw, 
industrie & energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnaud Leveque 
Federaal secretaris ABVV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric De Coo 
Nationaal Verantwoordelijke  
Chemie - kaderwerking ACLVB/CGSLB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Korsten 
Voorzitter raad van bestuur 
Paper Pack Skills 
 
 
 
  



Henk Debaene  
Pedagogisch adviseur 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vital Muylaert 
Pedagogisch adviseur 
GO! 
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Enquête TSO - BSO  
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(update) 
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Intro  
Vanuit de grafische- en papier en karton bewerkende sectoren werd in het najaar van 2020 de bezorgdheid 
geuit dat vanaf 2023 de opleiding drukken niet meer zou worden aangeboden in de 3de graad van het TSO-
onderwijs (Technisch Secundair Onderwijs). 
 
Vanuit deze bekommernis werd in maart 2021 een enquête gehouden door Febelgra, Indufed, GRAFOC en 
PaperPackSkills bij bedrijven uit de grafische- en papier en karton bewerkende sectoren. Hierbij werd 
nagegaan of er nood is aan TSO-profielen drukken en afwerken.  
 
Met de resultaten van deze enquête kunnen de grafische- en papier en karton bewerkende sectoren samen 
met hun sociale partners, de onderwijsnetten en -koepels en scholen, in onderhandeling treden met het 
ministerie van onderwijs om TSO-drukken terug in het aanbod op te nemen. 
 

Resultaten 
De bedrijven die aan de enquête hebben deelgenomen vertegenwoordigen 62,84% van de tewerkstelling in de 

sector.  
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1. Profiel van de werknemers in de sector 

 
In de enquête werd naar het leeftijdsprofiel van de arbeiders gevraagd die actief zijn als drukker of 
drukafwerker.  
 

b. Leeftijdsprofiel van de arbeiders 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de bedrijven die aan de enquête hebben meegewerkt werken 2.789 arbeiders. Bijna 18% van de 
drukkers is ouder dan 56 jaar en 23% is tussen 50 en 55 jaar en slechts 4% is jonger dan 25 jaar. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de drukafwerkers is het een gelijklopend profiel zoals bij de drukkers. Bijna 17% van de 
drukafwerkers is ouder dan 56 jaar en 22% is tussen 50 en 55 jaar en slechts 5% is jonger dan 25 jaar. 
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2. Verwachte aanwervingen in de sectoren. 

De grafische- en papier en karton bewerkende sectoren kampen met een grote vergrijzing. Uit de 
data1 van departement werk en sociale economie (WSE) is op te maken dat 36,3% van de arbeiders 
uit de grafische sector 50+ is. Voor de papier en karton bewerkende sector is dit 37,5%. Uit de 
enquête blijkt dat slechts 4,74% van de arbeiders in de drukkerij en de afwerking jonger is dan 25 jaar 
en ruim 40% is 50+. 
 
In de enquête werd eveneens gevraagd hoe het aanwervingsbeleid er de komende jaren gaat uitzien 
om deze vergrijzing op te vangen. 
 
48% van de deelnemende bedrijven verwachten om binnen het jaar nieuwe drukkers aan te werven. 
73% van de deelnemende bedrijven verwachten om drukafwerkers aan te werven. 86% tot 91% van 
de bevraagde bedrijven verwacht in de periode tussen 2 en meer dan 5 jaar nieuwe drukkers en 
drukafwerkers nodig te hebben 
 
 

 Aantal bedrijven die aanwerven 
 

 Drukkers   Drukafwerkers  

0 - 1 jaar 2 - 5 jaar 5+ jaar 0 - 1 jaar 2 - 5 jaar 5+ jaar 

25 43 32 26 32 25 

47,54% 90,79% 88,37% 69% 85,80% 86,50% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geënquêteerde bedrijven verwachten binnen het jaar 50 nieuwe drukkers aan te werven, 133 
nieuwe drukkers in een periode van 2 tot 5 jaar en 194 drukkers in een periode +5 jaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Groepssectorfoto 2020 
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De geënquêteerde bedrijven verwachten binnen het jaar 90 nieuwe drukafwerkers aan te werven, 
155 nieuwe drukafwerkers  in een periode van 2 tot 5 jaar en 211 drukafwerkers  in een periode 
+5 jaar. 

 

3. Heeft drukken een plaats in het TSO onderwijs? 

De huidige oudere generatie drukkers en drukafwerkers zijn veelal via deeltijds- of beroepssecundair 
onderwijs de sector ingestroomd. Deze werknemers hebben tijdens hun loopbaan het profiel zien 
evolueren van een eerder mechanisch-technisch beroep naar een beroep waarvoor een technologisch 
achtergrond belangrijk is.  

 
a. Resultaten van de enquête 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de enquête geeft 83% van de respondenten aan dat drukken een belangrijke plaats heeft in het 
TSO. 
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4. Onderschrijven jullie de visie van de sectoren en de sociale partners om drukken in TSO te 

blijven aanbieden? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91% van de respondenten is bereid om steun te geven aan de sectoren en de sociale partners om 
drukken ook in TSO te blijven aanbieden. Als reden werd o.a. aangegeven dat de technologische 
evolutie in de sector ook nood heeft aan TSO-profielen en dat leerlingen die bewust willen kiezen 
voor een TSO-richting in de grafische opleidingen de kans moeten krijgen om voor drukker te kiezen. 

 

5. Instroom problematiek 

a. Instroom vanuit VDAB2 

De vergrijzing in de sector zal moeten opgevangen worden door nieuwe instroom vanuit onderwijs en 
VDAB. Onderstaande grafiek geeft de uitstroom van de afgelopen 5 jaar weer vanuit onderwijs en de 
VDAB-opleidingen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vanuit de VDAB opleidingen drukken en afwerken (centrumleren en bedrijfsleren) stroomden er 
tussen 2015 en 2019 jaarlijks gemiddeld 30 werkzoekenden uit naar tewerkstelling. De dalende cijfers 
hebben o.a. te maken met de krimp van het aantal werkzoekenden en de bijbehorende lagere 
instroom in VDAB-opleidingen drukken en afwerken 

 

                                                
2 Bron: GRAFOC 
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b. Instroom vanuit onderwijs3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de opleidingen 6 TSO printmedia, 6 BSO drukken en afwerken en 7 BSO meerkleurendruk en 
drukwerkveredeling uit onderwijs studeerden tussen 2015 en 2019 gemiddeld 39 leerlingen af. Uit 
statistisch onderzoek kan ook opgemaakt worden dat slecht 13de van de leerlingen aan de slag gaat in de 
richting waarvoor ze gestudeerd hebben. 
 

6. Conclusie 
 

De grafische- en papier en karton bewerkende sectoren staan de volgende jaren voor een grote 
uitdaging in hun zoektocht naar geschikte kandidaten. De uitstroom uit onderwijs en VDAB, samen goed 
voor gemiddeld 69 leerlingen en werkzoekenden per jaar zullen niet volstaan om de geschatte 
aanwervingen in te vullen. Op korte termijn verwachten de bedrijven om jaalijks gemiddeld 86 drukkers 
en drukafwerkers aan te werven. Op langere termijn gaat het over 405 drukkers en drukafwerkers. 
 
De cijfers uit het onderzoek tonen aan dat er nood is aan voldoende technisch geschoolde instroom 
waarbij een TSO richting drukken van groot belang blijft. 
 
De afgelopen jaren hebben de sectoren geïnvesteerd in de promotie voor grafische opleidingen o.a. via 
de projecten samen met Het Beroepenhuis, Zeg het met kleur – 3D en code en de looking good krant 
i.s.m. met de Arteveldehogeschool en MyFutureInPrinting i.s.m. De Talentenschool. 
 
De samenwerking met VDAB om werkzoekenden te begeleiden heeft er voor gezorgd dat de instroom 
in de bedrijven in grote mate kwalitatief is. 
 
Scholen, VDAB, sectoren en bedrijven zullen moeten blijven inzetten om meer werkzoekenden en 
leerlingen in de opleidingen te krijgen.  

 

Indien de uitstroom uit onderwijs en VDAB de volgende 5 jaar zich in dezelfde lijn verder zet dan de 

afgelopen 5 jaar stevent de grafische sector af op een tekort aan nieuwe instroom. 

 

De zoektocht naar een werknemer met een grafische achtergrond zal moeilijker worden. Werkgevers 

zullen naast de traditionele instroomkanalen van interim en onderwijs alternatieven moeten bekijken. 

 

 

 
 
Meer info: herman.staes@grafoc.be 

                                                
3 Bron: VDAB: https://www.vdab.be/trendsdoc/schoolverlaters/detail/default.shtml  

mailto:herman.staes@grafoc.be
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Verslag raadpleging van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van
inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs en van de aanvragers van het voorstel van
onderwijskwalificatie ‘Dierenverzorgingstechnieken’

Aanwezig:
Namens AHOVOKS: Hannelore Baeyens, Sarah Bonte en Els Beliën

Namens de scholen: Bart Vandenberghe (VABI Roeselare), Leen Claus (PTI Kortrijk), Brigitte De Baere
(Scholengroep Gent –Tectura Tuinbouwschool Melle)

Namens de onderwijsverstrekkers: Cindy Lammens (KOV), Patricia Sieuw (GO), Paul Buyck
(Steinerscholen), Koen Bouve (POV)

Verontschuldigd:
Johan Vandenbranden (OVSG)

Plaats: Microsoft Teams vergadering

Datum: 22 april 2022

Bijlagen:
1. Aanvraag nieuwe onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken
2. Bijlagen

Verslag

De vergadering wordt geopend met een korte inleiding en kennismaking.

Er volgt een toelichting door de scholen.
- Eén vertegenwoordiger van de scholen neemt het woord in naam van de 7 scholen die de

aanvraag ondersteunen.
De scholen argumenteren hun aanvraag vanuit het gegeven dat

o de dierensector een sterk groeiende sector is en de maatschappij meer en meer
evolueert van vroeger vooral productie met landbouw en teelten naar ook een
tweede sector van dierenzorg/dierenwelzijn; ze refereren hierbij naar de cijfers
aangeleverd in de schriftelijke aanvraag.

o de studierichting Dierenzorg sinds 2002 reeds bestaat maar bij de invulling van de
matrix enkel Dierenzorg is opgenomen in de arbeidsmarktfinaliteit en niet in de
dubbele finaliteit waardoor er een hiaat is in de logische doorstroom (vanuit een
studierichting Dierenzorg in de dubbele finaliteit) naar de bachelor Agro- en
biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg. Een logische vooropleiding voor de
bachelor Agro- en Biotechnologie optie Dierenzorg ontbreekt dus.

o men in de scholen vaststelt dat het leren over en zorgen voor hobby- en
gezelschapsdieren de schoolmotivatie bij jongeren verhoogt.



o de opsplitsing tussen een meer landbouwgerichte studierichting en een
studierichting gericht op dierenzorg nodig is omdat het om verschillende
leerlingenprofielen gaat. Indien er geen studierichting dierenzorg in de dubbele
finaliteit aanwezig is, blijven tso-leerlingen die de zorg voor hobby- en
gezelschapsdieren een hart toedragen in de kou staan. Bovendien is de tweede graad
zeer breed ingevuld – zowel planten, dieren als milieu komen aan bod – waardoor
een gedeelte van de leerlingen met interesse in dieren en meer specifiek in de zorg
voor dieren geen geschikte studierichting vindt in de derde graad dubbele finaliteit.

o de beroepsgerichte invulling van de studierichting Dierenzorg in de
arbeidsmarktfinaliteit met de beroepskwalificatie Dierverzorger (VKS4) veel te zwaar
is en men deze beroepskwalificatie wil koppelen aan de nieuwe studierichting
Dierenverzorgingstechnieken in de dubbele finaliteit. De beroepskwalificatie
Assistent Dierverzorger (VKS2) wil men koppelen aan de studierichting Dierenzorg in
de arbeidsmarktfinaliteit.

o het merendeel van de leerlingen Dier- en Landbouwtechnische wetenschappen optie
Dierenzorg doorstroomt naar hoger onderwijs.

o er een nieuw Koninklijk Besluit is dat voor het inrichten/houden van dieren een
diploma Dierenzorg, op het niveau van secundair onderwijs vereist is.

o de sector bij het opstellen van de beroepskwalificaties vragende partij was voor twee
profielen in de dierenzorg, nl. Dierverzorger (VKS4) en Assistent dierverzorger (VKS2)

o de scholen die momenteel Dierenzorg aanbieden geen extra materiële en financiële
investeringen moeten doen omdat ze reeds goed zijn uitgerust.  Bovendien is er
reeds een goede samenwerking met hogescholen en de arbeidsmarkt voor wat
betreft de stageplaatsen.

o scholen die nu Dierenzorg inrichten niet beschikken over de middelen en
mogelijkheden om bijvoorbeeld om te vormen naar ‘veeteelt’. Dit vergt andere
infrastructuur en materiële middelen. Bovendien zou het jammer zijn dat gedane
investeringen verloren gaan.

Na de toelichting is er gelegenheid voor vragen/opmerkingen van de onderwijsverstrekkers en
AHOVOKS.

- Vragen van de onderwijsverstrekkers en AHOVOKS
De aanvragers hebben geen concreet voorstel voor de invulling van het specifiek gedeelte
m.b.t. specifieke eindtermen opgenomen in het aanvraagdossier. De onderwijsverstrekkers
stellen voor dat een gelijkaardig pakket zoals ingevuld voor de verwante studierichtingen
binnen het domein Land- en Tuinbouw kan worden aangeboden. AHOVOKS volgt dit voorstel
en stelt het volgende pakket aan specifieke eindtermen voor:

1 Algemene doorstroomcompetenties
1.1 Generieke doorstroomcompetenties

8 Biologie
8.4 Algemene biologie
8.5 Fysiologie en anatomie van dieren

9 Chemie
9.2 Algemene chemie

10 Aardwetenschappen
10.2 Toegepaste aardwetenschappen: bodemkunde
10.4 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, klimaat en landbouw



12 STEM
12.4 Labo

De aanvragers zijn akkoord met dit voorstel.

- Vanuit OVSG kwam de schriftelijke opmerking dat zowel op vlak van competenties als op vlak
van context en leerinhouden van dit structuuronderdeel een duidelijk verschil
met Agrotechnieken Dier zou moeten zijn. Dit zowel omwille van het feit dat scholen die
deze structuuronderdelen aanbieden zich duidelijk kunnen profileren en dit vooral in functie
van de gemotiveerde studiekeuze van de leerlingen.
De aanvragers verduidelijken dat zowel de inhoudelijke invulling als het beoogde
leerlingenprofiel sterk verschillen tussen de studierichtingen Agrotechnieken Dier en
Dierenverzorgingstechnieken.

- Vragen van AHOVOKS

o Hebben jullie een zicht op het aandeel leerlingen uit de optie Dierenzorg dat
doorstroomt naar hoger onderwijs en naar de arbeidsmarkt? Naar welke
vervolgopleidingen stromen ze door?  In welke sectoren op de arbeidsmarkt komen
ze terecht?
De aanvragers beschikken niet over precieze getallen wat betreft doorstroom naar
hoger onderwijs of arbeidsmarkt.  Er wordt aangegeven dat 2/3 tot zelfs 90%
doorstoomt naar hoger onderwijs, meer concreet naar vervolgopleidingen met een
verzorgend aspect, hetzij humaan hetzij in de dierenzorg.  Ook wat betreft de
arbeidsmarkt ambiëren ze in eerste instantie een job in de dierenzorg, maar wat
natuurlijk niet altijd (onmiddellijk) mogelijk is.

o Hoe zien de aanvragers de profilering van de studierichting Dierenzorg in de
arbeidsmarktfinaliteit?
Het voorstel van de aanvragers is om het beroepsgedeelte in te vullen met de
beroepskwalificatie Assistent Dierverzorger VKS2 i.p.v. Dierverzorger VKS4.
Gezien het feit dat de modernisering SO onder andere als ambitie heeft om ook de
invulling van studierichtingen in de arbeidsmarktfinaliteit voldoende ambitieus te
maken, heeft AHOVOKS bedenkingen bij deze voorgestelde wijziging.
De aanvragers worden in hun vraag bijgestaan door de onderwijsverstrekkers.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt de vraag welke referentie AHOVOKS neemt om
dat voorstel als ‘van een te zwak niveau’ te beoordelen. Enkel het VKS-niveau is voor
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onvoldoende als criterium. Het tegenvoorbeeld van
de studierichting Textielverzorgingstechnieken wordt gegeven waarvan het
beroepsgedeelte met een beroepskwalificatie VKS 3 wordt ingevuld, dat weliswaar
VKS 3 is maar vergeleken met VKS 2 Assistent dierverzorger volgens Katholiek
Onderwijs Vlaanderen zwakker uitvalt. De waarde van een onderwijskwalificatie en
van de beroepsgerichte vorming van een studierichting wordt volgens Katholiek
Onderwijs Vlaanderen niet enkel bepaald door de beroepskwalificatie zoals
vastgelegd in de onderwijskwalificatie.
OKO sluit zich hierbij aan en stelt de vraag of de bezorgdheid van een te zwakke
profilering van de studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit niet kan worden
opgevangen door extra leerplandoelen in de leerplannen?



Een aanvrager treedt dit voorstel bij en geeft vanuit ervaring met leerplancommissies
mee dat voor de studierichtingen in de Land- en Tuinbouw er steeds over gewaakt
wordt dat de vertaling van de competenties uit de beroepskwalificaties voldoende
hoog is en er voldoende uitdagende doelen worden geformuleerd.
GO! brengt in dat de huidige koppeling van de beroepskwalificatie Dierverzorger
VKS4 afwijkt van de invulling van andere arbeidsmarktgerichte studierichtingen die
met beroepskwalificaties van VKS2 en VKS3 worden ingevuld. Zelfstandigheid en
leidinggevende elementen horen volgens GO! niet thuis in studierichtingen van de
arbeidsmarktgerichte finaliteit.
Alle aanvragers en onderwijsverstrekkers ondersteunen de ingebrachte argumenten
als reactie op de door AHOVOKS geuite bezorgdheid.

Ingebrachte standpunten van de onderwijsverstrekkers:

- Alle onderwijsverstrekkers drukken hun appreciatie uit voor het goed gedocumenteerd
dossier en ondersteunen de aanvraag.  Er wordt nogmaals benadrukt dat men niet wil dat
leerlingen met een hart voor de zorg/verzorging van dieren in de kou blijven staan of een
studierichting beneden hun capaciteiten moeten volgen omwille van een ontbrekende
studierichting in de dubbele finaliteit. Deze leerlingen onderscheiden zich (ander profiel) van
leerlingen die interesse hebben in productiedieren, het economisch gegeven van de
landbouw.

- Het is de opdracht van onderwijs om zoveel mogelijk kansen te bieden, daarom steunen alle
onderwijsverstrekkers de vraag om een studierichting Dierenverzorgingstechnieken in de 3de

graad dubbele finaliteit, tso te kunnen inrichten. Zonder die studierichting bestaat het gevaar
dat bepaalde jongeren vroegtijdig afhaken en hun diploma secundair onderwijs niet halen,
wat hun kansen op de arbeidsmarkt verkleint.

Het advies van AHOVOKS (hetzij een voorstel van onderwijskwalificatie hetzij een gemotiveerde
beslissing om geen voorstel van onderwijskwalificatie te ontwikkelen) en het verslag van de
raadpleging zullen bezorgd worden aan VLOR die, zoals voorzien in de procedure, ook een advies
over deze aanvraag moet uitbrengen. De verschillende standpunten van de onderwijsverstrekkers
worden meegegeven via het verslag van de raadpleging.



Verslag raadpleging van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van
inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs in het kader van het voorstel van
onderwijskwalificatie ‘Dierenverzorgingstechnieken’

Aanwezig:
Namens AHOVOKS: Hannelore Baeyens, Sarah Bonte en Els Beliën

Namens de onderwijsverstrekkers: Cindy Lammens (KOV), Patricia Sieuw (GO), Leen Claus (PTI
Kortrijk), Jan Van Santvliet (PITO)

Verontschuldigd:
Paul Buyck (Steinerscholen), Koen Bouve (POV), Johan Vandenbranden (OVSG)

Plaats: Microsoft Teams vergadering

Datum: 04 mei 2022

Bijlagen:

Verslag

De vergadering wordt geopend met een situatieschets:
· De aanvragers van de nieuwe onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken voor de

dubbele finaliteit stelden bij hun aanvraag ook een aanpassing van de onderwijskwalificatie
Dierenzorg in de arbeidsmarktfinaliteit voor. Deze aanpassing wekt enige bezorgdheid op bij
AHOVOKS omwille van (1) de omvang, invulling en het niveau van het beroepsgericht gedeelte
(BK), (2) de gelijkwaardigheid met andere onderwijskwalificaties in de arbeidsmarktfinaliteit
en (3) één van de doelstellingen van de modernisering van het secundair onderwijs die de
opwaardering van arbeidsmarktgerichte studierichtingen beoogt.
AHOVOKS vermeldt dat er enkel een positief advies voor de aanvraag van de nieuwe
onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken kan worden gegeven indien de
voorgestelde aanpassing voor de arbeidsmarktfinaliteit wordt bijgestuurd i.f.v. de
bezorgdheden. Tevens vermeldt AHOVOKS al nagedacht te hebben over suggesties m.b.t. deze
bijsturing.

· De onderwijsverstrekkers en de vertegenwoordigers van de scholen drukken hun appreciatie
uit voor dit overleg en geven aan dat er zeker openheid is om tot een oplossing te komen.  Ook
zij geven aan dat ze hebben nagedacht over mogelijke pistes voor een oplossing.

De suggesties voor bijsturing worden voorgesteld.
· AHOVOKS vermeldt dat er met oog op de bezorgdheden naar verschillende

beroepskwalificaties werd gekeken om een bijsturing te doen. De beroepskwalificatie
‘Winkelmedewerker’ (VKS 3) wordt als meest valabele aanvulling naar voor geschoven met als
argumentatie dat de competenties van de winkelmedewerker goed aansluiten bij enkele



competenties van de beroepskwalificatie Assistent Dierverzorger en dat het een verruiming is
voor hun uitstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt: de leerlingen kunnen dan ook
tewerkgesteld worden bij bijvoorbeeld dierenwinkels of als winkelmedewerker in andere
sectoren.

· Het GO! heeft deze piste ook bekeken maar geeft enkele tegenargumenten waarom deze
oplossing minder gunstig is: de leerlingen doen hun stages veelal in de ZOO, dierenparken,
dierenbedrijven en niet in winkels.  Wat betreft stageplaatsen is dit een minder goed voorstel.
Bovendien argumenteert het GO! dat ze op hun stageplaatsen veelal onderhoudswerken
(bijvoorbeeld technische herstellingen) moeten uitvoeren. Hun suggestie tot aanvulling is dan
ook de beroepskwalificatie ‘Onderhoudsmedewerker’ (VKS3).
AHOVOKS volgt de tegenargumentatie en ook de suggestie die naar voor wordt geschoven.
Ook KOV en de vertegenwoordigers van de scholen van POV kunnen zich vinden in de
suggestie. Eén van de vertegenwoordigers van POV beaamt dat er momenteel in de
studierichting Dierenzorg al competenties m.b.t. onderhoudswerkzaamheden aan bod komen
maar ook enkele competenties van de winkelmedewerker. AHOVOKS vult aan met het
gegeven dat scholen vrij zijn om extra (bovenop het vastgelegde minimum) competenties aan
te bieden in hun lessen en onderwijsverstrekkers vrij zijn om extra competenties te verwerken
in de leerplannen.

· KOV stelt nog een andere piste als bijsturing voor: een set van competenties uit de
beroepskwalificatie Dierverzorger. Deze set van competenties sluit goed aan bij de
beroepskwalificatie Assistent Dierverzorger.
Eén van de directeurs stelt de vraag waarom een set van competenties niet kan als aanvulling.
AHOVOKS argumenteert dat dit destijds niet het uitgangspunt was om het beroepsgericht
gedeelte van onderwijskwalificatie vorm te geven. Slechts in uitzonderlijke gevallen – wanneer
het volgens regelgeving niet anders kan (bijvoorbeeld ingeval bepaalde competenties
gerelateerd aan de leeftijd van 18 jaar of meer) – werd dit toegepast.

Uit de argumentaties en tegenargumentaties op alle voorgestelde suggesties blijkt dat het
beroepsgericht gedeelte van de studierichting Dierenzorg kan worden vormgegeven door twee
beroepskwalificaties, nl Assistent Dierverzorger (VKS2) en Onderhoudsmedewerker (VKS3).  Alle
aanwezigen kunnen zich hierin vinden.

Het advies van AHOVOKS en het verslag van de raadpleging zullen bezorgd worden aan VLOR die,
zoals voorzien in de procedure, ook een advies over deze aanvraag moet uitbrengen. De
verschillende standpunten van de onderwijsverstrekkers worden meegegeven via het verslag van de
raadpleging.
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VOORSTEL VOOR EEN ACTUALISERING VAN DE
ONDERWIJSKWALIFICATIE
Dierenzorg

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Dierenzorg

1.2 NIVEAU

Drie

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

Volgende scholen met een opleiding ‘Dierenzorg’ (bso) en ‘Dier- en Landbouwtechnische
Wetenschappen’ (tso),

o VABI Roeselare
o Hasp-O Stadsrand Sint-Truiden
o GO! technisch atheneum Horteco Vilvoorde
o PITO Stabroek
o KOGEKA Sint Jozef Geel
o GO! Tuinbouwschool Melle
o PTI Kortrijk

De aanpassing gebeurt i.f.v. de aanvraag van een nieuwe onderwijskwalificatie
Dierenverzorgingstechnieken, niveau 4 dubbele finaliteit, tso.
Aan deze aanvraag is een schrijven toegevoegd van Hogeschool Gent, Vives en Boerenbond. Deze
organisaties steunen in hun schrijven de aanvraag van een nieuwe onderwijskwalificatie
Dierenverzorgingstechnieken in de derde graad dubbele finaliteit, tso en de aanpassing van de
onderwijskwalificatie Dierenzorg in de derde graad arbeidsmarktfinaliteit, bso.

Datum van indiening
11 november 2021
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2. Inhoud

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Dierenzorg wordt ingevuld met de eindtermen van de basisvorming van de derde
graad arbeidsmarktfinaliteit (cfr. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de
derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen. Goedgekeurd op
12/02/2021).

Specifieke eindtermen
/

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Dierenzorg wordt ingevuld met de beroepskwalificaties
Assistent dierverzorger (VKS niveau 2) en Onderhoudsmedewerker (VKS niveau 3).

3. Analyse decretale criteria

3.1 DE MAATSCHAPPELIJKE, ECONOMISCHE EN CULTURELE BEHOEFTE

Dierenzorg en dierenwelzijn voor huisdieren (hobby en vrije tijd) is niet alleen een groeiende
economische sector maar ook een maatschappelijk actueel onderwerp. De samenleving verandert en
daarmee ook de houding van de mensen ten opzichte van dieren. We hebben nu meer respect voor
dieren dan 25 jaar geleden en inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. Men
heeft steeds meer een mening over het houden van dieren, vangen van dieren, doden van dieren,
het omgaan met dieren en allerlei ethische kwesties rond dieren.
Statistieken1 bevestigen dat huisdieren een belangrijk deel van de samenleving uitmaken. 80 miljoen
gezinnen in Europa hebben minstens één huisdier. 50% van de huisdieren zijn honden en katten.
Andere vaak voorkomende huisdieren zijn vogels, knaagdieren, vissen en reptielen. Ook op
economisch vlak draagt de huisdierensector zijn steentje bij. In Europa levert deze naar schatting
zo’n 1 000 000 directe en indirecte banen op en zorgt ze voor een totale jaaromzet van zo’n 21
miljard euro.

1 https://www.fediaf.org//who-we-are/european-statistics.html



3

3.2 DE ONDERWIJSKUNDIGE EN OPVOEDKUNDIGE CONTEXT

Aansluiting bij de doelgroep
De potentiële doelgroep bestaat vooral uit leerlingen die in de 2de graad secundair onderwijs de
richting Plant, Dier en Milieu volgen. Het zijn leerlingen met interesse voor dierenwelzijn en -
verzorging.

Het bieden van een duidelijke finaliteit
Het geactualiseerde voorstel van onderwijskwalificatie Dierenzorg sluit aan bij het profiel van de
arbeidsmarktfinaliteit, bso. De actualisatie is het gevolg van een aanvraag van een nieuwe
onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken voor de 3de graad dubbele finaliteit tso. Om de
vereiste beroepscompetenties van deze nieuw aangevraagde onderwijskwalificatie in te vullen,
wordt de beroepskwalificatie Dierverzorger (VKS niveau 4) gebruikt. Deze beroepskwalificatie is ook
gekoppeld aan de onderwijskwalificatie Dierenzorg van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit bso, maar
is volgens de aanvragers voor deze doelgroep te zwaar. De competenties zoals het beheren van de
algemene administratie, voorraadbeheer, het voorzien (organiseren) van een veilige en
diervriendelijke huisvesting … sluiten niet aan bij het profiel van deze leerlingen.

Het geactualiseerde voorstel van onderwijskwalificatie Dierenzorg wordt ingevuld met de
beroepskwalificaties Assistent Dierverzorger (VKS niveau 2) en Onderhoudsmedewerker (VKS niveau
3). Verschillende competenties van de Onderhoudsmedewerker sluiten aan bij ‘randwerkzaamheden’
die de Assistent Dierverzorgers uitvoeren.
De competenties beschreven in deze beroepskwalificaties zijn haalbaar voor de doelgroep. Het
geactualiseerde voorstel van onderwijskwalificatie heeft een arbeidsmarkgerichte focus en kan door
zijn bredere invulling bijdragen aan een versterking van de arbeidsmarktkansen van leerlingen
Dierenzorg.

De mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt
De afstemming van de beroepsgerichte competenties op het profiel van de doelgroep, de verbreding
van de beroepsgerichte competenties en daaraan gekoppeld de verruiming van de
instroommogelijkheden op de arbeidsmarkt stimuleren de leermotivatie bij leerlingen.

3.3 DE VERWACHTE INSTROOM EN UITSTROOM

De verwachte in- en uitstroom worden niet beïnvloed door de actualisering van de studierichting
Dierenzorg.

3.4 DE NOODZAKELIJKE MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN EN EXPERTISE

In scholen met dierenzorgopleidingen zijn de middelen en expertise reeds aanwezig. De financiële
extra input ten gevolge van de aanpassingen kan dus geminimaliseerd worden.

3.5 DE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING, ALS DIE VEREIST IS

/
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3.6 DE PLAATS IN DE OPLEIDINGSSTRUCTUUR, DE VEREISTE VOORKENNIS EN EEN
INSCHATTING VAN DE WENSELIJKHEID VAN EEN AANBODBEPERKING

De onderwijskwalificatie Dierenzorg situeert zich in de derde graad bso, arbeidsmarktfinaliteit.

Tweede graad
Dubbele finaliteit Arbeidsmarktfinaliteit

Plant-, Dier- en Milieutechnieken Plant, Dier en Milieu

Derde graad
Dubbele finaliteit Arbeidsmarktfinaliteit

Agrotechnieken
Dier

Dierenverzorgings-
technieken

Natuur- en
Groentechnieken Dierenzorg Dier en Milieu Groenaanleg

- en Beheer
Agrotechnieken

Plant
Tuinaanleg- en

Beheer Plant en Milieu

gericht op
landbouw en
doorstroom

gericht op
dierenzorg en
doorstroom

gericht op natuur-,
groen- en

tuinbeheer en
doorstroom

gericht op
dierenzorg

gericht op
landbouw

gericht op
groen- en

tuinbeheer

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De toelatingsvoorwaarden die voor andere studierichtingen
derde graad secundair onderwijs arbeidsmarktfinaliteit bso gelden, zullen ook voor deze
studierichting gelden. De meest logische vooropleiding in de tweede graad is de studierichting Plant,
Dier en Milieu.

Het betreft een nicheopleiding.

3.7 HET VERSCHIL IN INHOUDELIJKE INVULLING VAN DE ONDERWIJSKWALIFICATIE
TEGENOVER EN DE EVENTUELE SAMENHANG MET ANDERE VOORSTELLEN VAN
ONDERWIJSKWALIFICATIES EN MET ERKENDE BEROEPS- EN
ONDERWIJSKWALIFICATIES

De aanvraag van een nieuwe studierichting Dierenverzorgingstechnieken in de 3de graad dubbele
finaliteit zorgt ervoor dat de opsplitsing tussen landbouw enerzijds en hobby- en gezelschapsdieren
anderzijds zowel in de arbeidsmarktgerichte als in de dubbele finaliteit helder is. Deze aanpassing komt
bovendien overeen met wat er eerder al binnen het domein ‘plant’ werd aangepast in de matrix,
namelijk een extra opleiding ‘Tuinaanleg en -Beheer’ naast de teeltgerichte opleiding ‘Agrotechnieken
plant’.

Tegelijk leidt de studierichting Dierenverzorgingstechnieken op tot Dierverzorger (VKS niveau 4) en
bevat ze, wat het beroepsgerichte gedeelte betreft, exact dezelfde competenties als de bestaande
onderwijskwalificatie ‘Dierenzorg’ arbeidsmarktfinaliteit bso. Om de aangevraagde
onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken dubbele finaliteit tso te onderscheiden van de
bestaande onderwijskwalificatie Dierenzorg arbeidsmarktfinaliteit bso moet het beroepsgerichte
gedeelte van Dierenzorg geactualiseerd worden. De beroepskwalificatie Dierverzorger (VKS niveau 4)
wordt geschrapt en vervangen door de beroepskwalificaties Assistent Dierverzorger (VKS niveau 2) en
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Onderhoudsmedewerker (VKS niveau 3). De geactualiseerde invulling van de onderwijskwalificatie
Dierenzorg zorgt voor een duidelijke profilering ten opzichte van de onderwijskwalificatie
Dierenverzorgingstechnieken. Daarenboven sluiten de competenties aan bij de doelgroep en verruimt
de opname van de beroepskwalificatie Onderhoudsmedewerker de instroommogelijkheden op de
arbeidsmarkt.

3.8 DE ONDERWIJSKWALIFICATIE OF KWALIFICATIES DIE IN VOORKOMEND GEVAL
VERVANGEN WORDEN

De onderwijskwalificatie zit al in het bestaande aanbod en wordt enkel geactualiseerd.
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VOORSTEL VOOR EEN ACTUALISERING VAN HET
STRUCTUURONDERDEEL
Plant, Dier en Milieu
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Plant, Dier en Milieu

1.2 GRAAD, FINALITEIT EN ONDERWIJSVORM

2de graad arbeidsmarktfinaliteit, bso

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

AHOVOKS

Datum van indiening
4 mei 2022

2. Inhoud

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Plant, Dier en Milieu wordt ingevuld met de eindtermen van de basisvorming van
de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit (cfr. Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede
en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen.
Goedgekeurd op 12/02/2021).
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Cesuurdoelen
/

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Plant, Dier en Milieu wordt ingevuld met relevante sets
van competenties uit minstens twee van volgende beroepskwalificaties:

- Assistent dierverzorger (VKS niveau 2)
- Onderhoudsmedewerker (VKS niveau 3)
- Assistent dierlijke productie (VKS niveau 2)
- Assistent florist (VKS niveau 3)
- Assistent plantaardige productie (VKS niveau 2)
- Bestuurder landbouwmachines (VKS niveau 3)
- Medewerker groen- en tuinaanleg (VKS niveau 2)
- Medewerker groen- en tuinbeheer (VKS niveau 2)

3. Analyse decretale criteria

De actualisatie van de samenstelling van het structuuronderdeel Plant, Dier en Milieu tweede graad
arbeidsmarktfinaliteit bso vloeit voort uit de actualisatie van de onderwijskwalificatie Dierenzorg
derde graad arbeidsmarktfinaliteit bso.



VOORSTEL VOOR EEN ACTUALISERING VAN HET
STRUCTUURONDERDEEL
Plant-, Dier- en Milieutechnieken

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Plant-, Dier- en Milieutechnieken

1.2 GRAAD, FINALITEIT EN ONDERWIJSVORM

2de graad dubbele finaliteit, tso

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

AHOVOKS

Datum van indiening
4 mei 2022

2. Inhoud

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Plant-, Dier- en Milieutechnieken wordt ingevuld met de eindtermen van de
basisvorming van de tweede graad dubbele finaliteit (cfr. Decreet betreffende de onderwijsdoelen
voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante
maatregelen. Goedgekeurd op 12/02/2021).



Cesuurdoelen
Het specifieke gedeelte van de studierichting Plant-, Dier- en Milieutechnieken wordt ingevuld met
cesuurdoelen. Het pakket is als volgt

8 Biologie
8.5 Fysiologie en anatomie van dieren
8.6 Fysiologie en anatomie van planten
8.7 Plant- en dierkunde

9 Chemie
9.2 Algemene chemie

10 Aardwetenschappen
10.2 Toegepaste aardwetenschappen: bodemkunde
10.3 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, klimaat, natuur
10.4 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, klimaat en landbouw

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Plant-, Dier- en Milieutechnieken wordt ingevuld met
relevante sets van competenties uit minstens twee van volgende beroepskwalificaties:

- Dierverzorger (VKS niveau 4)
- Tuinaanlegger-groenbeheerder (VKS niveau 4)
- Productiemedewerker plant (VKS niveau 4)
- Productiemedewerker dier (VKS niveau 4)
- Natuurbeheerder (VKS niveau 4)

3. Analyse decretale criteria

De actualisatie van de samenstelling van het structuuronderdeel Plant-, Dier- en Milieutechnieken
tweede graad dubbele finaliteit, tso vloeit voort uit de nieuw aangevraagde onderwijskwalificatie
Dierenverzorgingstechnieken derde graad dubbele finaliteit, tso.
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VOORSTEL VOOR EEN ONDERWIJSKWALIFICATIE
Dierenverzorgingstechnieken

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Algemene informatie

1.1 BENAMING

Dierenverzorgingstechnieken

1.2 NIVEAU

Vier

1.3 AANVRAGERS EN BETROKKEN ACTOREN

Volgende scholen met een opleiding ‘Dierenzorg’ (bso) en ‘Dier- en Landbouwtechnische
Wetenschappen’ (tso),

o VABI Roeselare
o Hasp-O Stadsrand Sint-Truiden
o GO! technisch atheneum Horteco Vilvoorde
o PITO Stabroek
o KOGEKA Sint Jozef Geel
o GO! Tuinbouwschool Melle
o PTI Kortrijk

Aan de aanvraag is een schrijven toegevoegd van Hogeschool Gent, Vives en Boerenbond. Deze
organisaties steunen in hun schrijven de aanvraag van een nieuwe onderwijskwalificatie
Dierenverzorgingstechnieken in de derde graad dubbele finaliteit, tso.

Datum van indiening
11 november 2021
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2. Inhoud aangevraagde onderwijskwalificatie

2.1 ONDERWIJSDOELEN

Eindtermen
De studierichting Dierenverzorgingstechnieken wordt ingevuld met de eindtermen van de
basisvorming van de derde graad dubbele finaliteit (cfr. Decreet betreffende de onderwijsdoelen
voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante
maatregelen. Goedgekeurd op 12/02/2021)

Specifieke eindtermen
Het specifieke gedeelte van de studierichting Dierenverzorgingstechnieken wordt ingevuld met
specifieke eindtermen.
In het aanvraagdossier wordt geen selectie van specifieke eindtermen voorgesteld. Op basis van de
doorstroomprofielen en pakketten van specifieke eindtermen van verwante studierichtingen in het
domein Land- en Tuinbouw is het voorstel als volgt:

1 Algemene doorstroomcompetenties
1.1 Generieke doorstroomcompetenties

8 Biologie
8.4 Algemene biologie
8.5 Fysiologie en anatomie van dieren

9 Chemie
9.2 Algemene chemie

10 Aardwetenschappen
10.2 Toegepaste aardwetenschappen: bodemkunde
10.4 Toegepaste aardwetenschappen: milieu, klimaat en landbouw

12 STEM
12.4 Labo

2.2 BEROEPSKWALIFICATIE

Het specifieke gedeelte van de studierichting Dierenverzorgingstechnieken wordt ingevuld met de
beroepskwalificatie Dierverzorger – VKS niveau 4.
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3. Analyse decretale criteria

3.1 DE MAATSCHAPPELIJKE, ECONOMISCHE EN CULTURELE BEHOEFTE

Dierenzorg en dierenwelzijn voor huisdieren (hobby en vrije tijd) is niet alleen een groeiende
economische sector maar ook een maatschappelijk actueel onderwerp. De samenleving verandert
en daarmee ook de houding van de mensen ten opzichte van dieren. We hebben nu meer respect
voor dieren dan 25 jaar geleden en inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd.
Men heeft steeds meer een mening over het houden van dieren, vangen van dieren, doden van
dieren, het omgaan met dieren en allerlei ethische kwesties rond dieren.
Statistieken1 bevestigen dat huisdieren een belangrijk deel van de samenleving uitmaken. 80 miljoen
gezinnen in Europa hebben minstens één huisdier. 50% van de huisdieren zijn honden en katten.
Andere vaak voorkomende huisdieren zijn vogels, knaagdieren, vissen en reptielen. Ook op
economisch vlak draagt de huisdierensector zijn steentje bij. In Europa levert deze naar schatting
zo’n 1 000 000 directe en indirecte banen op en zorgt ze voor een totale jaaromzet van zo’n
21 miljard euro.

3.2 DE ONDERWIJSKUNDIGE EN OPVOEDKUNDIGE CONTEXT

Aansluiting bij de doelgroep
De potentiële doelgroep bestaat vooral uit leerlingen die in de 2de graad secundair onderwijs de
richting Plant-, Dier- en Milieutechnieken volgden. Het zijn leerlingen met interesse voor
dierenwelzijn en -verzorging.

Het bieden van een duidelijke finaliteit
Een voorstel van onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken sluit aan bij het profiel van de
tso dubbele finaliteit. Dit voorstel van onderwijskwalificatie heeft een tweeledige focus. Het draagt
bij aan de vereiste beroepscompetenties voor de arbeidsmarkt, meer concreet voor beroepen zoals
dierverzorger, dierentrimmers, kweken en verzorgen van dieren, kweken van vis, week- en
schelpdieren … en aan de versterking van de slaagkansen in opleidingen hoger onderwijs, meer
specifiek:

- Professionele bachelors
o Biotechniek

▪ Agro- en Biotechnologie
o Onderwijs

▪ Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
▪ Educatieve opleiding: Lager onderwijs
▪ Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar andere opleidingen hoger onderwijs is niet uitgesloten, maar de leerlingen worden
er vanuit de onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken niet specifiek op voorbereid.

1 https://www.fediaf.org//who-we-are/european-statistics.html
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De mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt
In de huidige matrix is in de derde graad arbeidsmarktfinaliteit een studierichting Dierenzorg
opgenomen maar ontbreekt volgens de aanvragers een studierichting waarin het verzorgende aspect
en het welzijn van alle dieren centraal staat op het niveau van de dubbele finaliteit. Dit zorgt er mee
voor dat leerlingen met interesse voor dierenwelzijn en -verzorging een (te) vroege beslissing nemen
om een arbeidsmarktgerichte finaliteit te kiezen en dus afstuderen met een OK3. Het beïnvloedt hun
mogelijkheden voor een vervolgopleiding op het niveau van een professionele bachelor. Een
voorbereiding op die professionele bachelor, via een studierichting Dierenverzorgingstechnieken in de
dubbele finaliteit, tso biedt hier volgens de aanvragers een oplossing.

3.3 DE VERWACHTE INSTROOM EN UITSTROOM

Op basis van recente in- en uitstroomgegevens, dewelke geen expliciete gegevens over de optie
Dierenzorg van de studierichting Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen bevatten, is het
moeilijk inschatten wat de verwachte in- en uitstroom zal zijn.

Instroom in verwante opleidingen
Volgens de aanvragers volgen momenteel 281 leerlingen de optie Dierenzorg van de studierichting
‘Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen (cfr. de nieuwe studierichting
Dierenverzorgingstechnieken) derde graad tso.

Overzicht leerlingaantallen 2021-2022 5e jaar 6e jaar Totaal
Dier- en landbouwtechnische Wetenschappen 260 223 483
Dier- en landbouwtechnische Wetenschappen optie Landbouw 102 100 202
Dier- en landbouwtechnische Wetenschappen optie Dierenzorg 158 123 281

Verdeling over de verschillende scholen
Hasp-O-Stadsrand – Sint-Truiden 7 5 12
Horteco - Vilvoorde 47 30 77
Kogeka-Sint-Jozef Geel 27 29 56
Pito - Stabroek 20 12 32
PTI - Kortrijk 13 13 26
Tectura - Melle 25 21 46
Vabi - Roeselare 19 13 32

Tabel 1: Instroomgegevens voor de studierichting Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen – bron:
aanvragers)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instroom in verwante opleidingen. De instroomcijfers
voor  Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen omvatten alle opties binnen deze studierichting.
Er zijn centraal geen gegevens voor de optie Dierenzorg voorhanden.

Studierichting 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Agro- en Groenbeheer 14 21 22 21 13
Agro- en Groenmechanisatie 51 38 32 35 17
Biotechnische Wetenschappen 495 465 490 492 506
Dier- en Landbouwtechnische
Wetenschappen 491 457 460 448 483

Natuur- en Groentechnische
Wetenschappen 98 75 80 72 66
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Planttechnische Wetenschappen 280 270 255 251 278
Totaal 1.429 1.326 1.339 1.319 1.363

Tabel 2: instroomgegevens van verwante opleidingen – bron: Dataloep

Uitstroom uit verwante opleidingen
Volgens de aanvragers bedraagt de jaarlijkse uitstroom van de studierichting Dier- en
Landbouwtechnische Wetenschappen – optie Dierenzorg ongeveer 150 leerlingen. Tabel 3 toont
uitstroomgegevens voor de studierichting Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen. Specifiek
voor de optie Dierenzorg zijn er geen gegevens centraal beschikbaar.

Geslacht 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

M 84 92 103 101 86
V 136 119 105 94 110
Totaal 220 211 208 195 196

Tabel 3: Aantal studiebewijzen voor Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen voor de periode 2015-2016
t.e.m. 2019-2020 – bron: Dataloep

De meest voor de hand liggende vervolgopleiding voor leerlingen van Dierenverzorgingstechnieken
dubbele finaliteit (cfr. Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen – optie Dierenzorg in de huidige
structuur) is een professionele bachelor Agro- en Biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg. Voor
deze afstudeerrichting zijn door één hogeschool gegevens ter beschikking gesteld voor het
academiejaar 2021-2022 (tabel 4). De tabel toont het aantal studenten met een vooropleiding Dier-
en Landbouwtechnische Wetenschappen of een andere inhoudelijk verwante studierichting. Ook hier
zijn geen gegevens beschikbaar voor de optie Dierenzorg van de studierichting Dier- en
Landbouwtechnische Wetenschappen.

Studierichting secundair onderwijs
Aantal studenten  in de afstudeerrichting
Dierenzorg (voor de drie jaren) in de
professionele bachelor Agro- en Biotechnologie

2e lj 3e gr Biotechnische Wetenschappen TSO 6

2e lj 3e gr Chemie TSO 3

2e lj 3e gr Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen
TSO 12

2e lj 3e gr Natuur- en Groentechnische Wetenschappen
TSO 1

2e lj 3e gr Techniek-Wetenschappen TSO 6

3e lj 3e gr Gespecialiseerde Dierenverzorging BSO 5

3e lj 3e gr Veehouderij  en Landbouwtechnieken BSO 1

Totaal 216

Tabel 4: Instroomcijfers van de studenten die dit academiejaar in de drie jaren de afstudeerrichting Dierenzorg
volgen in de Bachelor Agro- & Biotechnologie - bron: Thomas More

- uitstroom derde graad tso Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen: 12/216 = 5,5%
- uitstroom derde graad tso Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen optie

Dierenzorg: geen cijfers.
- uitstroom 7de jaar bso- gespecialiseerde Dierenverzorging: 5/216 = 2,3%
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Het gemiddeld studierendement van de studierichting Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen
voor een aantal professionele bacheloropleidingen wordt weergegeven in tabel 5. Het
studierendement van verwante opleidingen in de opleiding Agro- en Biotechnologie wordt
weergeven in tabel 6.
Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar voor de optie Dierenzorg.

Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen

Professionele Bachelor Aantal
studenten

Participatiegraad
(%)

Gemiddeld studierendement
(%)

Agro- en biotechnologie 546 41,9 64,38
Educatieve opleiding: Secundair
onderwijs 37 2,84 60,36

Verpleegkunde 30 2,3 61,76
Tabel 5: Gemiddeld studierendement Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen- periode 2014-2015 t.e.m.
2019-2020 – bron: Onderwijskiezer – 20220308

Professionele Bachelor Aantal studenten Participatiegraad (%) Gemiddeld
studierendement (%)

Agro- en biotechnologie

Natuur- en Groentechnische Wetenschappen
94 35,47 60,4

Biotechnische Wetenschappen
237 17,67 80,34

Planttechnische Wetenschappen
241 30,43 64,34

Tabel 6: het studierendement van verwante opleidingen – bron: onderwijskiezer - 20220308

Arbeidsmarkt
Uit onderstaande gegevens blijkt dat het aantal schoolverlaters en werkzoekenden voor de
studierichting Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen in het verlengde ligt van verwante
opleidingen binnen het domein Land- en Tuinbouw. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de optie
Dierenzorg binnen deze studierichting.
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Biotechnische Wetenschappen Natuur- en Groentechnische Wetenschappen
schoolverlaters (SV)(#) werkzoekenden (WZ)(%) schoolverlaters (SV)(#) werkzoekenden (WZ)(%)

2016 65 9,2 22 9,1
2017 76 15,8 23 21,7
2018 66 6,1 25 8
2019 60 13,3 25 8
2020 54 5,6 17 17,6

Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen Planttechnische Wetenschappen
schoolverlaters (SV)(#) werkzoekenden (WZ)(%) schoolverlaters (SV)(#) werkzoekenden (WZ)(%)

2016 117 13,7 58 13,8
2017 126 7,1 65 7,7
2018 122 9 79 11,4
2019 107 11,2 48 6,3
2020 92 7,6 63 7,9

Agro- en Groenmechanisatie
(Se-n-Se)

Agro- en Groenbeheer (Se-n-Se)

schoolverlaters (SV)(#) werkzoekenden (WZ)(%) schoolverlaters (SV)(#) werkzoekenden (WZ)(%)
2016 42 0 8 0
2017 49 0 11 0
2018 45 0 5 0
2019 36 5,6 16 0
2020 24 0 19 0

Tabel 7: Aantal schoolverlaters en percentage werkzoekenden voor de studierichting Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen en verwante studierichtingen - Bron:
VDAB Schoolverlatersrapport
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3.4 DE NOODZAKELIJKE MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN EN EXPERTISE

In scholen met dierenzorgopleidingen zijn de middelen en expertise reeds aanwezig. De financiële
extra input kan dus geminimaliseerd worden.

3.5 DE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING, ALS DIE VEREIST IS

/

3.6 DE PLAATS IN DE OPLEIDINGSSTRUCTUUR, DE VEREISTE VOORKENNIS EN EEN
INSCHATTING VAN DE WENSELIJKHEID VAN EEN AANBODBEPERKING

De onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken situeert zich in de derde graad tso, dubbele
finaliteit.

Tweede graad
Dubbele finaliteit Arbeidsmarktfinaliteit

Plant-, Dier- en Milieutechnieken Plant, Dier en Milieu

Derde graad
Dubbele finaliteit Arbeidsmarktfinaliteit

Agrotechnieken
Dier

Dierenverzorgings-
technieken

Natuur- en
Groentechnieken Dierenzorg Dier en Milieu Groenaanleg

- en Beheer
Agrotechnieken

Plant
Tuinaanleg- en

Beheer Plant en Milieu

gericht op
landbouw en
doorstroom

gericht op
dierenzorg en
doorstroom

gericht op natuur-,
groen- en

tuinbeheer en
doorstroom

gericht op
dierenzorg

gericht op
landbouw

gericht op
groen- en

tuinbeheer

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De toelatingsvoorwaarden die voor andere studierichtingen
3de graad secundair onderwijs dubbele finaliteit tso gelden, zullen ook voor deze studierichting
gelden. De meest logische vooropleiding in de tweede graad is de studierichting Plant-, Dier- en
Milieutechnieken.

Het betreft een nicheopleiding.
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3.7 HET VERSCHIL IN INHOUDELIJKE INVULLING VAN DE ONDERWIJSKWALIFICATIE
TEGENOVER EN DE EVENTUELE SAMENHANG MET ANDERE VOORSTELLEN VAN
ONDERWIJSKWALIFICATIES EN MET ERKENDE BEROEPS- EN
ONDERWIJSKWALIFICATIES

Binnen het domein Land- en Tuinbouw kunnen leerlingen in de derde graad dubbele finaliteit opteren
voor Agrotechnieken Dier of Agrotechnieken Plant. Beide studierichtingen zijn sterk georiënteerd op
productie binnen de land- en tuinbouw. Als alternatief is er enerzijds de richting Natuur- en
Groentechnieken, waarin dieren en hun verzorging slechts marginaal aan bod komen, of de richting
Tuinaanleg en- Beheer, waar het aspect dieren niet wordt opgenomen. Een studierichting waarin het
verzorgende aspect en het welzijn van alle dieren centraal staat, en dit op een niveau van dubbele
finaliteit, ontbreekt. Toevoeging van een nieuwe studierichting Dierenverzorgingstechnieken in de 3de

graad dubbele finaliteit tso zorgt ervoor dat de opsplitsing tussen landbouw enerzijds en hobby- en
gezelschapsdieren anderzijds zowel in de arbeidsmarktgerichte als in de dubbele finaliteit helder is.
Deze aanpassing komt bovendien overeen met wat er eerder al binnen het domein ‘plant’ werd
aangepast in de matrix, namelijk een extra opleiding ‘Tuinaanleg en -Beheer’ naast de teeltgerichte
opleiding ‘Agrotechnieken plant’.

Tegelijk leidt de studierichting Dierenverzorgingstechnieken op tot Dierverzorger (VKS niveau 4) en
bevat ze, wat het beroepsgerichte gedeelte betreft, exact dezelfde competenties als de huidige
arbeidsmarktgerichte studierichting ‘Dierenzorg’. Om de aangevraagde onderwijskwalificatie
Dierenverzorgingstechnieken (dubbele finaliteit) te onderscheiden van de bestaande
onderwijskwalificatie Dierenzorg (arbeidsmarktfinaliteit) moet het beroepsgerichte gedeelte van
Dierenzorg geactualiseerd worden.

3.8 DE ONDERWIJSKWALIFICATIE OF KWALIFICATIES DIE IN VOORKOMEND GEVAL
VERVANGEN WORDEN

De onderwijskwalificatie komt bovenop het bestaande aanbod.



Aanvraag nieuwe onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken

Indieningsdatum
11/11/2021

Aanvrager
Bart Vandenberghe (in samenspraak en ook in naam van in totaal 7 directies: zie details einde bijlage
10)
Directeur VABI (Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut) + de 6 andere scholen: zie details bijlage 10
Zuidstraat 27
8800 Roeselare
051/264714
bart.vandenberghe@sint-michiel.be

Nieuwe onderwijskwalificatie
Dierenverzorgingstechnieken
Niveau 4
Secundair onderwijs, 3e graad tso ofwel de dubbele finaliteit (D/A)

Samenstelling
Zie alle bijlages die bijgevoegd werden.

Maatschappelijke, economische of culturele behoeften
Zie bijlages

Onderwijskundige en opvoedkundige context
Zie bijlages

Instroom en uitstroom
Zie bijlages

Materiële en financiële middelen, expertise en samenwerking
Zie bijlages

Plaats in de opleidingsstructuur, vereiste voorkennis en wenselijkheid
aanbodbeperking
Deze onderwijskwalificatie situeert zich in de 3e graad D/A-finaliteit van het studiedomein land- en
tuinbouw. De voorkennis wordt opgedaan in de 2e graad PDM D/A-finaliteit.
Een aanbodbeperking is zeker wenselijk, nl tot de huidige 7 scholen die deze aanvraag samen
indienen.

Onderscheid/samenhang met andere onderwijskwalificaties
Zie bijlages

mailto:bart.vandenberghe@sint-michiel.be


Vervangt de onderwijskwalificatie een andere onderwijskwalificatie(s)
Neen



Algemene motivering Richting: dierenverzorgingstechnieken (OK4 dubbele
finaliteit)

Specifieke doelen
BK dierverzorger niveau 4

de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;

Dierenzorg en dierenwelzijn voor huisdieren (hobby en vrije tijd) is niet alleen een sterk groeiende
economische sector maar ook een maatschappelijk actueel onderwerp.
De samenleving verandert en daarmee ook de houding van de mensen ten opzichte van dieren. We
hebben nu meer respect voor dieren dan 25 jaar geleden en inbreuken op dierenwelzijn worden
steeds minder geaccepteerd. Men heeft steeds meer een mening over het houden van dieren,
vangen van dieren, doden van dieren, het omgaan met dieren en allerlei ethische kwesties rond
dieren.
De statistieken bevestigen dat huisdieren een belangrijk deel van de samenleving uitmaken.
80 miljoen gezinnen in Europa hebben minstens één huisdier hebben. 50% van de huisdieren zijn
honden en katten. Andere vaak voorkomende huisdieren zijn vogels, knaagdieren, vissen en
reptielen. Ook op economisch vlak draagt de huisdierensector zijn steentje bij. In Europa levert deze
naar schatting zo’n 1 000 000 directe en indirecte banen op en zorgt ze voor een totale jaaromzet
van zo’n 21 miljard euro.



de onderwijskundige en opvoedkundige context: aansluitend bij de doelgroep, bij het profiel van
onderwijsvorm en graad, stimuleren van de leermotivatie;

In de 3de graad dubbele finaliteit (tso) is er in de matrix SO geen opleiding voorzien voor leerlingen die
interesse hebben in het verzorgen van dieren (dit in tegenstelling met dierenzorg in
arbeidsmarktgerichte finaliteit). Leerlingen kunnen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit enerzijds
en in hoger onderwijs (niveau bachelor) anderzijds dierverzorgende richtingen volgen. Een
voorbereiding op die bachelor, via een studierichting dubbele finaliteit, ontbreekt echter.

Binnen het domein land- en tuinbouw kunnen leerlingen in de derde graad dubbele finaliteit opteren
voor Agrotechnieken dier of Agrotechnieken plant. Beide studierichtingen zijn sterk georiënteerd op
productie binnen de land- en tuinbouw. Als alternatief is er enerzijds de richting Natuur- en
groentechnieken, waarin dieren en hun verzorging slechts marginaal aan bod komen, of de richting
Tuinaanleg en- verzorging, waar het aspect dieren niet wordt opgenomen.

Een studierichting waarin het verzorgende aspect en het welzijn van alle dieren centraal staat, en dit
op een niveau van dubbele finaliteit, ontbreekt. Deze lacune zorgt er mee voor dat leerlingen met
interesse voor dierenwelzijn en -verzorging een (te) vroege beslissing nemen om een
arbeidsmarktgerichte finaliteit te kiezen en dus afstuderen met een OK3. Daarmee worden hun
mogelijkheden voor een vervolgopleiding op het niveau van een professionele bachelor sterk
gehypothekeerd en quasi tot nul herleid.

de verwachte instroom en uitstroom;

Momenteel zitten er 281 leerlingen in de studierichting ‘Dier- en landbouwtechnische
wetenschappen - optie dierenzorg’ derde graad TSO. Jaarlijks stromen er een 150-tal leerlingen uit.
Onderstaande tabel geeft een idee van de instroom en het studierendement van de
professionele bachelor agro- en biotechnologie-afstudeerrichting Dierenzorg

Bron https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=29

de continuïteit in de (studie)loopbaan: inpassing in het bestaande studieaanbod,

Toevoeging van een nieuwe studierichting Dierenverzorgingstechnieken in de 3de graad dubbele
finaliteit zorgt ervoor dat de opsplitsing tussen landbouw enerzijds en hobby- en gezelschapsdieren
anderzijds zowel in de arbeidsmarktgerichte als in de dubbele finaliteit helder is. Deze aanpassing komt

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=29


bovendien overeen met wat er eerder al binnen het domein ‘plant’ werd aangepast in de matrix,
namelijk een extra opleiding ‘Tuinaanleg en -beheer’ naast de teeltgerichte opleiding ‘Agrotechnieken
plant’. Ook daar gaat het om twee verschillende leerlingenprofielen en sectoren.

De nieuwe studierichting Dierenverzorgingstechnieken dubbele finaliteit zorgt ervoor dat de land- en
tuinbouwscholen een logische invulling kunnen geven aan deze nieuwe studierichting en aan de reeds
in de matrix opgenomen studierichting Agrotechnieken dier. Ze vermijden zo de grijze zone tussen het
landbouw- en dierenzorgprofiel.

Aan de nieuwe studierichting Dierenverzorgingstechnieken kan de beroepskwalificatie Dierverzorger
(VKS 4) worden gekoppeld. Aan de reeds in de matrix opgenomen studierichting Dierenzorg (3de graad
A-finaliteit) kan in plaats van het nu gekoppelde Dierenverzorgingstechnieken, de beroepskwalificatie
Assistent dierverzorger (VKS 2) gekoppeld worden.

de mogelijkheid tot samenwerking met andere instellingen of met arbeidsmarkt/bedrijfsleven,
indien vereist;

Zowel de dierenzorgsector als de landbouwsector, als ledenvereniging vertegenwoordigd door
Boerenbond ondersteunt de vraag naar duidelijk afgelijnde richtingen zowel in arbeidsmarktgerichte
als dubbele finaliteit. Ze geven beiden aan gebaat te zijn bij deze oplossing.

De dierenzorgsector gaf trouwens  bij het opstellen van twee beroepskwalificaties (BK’s), duidelijk aan
zowel uitvoerende, praktische profielen (arbeidsmarktgerichte opleiding) als hoger opgeleide
profielen (dubbele finaliteit met doorstroommogelijkheid) nodig te hebben.

De hogescholen die opleidingen met dierenverzorging, biotechnieken met optie dier etc. aanbieden,
ondersteunen de aanvraag voor deze studierichting, met name VIVES (Roeselare), HoGent (Melle),
Odisee (Sint-Niklaas) en Thomas More (Geel).

de beschikbare materiële en financiële middelen en expertise;

Net zoals bij de arbeidsmarktgerichte opleiding ‘Dierenzorg’ zou een invoering als niche-opleiding het
rationele gebruik van de overheidsmiddelen ten goede komen. Degelijke praktijkruimtes met
bijbehorend lesmateriaal zoals in de huidige 7 scholen met Dierenzorgopleidingen vergen immers een
grote investering en expertise om de opleiding kwalitatief te kunnen aanbieden. Aangezien de
middelen en de expertise in deze 7 scholen reeds aanwezig is, zal de financiële (extra) input
geminimaliseerd kunnen worden. De 7 scholen liggen tevens geografisch verspreid over Vlaanderen
en rekruteren leerlingen vanuit verschillende provincies.

aansluiting op vervolgopleidingen en/of tewerkstellingsmogelijkheden

Leerlingen dubbele finaliteit kunnen nadien op de arbeidsmarkt terecht, kunnen ‘Agro- en
biotechnologie - optie dierenzorg’ verder studeren of kunnen een andere opleiding hoger onderwijs
volgen volgens hun interesse.

het KB “houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren” vereist dat ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid in



het bezit van een diploma of getuigschrift moet zijn. In de lijst met opleidingen die hierbij hoort staat
het volgende: Dierenzorg, op het niveau van secundair onderwijs.

Een aantal leerlingen dat momenteel ‘Dier- en landbouwtechnische wetenschappen - optie dierenzorg’
volgt, stroomt door naar hogescholen met de opleiding Agro- en biotechnologie - optie dierenzorg.
Het gaat om VIVES (Roeselare), HoGent (Melle), Odisee (Sint-Niklaas) en Thomas More (Geel). Deze
hogescholen ondersteunen mee deze aanvraag. (zie bovenstaande tabel)

Bron: https://www.vdab.be/trendsdoc/schoolverlaters/detail/default.shtml

https://www.vdab.be/trendsdoc/schoolverlaters/detail/default.shtml


Bijlage 1 - Feiten en cijfers van de BEPEFA

De statistieken bevestigen dat huisdieren een belangrijk deel van de samenleving uitmaken.
80 miljoen gezinnen in Europa hebben minstens één huisdier. 50% van de huisdieren zijn honden en
katten. Andere vaak voorkomende huisdieren zijn vogels, knaagdieren, vissen en reptielen. Ook op
economisch vlak draagt de huisdierensector zijn steentje bij. In Europa levert deze naar schatting
zo’n 1 000 000 directe en indirecte banen op en zorgt ze voor een totale jaaromzet van zo’n
21 miljard euro.

Katten en honden zijn de populairste gezelschapsdieren van de Belgen. In 2014 bezat de Belg in
totaal bijna 2,2 miljoen katten en 1,5 miljoen honden (FOD economie). Uit de studie van FOD
economie bleek dat 27,8% van de huishoudens minstens 1 kat bezat en 22,7% van de huishoudens
minstens 1 hond. Kleine zoogdieren, zoals het konijn of de cavia, en reptielen worden minder
gehouden als gezelschapsdier. In 2015 bezat de Belg 1,3 miljoen kleine zoogdieren en 67 000
reptielen als huisdier. Daarnaast houdt de Belg ook vogels en vissen als huisdier. Dit eerder voor de
hobby en als sier. In 2015 waren er 3.6 miljoen vissen in het bezit van Belgische gezinnen en 2.6
miljoen vogels.

Bron: https://www.bepefa.eu/nl/feiten-en-cijfers

https://www.bepefa.eu/nl/feiten-en-cijfers
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Estimated number of
European Union households  85 million households
owning at least one pet animal

Estimated percentage of
European households owning  EU: Cats 24%  |  Dogs 25%
at least one cat or one dog  Europe: Cats 25%  |   Dogs 24%

Number of pet food 132 pet food producing companies
producing companies  200 production plants (est.) 

Estimated Employment Direct employment pet food industry: 100.000
  Indirect employment: 900.000

Annual sales of pet food products  Volume: 8.5 million tons
  Turnover: € 21 billion

Annual value of pet related products  € 8.7 billion accessories 
and services € 11 billion services
  Total: € 19.7 billion

Annual growth rate of the pet food industry
(average value over the past 3 years)  2.6 %

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe
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Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Netherlands  

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

641.000

1.320.000

740.000

2.000.000

600.000

230.000

810.000

7.600.000

10.100.000

660.000

2.050.000

455.000

7.011.000

260.000

550.000

1.690.000

505.000

7.750.000

2.050.000

4.150.000

16.800.000

915.000

295.000

6.733.000

890.000

505.000

1.200.000

 9.000.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Total European Union: 68.500.000
Total Europe:  87.510.000

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe



Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Netherlands  

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

1.815.000

2.030.000

800.000

1.400.000

670.000

285.000

950.000

14.200.000

14.700.000

590.000

2.300.000

325.000

7.290.000

400.000

600.000

2.940.000

750.000

6.600.000

1.500.000

4.300.000

22.800.000

520.000

450.000

3.795.000

1.480.000

1.634.000

3.800.000

7.500.000

FEDIAF  |  Avenue Louise 89  |  B-1050 BRUXELLES  |  Tel: +32 2 536 05 20  |  www.fediaf.org

Total European Union:   77.440.000 
Total Europe:  106.424.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe
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European cat population



Total European Union: 37.227.000
Total Europe:  51.868.000  

.................................................................................................

.................................................................................................

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic

Denmark 

Finland 

 France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands 

Norway 

 Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

240.000

450.000

42.000

70.000

205.000

60.000

4.700.000

4.000.000

970.000

435.000

91.000

12.880.000

2.440.000

135.000

1.200.000

650.000

280.000

3.200.000

28.000

40.000

6.991.000

320.000

241.000

11.200.000

1.000.000
Non EU Member States indicated 

with italics
Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States)
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FACTS & FIGURES 2019
Estimated number of European aquaria

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic

Denmark

Finland 

 France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands

Norway 

 Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain

 Sweden

 Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

240.000

300.000

72.000

55.000

350.000

40.000

2.600.000

1.600.000

85.000

85.000

24.000

1.500.000 

769.000

150.000

390.000

110.000

90.000

3.800.000

45.000

35.000

815.000

75.000

210.000

900.000

1.200.000

Total European Union: 10.630.000   
Total Europe:   15.540.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States)



Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic

Denmark 

Finland

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain

Sweden 

 Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

510.000

1.340.000

55.000

170.000

370.000

160.000

3.800.000

5.200.000

420.000

395.000

155.000

1.823.000

1.120.000

170.000

1.150.000

215.000

95.000

6.000.000

48.000

85.000

1.490.000

500.000

494.000

800.000

2.000.000

Total European Union: 21.271.000  
Total Europe:   28.565.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States)

41

FACTS & FIGURES 2019
European small mammal population



Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands 

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain  

Sweden

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

135.000

88.000

12.000

5.000

95.000

25.000

2.200.000

1.200.000

8.000

58.000

40.000

1.361.000

250.000

110.000

250.000

40.000

30.000

890.000

3.500

3.000

1.241.000

60.000

370.000

150.000

800.000

Total European Union: 7.904.500
Total Europe:  9.424.500

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States)
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Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Netherlands  

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

European households
owning at least one cat or one dog

.................................................................................................

.................................................................................................

30%

27%

24%

21%

26%

18%

22%

31%

23%

13%

34%

16%

18%

38%

32%

23%

31%

33%

31%

47%

33%

14%

33%

11%

19%

28%

10%

21%

13%

24%

26%

41%

23%

22%

24%

20%

20%

14%

35%

35%

24%

27%

37%

18%

17%

39%

38%

46%

27%

28%

30%

26%

15%

12%

7%

23%

Dogs Cats

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

FACTS & FIGURES 2019
Estimated percentage of ...
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Estimated number of 
European Union households 
owning at least one pet animal:

Estimated percentage of European 
households owning at least one cat 
or one dog:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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.
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...
...

...
...

...
...

..

85
households
million Europe:    

Cats 25% 
Dogs 24%

EU: 
Cats  24% 
Dogs 25%

200
plants (est.)

pet food 
companies132 Employment

8.5
million

tons Turnover: € 21 billion

Annual sales 
of pet food 
products:

Top pets in Europe

Est. direct 
employment: 

100.000
Est. indirect 
employment: 

900.000

Annual value of pet related 
products and services:

€ 8,7 billion accessories
€ 11 billion services
Total: € 19,7 billion

Annual growth rate 
of the pet food 

industry
(average value over 

the past 3 years)

2,6%Cat Dog Bird* Aquaria*|** Reptile*Small
 mammal*

Total Europe: 
106.424.000

Total Europe: 
87.510.000

Total Europe: 
51.868.000

Total Europe: 
28.565.000

Total Europe: 
15.540.000

Total Europe: 
9.424.500

*excl. Baltic States  | ** This corresponds to an estimated 300 million ornamental fish 

FACTS & FIGURES 2019
European overview

(38% of all households)
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FACTS & FIGURES 2019
Top pets in Europe
.................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Total European Union: 77.440.000*

Total Europe: 106.424.000*

Cat

Total European Union: 68.500.000*

Total Europe: 87.510.000*

Dog

Total European Union: 37.227.000*

Total Europe: 51.868.000*

Bird

Total European Union: 21.271.000*

Total Europe: 28.565.000*

Small mammal

Total European Union: 10.630.000*

Total Europe: 15.540.000*

 Aquarium

Total European Union: 7.904.500*

Total Europe: 9.424.500*

Reptile

This corresponds to an estimated 300 million ornamental fish  

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe
*excl. Baltic States 
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Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe
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Estimated number of
European Union households  80 million households
owning at least one pet animal

Estimated percentage of
European households owning  EU: Cats 23%  |  Dogs 25%
at least one cat or one dog  Europe: Cats 25%  |   Dogs 24%

Number of pet food 132 pet food producing companies
producing companies  200 production plants (est.) 

Estimated Employment Direct employment pet food industry: 100.000
  Indirect employment: 900.000

Annual sales of pet food products  Volume: 8.8 million tons
  Turnover: € 21 billion

Annual value of pet related products  € 8.5 billion accessories 
and services € 10 billion services
  Total: € 18.5 billion

Annual growth rate of the pet food industry
(average value over the past 3 years)  2.5 %

FACTS & FIGURES 2018
Overview

http://www.fediaf.org


Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Netherlands  

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

827.000

1.315.000

740.000

2.000.000

595.000

210.000

810.000

6.950.000

9.400.000

660.000

1.180.000

450.000

7.002.000

260.000

550.000

1.520.000

470.000

7.600.000

2.100.000

4.000.000

17.500.000

900.000

290.000

6.270.000

880.000

505.000

1.200.000

 9.000.000
Non EU Member States indicated 

with italics
Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe
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.................................................................................................

.................................................................................................

FACTS & FIGURES 2018
European dog population

Total European Union: 65.509.000
Total Europe:  85.184.000

http://www.fediaf.org
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Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

FACTS & FIGURES 2018
European cat population

Total European Union:   75.324.000 
Total Europe:  103.828.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Netherlands  

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

2.034.000

2.050.000

800.000

1.400.000

675.000

285.000

900.000

13.500.000

14.500.000

600.000

2.000.000

325.000

7.300.000

400.000

600.000

2.640.000

770.000

6.400.000

1.500.000

4.300.000

22.500.000

550.000

480.000

3.145.000

1.440.000

1.634.000

3.600.000

7.500.000

FACTS & FIGURES 2018
European cat population
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FACTS & FIGURES 2018
European ornamental bird population

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

 France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands 

 Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

130.000

480.000

45.000

70.000

5.600.000

4.800.000

980.000

435.000

92.000

12.884.000

2.020.000

710.000

650.000

290.000

3.200.000

30.000

55.000

5.300.000

241.000

11.200.000

1.000.000

Total European Union: 35.571.000
Total Europe:  50.212.000  

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States and Nordic Countries)
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FACTS & FIGURES 2018
Estimated number of European aquaria

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

 France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands 

 Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

 Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

259.000

310.000

75.000

55.000

1.800.000

1.900.000

90.000

85.000

25.000

1.580.000 

524.000

390.000

120.000

70.000

3.800.000

45.000

35.000

580.000

200.000

850.000

2.700.000

Total European Union: 10.643.000   
Total Europe:   15.493.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States and Nordic Countries)
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FEDIAF  |  Avenue Louise 89  |  B-1050 BRUXELLES  |  Tel: +32 2 536 05 20  |  www.fediaf.org Page    6 of 10

FACTS & FIGURES 2018
European small mammal population

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

 Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

500.000

1.300.000

60.000

170.000

3.400.000

5.400.000

400.000

390.000

160.000

1.825.000

1.180.000

990.000

210.000

90.000

6.100.000

45.000

120.000

1.160.000

494.000

800.000

2.000.000

Total European Union: 19.400.000  
Total Europe:   26.794.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States and Nordic Countries)

http://www.fediaf.org


FEDIAF  |  Avenue Louise 89  |  B-1050 BRUXELLES  |  Tel: +32 2 536 05 20  |  www.fediaf.org Page    7 of 10

FACTS & FIGURES 2018
European reptile population

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Netherlands 

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain  

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

125.000

90.000

15.000

5.000

90.000

25.000

950.000

1.000.000

10.000

50.000

20.000

1.360.000

310.000

95.000

200.000

40.000

30.000

900.000

5.000

3.000

1.075.000

370.000

180.000

900.000

Total European Union: 6.303.000
Total Europe:  7.848.000

.................................................................................................

.................................................................................................

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe

(excl. Baltic States and Sweden)
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FACTS & FIGURES 2018
Estimated percentage of ...

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Netherlands  

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russia 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

European households
owning at least one cat or one dog

.................................................................................................

.................................................................................................

29%

27%

23%

21%

27%

18%

22%

29%

23%

17%

34%

17%

18%

38%

32%

24%

32%

32%

33%

47%

39%

15%

33%

11%

20%

18%

13%

17%

17%

24%

25%

41%

24%

22%

24%

21%

19%

14%

33%

34%

27%

27%

37%

18%

18%

42%

36%

42%

28%

27%

30%

24%

15%

12%

10%

25%

Dogs Cats

Non EU Member States indicated 
with italics

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe
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Estimated number of 
European Union households 
owning at least one pet animal:

Estimated percentage of European 
households owning at least one cat 
or one dog:
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80
households
million Europe:    

Cats 25% 
Dogs 24%

EU: 
Cats  23% 
Dogs 25%

200
plants (est.)

pet food 
companies132 Employment

8.8
million

tons Turnover: € 21 billion

Annual sales 
of pet food 
products:

Top pets in Europe

Est. direct 
employment: 

100.000
Est. indirect 
employment: 

900.000

Annual value of pet related 
products and services:

€ 8,5 billion accessories
€ 10 billion services
Total: € 18,5 billion

Annual growth rate 
of the pet food 

industry
(average value over 

the past 3 years)

2,5%Cat Dog Bird** Aquaria**|*** Reptile*Small
 mammal**

Total Europe: 
103.828.000

Total Europe: 
85.184.000

Total Europe: 
50.212.000

Total Europe: 
26.794.000

Total Europe: 
15.493.000

Total Europe: 
7.848.000

*excl. Baltic States and Sweden  | ** excl. Baltic States and Nordic Countries | *** This corresponds to an estimated 300 million ornamental fish 
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FACTS & FIGURES 2018
The pet food industry
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FACTS & FIGURES 2018
Top pets in Europe

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Total European Union: 75.324.000

Total Europe: 103.828.000

Cat

Total European Union: 65.509.000

Total Europe: 85.184.000

Dog

Total European Union: 35.571.000**

Total Europe: 50.212.000**

Bird

Total European Union: 19.400.000**

Total Europe: 26.794.000**

Small mammal

Total European Union: 10.643.000**

Total Europe: 15.493.000**

 Aquarium

Total European Union: 6.303.000*

Total Europe: 7.848.000*

Reptile

This corresponds to an estimated 300 million ornamental fish  

Sources: Figures from FEDIAF and its member associations, pet food companies and estimations based thereupon when indicated
European Union/Europe:  “European Union” includes the 28 Member States of the EU whereas “Europe” includes Member States of the Council of Europe
*excl. Baltic States and Sweden | ** excl. Baltic States and Nordic Countries 

http://www.fediaf.org
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dierenartspraktijk 26 20 41 52 31 4

dierenasiel 7 10 12 38 8 5

dierenpark 7 4 9 10 13 2

dierenspeciaalzaak 50 16 20 57 29 13

dierverzorgende bedrijven (o.a.
trimsalon) 10 5 16 41 14

fokkerijen 14 6 45 19 3

groot- en kleinhandel 15

kennel/pension 12 2 9 15 16 6

kinder- of zorgboerderij 6 6 2 22 11 2

manege/stoeterij 18 9 8 210 1 19

ondernemers in tuinartikelen
(assortiment strekt zich uit tot
huisdierenbranche)

16

proefdiercentrum 7 3

andere 8 7 4 67 13 12

Aantal per school 151 93 130 588 155 66

Totaal 1183



Stagebedrijf specialiteit
Anaconda reptiles Dierenspeciaalzaak
Anicura dierenartsencentrum malpertuus Dierenarts
AVEVE Deinze Dierenspeciaalzaak
Blauwe Kruis Brugge Asiel en/ of opvangcentrum
Boerderij Jan De Wever Landbouwbedrijf
Boudewijn Seapark Dierenpark
Buckwalhoeve Paardenhouderij
BVBA Hof Van Mulders Manege
Charlies trimsalon Trimsalon
DAC Hond en kat Dierengeneeskunde
DAP De Harlekijn Dierenartsenpraktijk
DAP Mateusen Bart BVBA Dierenarts
DAP termont Dierenarts
DB stables Paardenhouderij
De Ark Van Pollare vzw Asiel en/ of opvangcentrum
De Hoefslag Paardenhouderij
De Steenhuyse BVBA Paardenhouderij
De Zonnengloed Dierenpark
De zwaluw Landbouwbedrijf
Den Ighemkouter Landbouwbedrijf
Diepensteyn stoeterij Paardenhouderij
Dierenarts Chiara Mercie Dierenarts
Dierenarts Nele De Schryver Dierenarts
Dierenarts Veronique Rousseau Dierenarts
Dierenasiel Gent Asiel en/ of opvangcentrum
Dierenasiel St-Hubertus Aalst Asiel en/ of opvangcentrum
Dierenpension t' Haegeland Dierenpension
Dierenverzorging Annelies Trimsalon
Dogs Only Cats Allowed Trimsalon
Dolfinarium Harderwijk Dierenpark
Equidream Paardenhouderij
Equivalencia de Paardentuin Paardenhouderij
EUROTUIN MERELBEKE Dierenspeciaalzaak
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent Ugent - proefhonden
Familiepark Harry Malter Dierenpark
Flanders Show horses Paardenhouderij
Frank Depandelaere Landbouwbedrijf
Hanselaer Jos En Steven Landbouwbedrijf
Het Neerhof Landbouwbedrijf
Hoeve van den hoecke Landbouwbedrijf
Hof ter Motte Landbouwbedrijf
Honden en kattenverzorging Stefanie & Lindsay Trimsalon
Hondenkapsalon Perro Bello Trimsalon
Hondensalon Bocani Trimsalon
Horsemac Aquatraining Paardenhouderij
Hte stables Paardenhouderij
Jabulani Trimsalon
Kattenheye/ paardenmelkerij Fokkerij en melkerij



Kwaffie & co Trimsalon
LUTINCO NV Paardenhouderij
LV Peter De Cock Landbouwbedrijf
Manege Heidebos Manege
Nally's papegaaienopvang Asiel en/ of opvangcentrum
Nikie’s doggiewash Trimsalon
Oxerhoeve Paardenhouderij
Patyn Sandra Landbouwbedrijf
Pieters Wim Biologische geitenhouderij
Schoolhoeve de Campagne Dierenpark
Schuttershof Paardenhouderij
Sealife Blankenberge Dierenpark
Serenity stables Paardenhouderij
Smetlede Hof landbouwbedrijf
Stal De Bruyne Paardenhouderij
Stal de Vogelzang Paardenhouderij
Stoeterij De Molenberg Paardenhouderij
The old horses lodge Asiel en/ of opvangcentrum
Tim Van den Broeck Paardenhouderij
Tom & Co Sint-Amandsberg Dierenspeciaalzaak
Verhoeven Geert Dierenspeciaalzaak
Verniest Mieke varkensbedrijf
VOC Beernem Asiel en/ of opvangcentrum
VOC Merelbeke Asiel en/ of opvangcentrum
Vogelopvangcentrum Malderen Milieu
Vogelrijk Dierenspeciaalzaak
vzw dierenbescherming meetjesland Dierenpension zeeland
Wellopet Trimsalon



adres plaats
Mechelsesteenweg 256 2550 Kontich
Leenstraat 2a 9020 heusden
Gentsesteenweg 126 Deinze 9800
Krinkelstraat 4 8380 Dudzele
Asserenbosweg 1 9310 Moorsel
Alfons de baeckestraat 12 Sint Michiels 8200
Bukkestraat 35 9890 Gavere
Paellepelstraat42 Nederhasselt 9400
Elise Grandprezstraat 4 9041 Gent
Emiel Clauslaan 134 9800 Astene
Varendriesstraat 5 Drongen 9031
Gravin M. D’Alcantralaan 41 Lembeke 9971
Kerkstraat 52 Lievegem 9950
Nekkerstraat 3 9520 Vlierzele
Assesteenweg 57 1750 Lennik
klossestraat 64 9052 zwijnaarde
Krommestraat 45 Steenhuize 9550
Kasteelweg 22 Oostvleteren 8640
Verbindingsweg 66 9920 Lovendegem
Heiweg 3 9506 Idegem
Diepensteyn 1 1840 Steenhuffel
loweestraat 80 9230 wetteren
Geraardsbergsestraat 232 Aalst, 9300
Schoolstraat 19 9230 Wetteren
Noorderlaan 9 9000 Gent
Hammestraat 52 9300 Aalst
Hageland 11 9840 De Pinte
Massemsesteenweg 131 9230 massemen
Kerkakkerstraat nr.17 Lembeke 9971
Zuiderzeeboulevard 22 Harderwijk 3841 WB
Toleindestraat 172 9080 Beervelde
Brandstraat 81 9080 Destelbergen
FRATERSTRAAT 111 MERELBEKE 9820
Salisburylaan 133 9820 Merelbeke
Bosheidestraat 15 9070 Heusden
Gaversesteenweg 516 9820 Merelbeke
Machelgemstraat 1 9630 Zwalm
Gentsesteenweg 376 9240 Zele
Neerhofstraat 2 1700 Dilbeek
Rivierstraat 9 9270 Laarne
Oude Kerkstraat 14 9850 Nevele (Poesele)
Lange Nieuwstraat 74 9420 Erondegem
Steenstraat 75 9370 Lede
Geenbeekstraat 7 9310 Moorsel
Doorndonkeindeken 38 Lokeren 9160
Hoek ter Hulst 6 9860 Oosterzele
Michel gillemanstraat 1 9060 Zelzate
Lagen Heirweg 9 Laarne 9270



Zamanstraat 45 9160 Lokeren
rostijnestraat 26 9042 Gent
Keerken 1 9860 Oosterzele
Heide 40 9068 Assenede (Oosteeklo)
Bruggestraat 200a 8730 Oedelem
Melkerijstraat 2 9185 Wachtebeke
Burggravestraat 51 9140 Elversele
Volpenswege 1A 9940 Sleidinge
Hooghofstraat 6A 9968 bassevelde
Gijzelstraat 14 9031 Drongen
Otterkant 55A 9550 Herzele
Koning Albert 1 laan 116 8370 Blankenberge
Hoekestraat 47a 9910 Knesselare
Molenhoek 124 9340 Smetlede
Moleneinde 10 9940 Evergem
Vogelzangstraat 12 9160 Lokeren
Doorniksesteenweg 25 9600 Ronse
Mellestraat 2 9270 Laarne
Meersstraat 20 Nazareth Nazareth
Dendermondsesteenweg 134 Gent 9000
Kluisstraat 63, 9940 Evergem Evergem
Wafelstraat 48 9630 Zwalm
Bulskampveld 8 Beernem 8730
Liedermeersweg 14 9820 Merelbeke
Boeksheide 51 1840 Malderen
Albert De Smetstraat 61 A Sint-Kruis-Winkel 9042
Langeweg 2 Axel  4571RL
Fraterstraat 1B, Bosdreef 1D Merelbeke 9820, Lochristi 9080



email
anaconda@telenet.be
katlien.rasquin@anicura.be
Tuincentrum.deinze@aveve.be
erika.denuwelaere@telenet.be
JAN.DE.WEVER@telenet.be
stage@boudewijnseapark.be
Info@buckwalhoeve.be
Bvanmulders@gmail.com
charliestrimsalon@gmail.com
receptie@hond-en-kat.be
info@de-harlekijn.be
bart.mateusen@telenet.be
Philip.termont@telenet.be
info@tomdeboever.be
els@arkvanpollare.be
virginie@dehoefslag.be
Nathalieprior@hotmail.com
Administrative@dezonnengloed.be
Biodezwaluw@hotmail.com
Reginadesmet@gmail.com
stoeterij@diepensteyn.be
chiara.mercie@hotmail.com
dierenartsdeschryver@gmail.com
Info@dierenarts-rousseau.be
info@dierenasielgent.be
dierenasiel.sinthubertus@gmail.com
info@haegeland.be
Annelies-van-sante@hotmail.com
elisadesmet@hotmail.com
Joyce.Hazelof@dolfinarium.nl
equidream.be@gmail.com
equivalencia.depaardentuin@gmail.com
katy@eurotuin.be
ingeborgh.polis@ugent.be
info@harrymalter.be
Stephan verschueren008@gmail.com
wouter_dp@hotmail.com
stevenhanselaer@gmail.com
renate@neerhof-vzw.be
Tanja.vanpoucke@gmail.com
info@hoftermotte.be
Lindske7@gmail.com
Tina.de.neef@telenet.be
xelises@hotmail.com  ,   info@bocani.be
Sandra.carboni@horsemac.be
Stijn.degendt@gmail.com
Info@jabulani.be
Tony@kattenheye.horse; Tony.raman@telenet.be

mailto:anaconda@telenet.be
mailto:erika.denuwelaere@telenet.be
mailto:charliestrimsalon@gmail.com
mailto:info@tomdeboever.be
mailto:els@arkvanpollare.be
mailto:dierenartsdeschryver@gmail.com
mailto:info@dierenasielgent.be
mailto:Annelies-van-sante@hotmail.com
mailto:equivalencia.depaardentuin@gmail.com
mailto:katy@eurotuin.be
mailto:ingeborgh.polis@ugent.be
mailto:info@harrymalter.be
mailto:wouter_dp@hotmail.com
mailto:renate@neerhof-vzw.be
mailto:Tanja.vanpoucke@gmail.com
mailto:info@hoftermotte.be
mailto:Stijn.degendt@gmail.com
mailto:Tony@kattenheye.horse;%20Tony.raman@telenet.be


kwaffieenco@gmail.com
info@degentsetinkerhoeve.be
info@klavertroef.be
Manege.heidebos@telenet.be
Nallyspapegaaien@gmail.com
trimsalon.nikie@gmail.com
Info@oxerhoeve.com
patynsandra@hotmail.com
wim.pieters4@telenet.be
Kirsten.rogiest@stad.gent
info@schuttershof.net
Jonathan.meul@sealife.be
Jellesappin@hotmail.com
smetledehof@telenet.be
audrey-vannieuwkerke@hotmail.com
Info@staldevogelzang.be
timreygaerts@hotmail.com
theoldhorseslodge@hotmail.com

gerry.stijlemans@kwadibo.be
geert.verhoeven1@telenet.be
mieke.verniest@skynet.be
voc.beernem@gmail.com
VOC.Merelbeke@vogelbescherming.be
Voc.malderen@gmail.com
alain.rogge@proximedia.be
Info@dierenpensionzeeland.nl
Ben@wellopet.be

mailto:kwaffieenco@gmail.com
mailto:trimsalon.nikie@gmail.com
mailto:smetledehof@telenet.be
mailto:audrey-vannieuwkerke@hotmail.com
mailto:mieke.verniest@skynet.be


Stagebedrijven Dierenzorg
Stagebedrijf Adres Tel.nr. Stagementor
De Kameleon Kuringersteenweg 329, 3511 Hasselt 011 25 34 73 Johny Vanni

Maxi Zoo St-Truiden Kattenstraat 5, 3800 St-Truiden 011 31 61 04 Bieke Devlieghere

Broekxhof Peer Mgr. Broekxstraat 6, 3990 Peer
011 79 27 47 / 0472 63 98 43 Fini Achten

Stal Ter Koze Doorstraat 110, 3850 Kozen 0476 20 26 34 Cynthia Geenen

Het Paards Paradijs Doornstraat 31, 3370 Boutersem 0474 34 83 40 Bettie Verschuuren
Tom & Co Diepenbeek Wijkstraat 37, 3590 Diepenbeek 011 85 00 29 Vanessa Cypers

Tom & Co Hasselt (Jomalo bvba) Veldstraat 170, 3500 Hasselt 011 25 57 56 Iris de Muylder

DAP Hof ter Roye Rooi 29 bus 1, 3740 Bilzen 089 86 00 43 Greet Schoubs
BVBA Dierenarts Sylvie Toye Oplintersesteenweg 434, 3300 Tienen 016 82 04 65 Sylvie Toye

Vogel- en zoogdierenopvangcentrum Strabroekweg 32, 3550 Heusden-Zolder 011/43.70.89 Margo Laeremans

Forrest & Friends vzw Bredestraat 128, 3293 Kagevinne 0497 60 51 05 Dimitri Coppens

Alfons Es Kasteellaan 19, 3454 Geetbets 0497 29 85 52 Alfons Es

DAP 234 Luikersteenweg 582, 3700 Tongeren 0476 24 04 29 Koen Van Den Noortgate
Aveve Zonhoven Donkweg 56, 3520 Zonhoven 011 81 69 66 / 0473 86 10 95 Chantal Smidts

Tom & Co Tienen Leuvenselaan 467, 3300 Tienen 016 94 11 73 Ian Vandenbempt
VZW Dierenvrienden St-Truiden Bedrijvenstraat 11, 3800 St-Truiden 011 69 53 07 Philip Zurinckx

Equivet BVBA Wijerstraat 127, 3510 Spalbeek 0497 42 00 93 Frederik Mijten

De Zorghoeve Kortenaken Tiensestraat 97, 3473 Kortenaken 0474 01 26 42 Nick Brams

DAP Zavelberg Karolingerslaan 12, 3400 Landen 011 31 13 95 Dana Dunon

Skyfarm Kortessemstraat 35, 3830 Wellen 0496 10 09 88 Bert Swennen

Pietersheim Neerharenweg 12, 3620 Lanaken 089 73 98 29 Carlo Simoni
Gert Vanschoubroek Zuurbemde 2, 3380 Glabbeek 016 77 75 73 / 0473 70 28 69 Gert Vanschoubroek

Trudobird Luikersteenweg 32, 3800 St-Truiden 011 68 19 68 Wim Vanoirbeek

Beleefhoeve Pantouf Dorpsstraat 78, 3470 Ransberg '0470 01 76 58 Yelle Ergo
Wauters LV Sint-Gittersplein 1, 3400 Landen 011 88 27 31 -           0497 53

61 08
Jos Wauters

Xanzi bvba Horta Zoutleeuw St-Truidensesteenweg 47, 3440 Zoutleeuw'011 78 00 41 Yves Peeters

Natuurboerderij Het Bolhuis Asdonkstraat 49, 3294 Molenstede 0473 94 79 08 Kurt Sannen
Deboes SE LV Bosveldstraat 61, 3300 Hakendover 0495 20 40 57 Els Deboes

DZS Gejo Gouden Kruispunt 28, 3390 Tielt-Winge 016 63 50 55 Peter Beke
VZW Dierenvrienden St-Truiden Bedrijvenstraat 11, 3800 St-Truiden 011 69 53 07 Philip Zurinckx

Maxi Zoo Hasselt Hendrik Van Veldekenssingel 36, 3500
Hasselt

011 54 76 36 Cathy Vanlook

Juffertje in 't groen Groenstraat 1, 3980 Tessenderlo 0479 43 66 46 Rony Pluymers

Theunis LV Speelboerderij Ravot Nieuwstraat 15, 3380 Glabbeek 0474 33 23 42 Catherine/Ines

't Vroenhof/LV Seesing Vroenweg 17, 3550 Heusden-Zolder '0497 17 73 22 Nikki & Petri
Schotman

Paesmans LV Mierhoopweg 1, 3850 Wijer 0479 90 66 28 Piet Paesmans

Alpaca tumulus Groenplaats 10, 3890 Gingelom 0475 77 18 19 Gunter Willems

De Zorghoeve Kortenaken Tiensestraat 97, 3473 Kortenaken 0474 01 26 42 Nick Brams
Swizzy Bears Steenweg 65, 3570 Alken 0494 72 56 67 Jessica Peeters

Aveve Willebringsestraat 24, 3370 Boutersem 016 73 46 72 Erica Van Roy



Het domein Bokrijk v.z.w. Bokrijklaan 1, 3600 Genk 011 26 53 62 Frank Libens

VZW Dierenvrienden St-Truiden Bedrijvenstraat 11, 3800 St-Truiden 011 69 53 07 Philip Zurinckx

Serpentarium Zeedijk 146, 8370 Blankenberge '050 42 31 62 Alex Van
Massenhoven

Stal van Laer GCV Maaikeneveld 66, 2500 Lier 0477 17 92 62 Myriam de Brabander

BVBA DAP Akuut Leuvensesteenweg 469, 3070
Kortenberg

02 751 62 60 Lies Van Hecke

Pietersheim
Neerharenweg 12, 3620 Lanaken 089 73 98 29

Carlo Simoni
DAP Galluvet Dwarsstraat 3, 3560 Lummen 013 35 37 00 Isabelle Geukens

Kenneth Vansweevelt Konijnepad 27, 3980 Tessenderlo 0494 36 00 33 Kenneth Vansweevelt

Deboes SE LV Bosveldstraat 61, 3300 Hakendover 0495 20 40 57 Els Deboes

Vogel- en zoogdierenopvangcentrum
Heusden-Zolder

Strabroekweg 32, 3550 Heusden-Zolder 011/43.70.89 Margo Laeremans

Pablo Genk Oude Hoevestraat 20, 3600 Genk 089 35 86 07 Wendy Kühn

Valkerij Harristo Heidbloemstraat 10, 3940 Hechtel 0489 41 42 28 Maikel Swinnen

Boudewijn Seapark Alfons de Baeckestraat 12, 8200 Sint-
Michels (Brugge)

0489 69 52 74 Thomas Schrijvers

Hondenboot Antwerpen Kemischblok Oostkai 33B, 2030
Antwerpen

0495 20 00 60 Agnes Van de Perre

DAP Smits-Mathijs Rijksweg 114, 3630 Maasmechelen 089 76 68 30 Anne Matthijs

DAP 't Ven Ven 70, 3680 Maaseik 0470 43 54 13 Katrien Vrancken

Princetown Rebbel's Rectorijstraat 22, 3470 Ransberg -
kortenaken

0497 52 36 94 Peter Princen

Innoser Agrolaan A-bis, 3590 Diepenbeek 011 14 07 68 Lina Vrijsen

Coekaerts bvba Leuvensesteenweg 15, 3390 Tielt-
Winge

0476 20 15 82 Lieve Crispeyn

DAP Equistrata-Claes Annemie Straeten 6, 3800 Sint-Truiden 0474 39 05 51 Annemie Claes

Woeffie Deluxe Nerumstraat 20, 3800 Sint-Truiden 0498 65 71 65 Lisa Brugmans

t Molenhof Steenhuis 30, Dilsen-Stokkem 0475 98 02 28 Verle Liesens

Hondenkapsalon Lientje Houwaerstraat42, 3210 Linden 016 43 45 73 Caroline Allion

DAP De Eggel BVBA Schalbroekstraat 35, 3560 Lummen 0495 33 64 25 Magali Daems

DAP Caroline Jacobs Kattesteeg 5, 3450 Geetbets 0495 72 28 49 Caroline Jacobs

BGHSG vzw Onafhankelijkheidslaan 45, 3600 Genk 0499 77 71 80 Karlien Jespers

DAP Steegmans Gert BVBA Merdegatstraat 79, 3570 Alken 0473 94 01 05 Gert Steegmans

DAC Assist Dorpstraat 56, 3665 As 089 65 79 13 Ellen Maex

Dierenartsencentrum Het Park bvba Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-
Truiden

011 69 48 66 Geert Vandersteegen

Laura Bangels CommV Heuvelstraat 2, 3560 Lummen 0498 79 24 71 Laura Bangels

Ruitersportcentrum Liefsoens Molenstraat 132, 3510 Kermt 0476 48 62 31 Isabelle Liefsoens



Emailadres bedrijf
kameleon1@skynet.be

2357@maxizoo.com

broekxhof@skynet.be

cynthia.geenen@telenet.be

bettie@paardsparadijs.be

Vanessacypers@gmail.com

steenleeuw@gmail.com

info@hofterroye.be

Sylvie.toye@skynet.be

info@vogelenzoogdierenopvangcentrum.be

Forrestandfriendsvzw@gmail.com

alfons.es@skynet.be

vandennoortgate@hotmail.com

konings.kris@aveve.be

info@dierenasielsinttruiden.be

equivet003@gmail.com

de-zorghoeve@telenet.be

dapzavelberg@outlook.com

info@skyfarm.be

sally.deloose@lanaken.be

administratie@vanschoubroek.net

trudo-bird@skynet.be

pantouf@hotmail.com

gitter@live.be

Yves@zoutleeuw.horta.org

info@bolhuis.be

deboeshoeve@gmail.com

gejo@dzgejo.be

info@dierenasielsinttruiden.be

mz2371@be.maxizoo.eu

info@juffertjeintgroen.be

speelboerderijravot@gmail.com

hetvroenhof@gmail.com

piet@paesmans.org

gunther-willems@telenet.be

de-zorghoeve@telenet.be

jessica.peeters2@telenet.be

niclaes.willebringen@aveve.be



frank.libens@limburg.be

info@dierenasielsinttruiden.be

info@zooserpentarium.be

Stalvanlaer@hotmail.com

jorien@akuut.be

sally.deloose@lanaken.be

khd@galluvet.be

kenneth.vansweevelt@hotmail.com

deboeshoeve@gmail.com

info@vogelenzoogdierenopvangcentrum.be

wendy.kuhn@skynet.be

Maikel_Swinnen@hotmail.com

stage@boudewijnseapark.be

dahvvzw@icloud.com

info@dierenarts-smits-limburg.be

katrienvrancken@gmail.com

princetownrebbels@skynet.be

lvrijsen@innoserlaboratories.com

hondenkapsaloncorgi@telenet.be

annemieke.claes@hotmail.com

Woeffi.deluxe@hotmail.com

veerleliesens@hotmail.com

info@hondenkapsalon-lientje.be

info@deeggel.be

carotje.jacobs@hotmail.com

blindengeleidehondenschoolgenk@telenet.be

gert.steegmans@telenet.be

info@dac-assist.be

dachetpark@outlook.com

info@laurabangels.be

RSCliefsoens@telenet.be
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mailto:dahvvzw@icloud.com
mailto:info@dierenarts-smits-limburg.be
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mailto:hondenkapsaloncorgi@telenet.be
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mailto:Woeffi.deluxe@hotmail.com
mailto:veerleliesens@hotmail.com
mailto:info@hondenkapsalon-lientje.be
mailto:info@deeggel.be
mailto:carotje.jacobs@hotmail.com
mailto:blindengeleidehondenschoolgenk@telenet.be
mailto:gert.steegmans@telenet.be
mailto:info@dac-assist.be
mailto:dachetpark@outlook.com
mailto:info@laurabangels.be
mailto:RSCliefsoens@telenet.be


 Brugge Piet Delaender
Allaert Geert
Alpaca Zeelandia
Animal express
Aribird
Ark Van Pollare
Asiel De Leiestreek
Asiel Poperinge
Aveve Izegem
Baele
Balou en Co
Barry's dierenwereld
Barry's kinderboerderij
Bellewaerde
Best Friends
Blauwe Kruis
Blauwe Kruis Roeselare
Bokkenslot
Bosmolens
Boudewijn Sea Park
BVBA De Kapelhoek
Caprinehoeve
Causus
DA Annelore Vanroose
DA Annemarie Warendorff
DA Anouk Dupon
DA Crius
DA De Lare
DA Dieter Verdonck
DA Ottevaer
DA Sam Verstraete
Daan Latré
DAC ANIMO
DAP Anouk Dupon
DAP De Klaproos BV
DAP De merelaar Rebecca Devolder
DAP De Toren
DAP d'Hulste
DAP Gevaert
DAP Hoog Hemelrijk
DAP Solivet
DAP 't NEST
DAP Ter Vrombaut
DAP Vanneste
DAP Zodiac
DAP¨Lambrecht
De Brielmeersen
De Caprinehoeve
De Ijsmolenhoeve
De Jong Marine



De Lange Schuur
De Lovaart
De Perro Cortes
De Ponyhoeve
De stables bvba
De Stege
De Toren Dierenartspraktijk
Debra Farm
dierenarts Annemarie Warendorf
Dierenarts Anouk Dupon
Dierenarts Bart Vandevijvere
Dierenarts Decoster
Dierenarts Evelien Kindermans
Dierenarts Katty
Dierenarts Marty
Dierenarts Nachtegaele
Dierenarts Nathalie Vermander
Dierenarts Piet Delaender
Dierenarts Sam Verstraete
Dierenarts Verrijke
Dierenartsencentrum ANIMO
Dierenasiel De knuffelpootjes
Dierenasiel De Leiestreek
Dierenasiel Ganzeweide
Dierenasiel Gent
Dierenasiel Leiestreek
dierenasiel Roeselare
Dierenasiel Roeselare
Dierenasiel Roeselare
Dierenasiel VZW De Leiestreek
Dierenhof De Brabandere cvba/Aveve
Dierenhotel de Hoeve
Dierenkliniek Causus
Dierenkliniek Causus
Dierenkliniek De Ark
Dierenpark Zonnegloed
Dierenpension 't Hageland
dierenspeciaalzaak Baele
Dierenspeciaalzaak Noah
Dierenspeciaalzaak Sergeant
Dierenzaak Noah
Diggie VZW
Domaine de la côte d'argent
Dona's dog studio
Dr. Sam Verstraete
Duponzoo
Embryotransplantatiecentrum paard Keros
EquiSound BV
familie park Harry Malter
Fertivets / Nathalie Vermander



Fokkerij Best Friends
Fur Ever Catz
Furevercatz asiel
Geitenmelkerij Debuck
Harry Malter
Het kakelend kippenmuseum
het kittenhuis
Hoef en vacht/ paardenstalling Vincent Martens
Hoefsmid Bram Bruneel
Hoefsmid Joeri Vanoverbeke
Hoefsmid Philip Bernard
Hoefsmid Verniest
Hoefsmid/stalling
Hoesmid/paardenstal
Hof ter Biezen
Hof ter Zevenkote
Holvoet
Holvoet N.V.
Hondenfokkerij De Zandvijver
Hondenopvang Sirius
Hondenparadijs Chew
Iguana reptielenzoo
Inagro
Jan Bostoen (paardenfokker)
Kakelend Kippenmuseum
Kattekwaad
Katten- en hondenfokkerij
Kattenasiel 't kattenkwaad
Kijkboerderij Pierlapont
Kinderboerderij Bokkeslot
Kinderboerderij De 7 torentjes
Kinderboerderij De Lange Schuur
Kinderboerderij De Lenspolder
Kinderboerderij De Oude schuur
Kinderboerderij Den Ast
Kinderboerderij D'Oude smelterij
Kinderboerderij Lettenhof
Klauwverzorger Godderis
Lucky Dogs
Manorhoeve
Martens Vincent
Maxi Zoo
Maxi Zoo
Maxi Zoo
Maxi Zoo Roeselare
Maxi Zoo Waregem
Milieuboerderij Palingbeek
Mini beleefboerderij De Stege VZW
Murillo training center
na Bellewaerde nog geen nieuwe stageplaats



Nally's papegaaien
Nathalies trimsalon
Naturel
Noah Wevelgem
NV. Best Friends
Ons Erf /Hippo@uniek
Open huis
Paarden fokkerij
Paardenfokkerij Knocke Arabians
Paardenscheerder
Pecro Feliz
Perro
Perro Negro
Philippe Deblock
Pierlapont
Pluimvee Schouppe
Pluizebol
praktijk 227
Quality stud
Rommel
Salon Kitty
Sanctuary De Zonnegloed
Sea Life
Seam Mabesoone
Serpentarium
Sip's Stable
Sirius hondenopvang
Solivet
Sos Reptiel
Stal Bosmolens
Stal De Ponyhoeve
Stal Jonckhoeve
Stal Prinseveld NV
Stal Sylvie Bauwens
Stal 't Wezehof
Stal Tillegem
Stal Vincent Maertens Tielt
Stal Warande
Stoeterij De Breemeersen
Streekboerderij VZW De Speling
Sunparks Leiswee N.V.
t Beestenhof
t Fazantenhof
t Herdershof
t Kakelend kippenmuseum
t Kattenheye
t kattenkwaad
The Old Horse Lodge
Tom & Co
Tom & Co



Tom & Co
Tom & Co Kortrijk
Tom & Co Roeselare
Tom en Co
Tom en Co Ieper
Tom&co
Trimmen Nancy Rampelbergh
Trimsalon Dogs
Trimsalon Eilise
Trimsalon Hanne
Trimsalon Maroef
Trimsalon Perro Negro
TRS
TRS bvba
Tuin en dier Lataire
Unikoi BV
Velddamhof
Verika
Verkindere
Vincent Dumoulin
Viskwekerij Fish Invest
VOC
VOC Beernem
VOC Merelbeke
VOC Oostende
Vogelhandel Beernaert
Vogelopvangcentrum
VZW De Speling
VZW De Zonnegloed
VZW Dierenasiel Ieper
VZW Kon. Maatschappij voor Dierenbescherming
vzw 't Kattenkwaad
Zonnegloed
Zorgboerderij De Stege



Prins Karellaan 39 8310 Brugge
Ongarijstraat 23 9800 Gottem
Prelaatweg 69 4363ND Aagtekerke (NL)

Nieuwstraat 21A 8980 Beselare
Assesteenweg 57 1750 Lennik
Avelgemstraat 186c 8550 Zwevegem

Rijksweg 15  8870 Izegem
Oostmolenstraat 226 9880 Aalter
Torhoutse Steenweg 330 8200 Brugge
Jonkershovestraat  258 8650 Houthulst
Jonkerhovestraat 258 8650 Houthulst
Meenseweg 497 8902 Ieper
Spanjaardstraat 59 8490 Jabbeke
Krinkelstraat 4 8380 Dudzele
Oude Stadenstraat 4 8800 Roeselare
Tapuitstraat 57 8540 Deerlijk

A. De Baekckestraat 12 8200 Sint-Michiels
Esenweg 104 8600 Diksmuide
Gryspeerdstraat 91 8831 Gits
verhelststraat 1,Oudenburg
Staatsbaan 89 8610 Kortemark
Kuiperstraat 5 8600 Keiem
Kortrijksestraat 88 8850 Ardooie
Bergstraat 49 9700 Oudenaarde
Larestr 29,Oostkamp
Meiboomlaan 1 8800 Roeselare
Steenstraat 50, 8800 Roeselare
Bruggestraat 212 8770 Ingelmunster
Groenebosdreef 7 8970 Houthulst
Damse vaart zuid 78 8310 St. Kruis
Kortrijksestraat 88 8850 Ardooie
Passendalestraat 75 8980 Passendale
Berten Pilstraat 29  8980 Zonnebeke
Bruggestraat 163A 8820 Torhout
Hulstplein 31 8700 Tielt
Sterrestraat 66 8700 Aarsele
Europastraat 42A 8531 Harelbeke
Wittemolenstraat 162 8660 Moorsele
Meulebekestraat 3 8740 Pittem
Vrombautstraat 100 9900 Eeklo
Fabriekstraat 33 9600 Ronse
Gaversesteenweg 207/1 9800 Deinze
Rijksweg 202 8710 Wielsbeke

Grijspeerdstraat 91 8830 Gits
Kanarieberg 1 9600 Ronse
(Alfons De Baeckestraat 12 8200 Sint-Michiel



Stuiverstraat 599 8400 Oostende
Vaartstraat  63 8630 Veurne
Pontweg 3 9750 Zingem
Pereboomstraat 10 8610 Kortemark
Kraaiwinkelstraat 13b 9320 Nieuwerkerke
Wetstraat 74 8792 Waregem
Bruggestraat 136a 8820 Torhout
Wingensesteenweg 56/B 8700 Tielt
Kuiperstraat 5 8600 Diksmuide-Keiem
Kortrijksestraat 88 8850 Ardooie
Sint-Jozefsstraat 4 8740 Pittem
Ijzerlaan 38 8600 Diksmuide
Handzamestraat 157 8610 Handzame
Rietstraat 18 8430 Middelkerke
Heerweg-Noord 88 9052 Zwijnaarde
Dam 34 8870 Izegem
Kleine Ravestraat 2 8890 Moorslede
Prins Karellaan 39 8310 Brugge
Bruggestraat 212 8770 Ingelmunster
Rijksweg 12 8710 Sint-Baafs-Vijve
Damse Vaart Zuid 75 8310 Sint Kruis
Brun Cornet 40 8930 Rekkem
Avelgemstraat 186c 8550 Zwevegem
Langeleedstraat 12 8670 Koksijde
Noorderlaan 9 9000 Gent
Avelgemstraat 186C 8550 Zwevegem
Oude stadenstraat 4 8800 Roeselare
Oude Stadenstraat 4 8800 Roeselare
Oude-Stadenstraat 4 8800 Roeselare
Avelgemstraat 186 C 8550 Zwevegem
Kuurnsestraat 124 8531 Bavikhove/Roterijstraat 242 , 8793 Sint Eloois Vijve
Koning Albertlaan 31 9990 Maldegem
Verhelststraat 1 8460 Oudenburg
Verhelststraat 1 8460 Oudenburg
Vlietstraat 19, 4535 HA Terneuzen, Nederland
Kasteelweg 22 8460 Oostvleteren
De Pinte
Oostmolenstraat 226 226 Aalter
Kortrijkstraat 47 8560 Wevemgeù
Biebuyckstraat 25 9850 Nevele
Kortrijkstraat 47 8560 Wevelgem
Diggieweg 14 9660 Brakel
Route de lessegues 350 40140 Soustons (FR)
Waterpolder 13 8340 Moerkerke
Bruggestraat 212 8770 Ingelmunster
Kleppenstraat 46 8890 Moorslede
Westrozebekestraat 23a 8980 Passendale
Kleine Dries 4a 9910 Ursel
Bosheidestraat 15 9070 Destelbergen
Kleine Ravestraat 2 8890 Moorslede



Spanjaardstraat 59 8490 Jabbeke

Tinnenpotstraat 14 8850 Ardooie
Grijspeerdstraat 91 8830 Gits
Bosheidestraat  15 9070 Heusden
Wittepoortstraat  25 8600 Keiem
Isenbaertstraat 6 6 8490 Jabbeke
Ondankstraat 2a 8700 Tielt
Hellestraat 39 8800 Roeselare
Hendrik Consciencestraat 24 8870 Izegem
Nieuw Kolegemlaan 1a 9030 Mariakerke
Driesstraat 7 9910 Knesselare
Oostende Steenweg 274 8480 Eernegem
Sprongseweg 7 PK 5447 Rijkevoort Holland
Duivinnestraat 1 8790 Poperinge
Zevekotestraat 2 9770 Kruisem
   Hulste
Brugsesteenweg 24A 8531 Hulste
Sint Jansdreef 13 8020 Hertsberghe
Ondankstraat 48 8840 Oostnieuwkerke
Lippenslaan 157 8300 Knokke-Heist
Bellamypark 31-37 4381 CH Vlissingen
Ieperseweg 87 8800 Rumbeke-Beitem

Wittepoortstraat 25 8600 Keiem
Veldstraat 33 8870 Izegem
Gentse Steenweg 101 8340 Sijsele
Veldstraat 33 8870 Izegem
Zeedijkweg 23 8210 Loppem
Tapuitstraat 57 8540 Deerlijk
Canadaring 41  8310 Assebroek
Polderwijk 10 8400 Oostende
Elf Juliwijk 6A 8620 Nieuwpoort

Hoogwielkestraat 55 8810 Lichtervelde
Ieperse Heirweg 5 8820 Torhout
Vaartdijk-Noord 65B 5433 Slijpe
Stavelestraat 16 8691 Leisele
Gentstraat 124 8770 Ingelmunster
Gotestraat 11 8880 Sint-Eloois-Winkel
Ondankstraat 2a 8700 Tielt
Veemarktstraat 11 8000 Brugge
Veemarkt  11 8310 Brugge
Brugsesteenweg  457 9140 Roeselare
 Brugsesetenweg 457, 8800 Roeselare
Gentseweg 585 8793 Waregem
Vaartstraat 7 8902 Zillebeke
Wetstraat 74 8792 Desselgem
Masbergdreef 53 2321 Meer



Bruggestraat 200A 8730 Oedelem
Amersveldestraat 121 8610 Kortemark
Dorpsstraat 50 8340 Sijsele
Kortrijkstraat  47-49 8560 Wevelgem
Spanjaardstraat  59 8490 Stalhille
Chartreuzeweg 53 8200 St.Michiels Brugge
Ieperstraat 157 8840 Staden
Biezestraat 19 4529 Eede (NL)
Hazegrasstraat 141 8300 Knokke-Heist
Haachtsebaan 56 2560 Putte
Marialoopsteenweg 84 8760 Meulebeke
Koolkerksesteenweg 64,Damme
Wielewaalstraat  18 8870 Izegem
Blasiusstraat  41 8972 Krombeke
Zeedijkweg 23 8210 Loppem
Gotegemstraat 8 9450 Haaltert
Staatsbaan 35 8610 Kortemark
Kerkstraat 227 8370 Blankenberge
Vaartdijk-Noord 58 8433 Slijpe
Rosmolenstr 4,Oostende
Jan Breydelstraat 78 8530 Harelbeke
Kasteelweg 22 8640 Oostvleteren
Koning Albert1laan 116 8370 Blankenberge
Zuidschotestraat 10 8647 Renige
Zeedijk 146 8370 Blankenberge
Gevaartstraat 8 8750 Wingene
Ondankstraat 48 8840 Oostnieuwkerke
Wittemolenstraat 162 8560 Wevelgem
Torhoutbaan 207a 8480 Ichtegem
Geitestraat 13 8870 Izegem
Pereboomstraat 10 8610 Kortemark
Eversamstraat  10 8691 Alveringem
Kraailokerkweg 11A 9990 Maldegem
Wantestraat 17 8755 Ruiselede
Wezestraat 20 8850 Ardooie
Torhoutsesteenweg 446,St-Michiel
Ondankstraat 2A 8700 Tielt
Warandestraat 1,Oostkamp
Breemeersen 36 9880 Aalter
Kleine Moerstraat 7 8000 Brugge
Wenduinsesteenweg 150 8420 De Haan
Oostnieuwkerkestraat 15 8840 Staden
Groenebosdreef 7 8650 Houthulst
Provenseweg 31 8970 Poperinge
Wittepoortstraat 25 8600 Keiem
Lagen Heirweg 9 9270 Laarne
Veldstraat 33 8870 Izegem
Mellestraat 2 9270 Laarne
Oudenaardsesteenweg 39 8500 Kortrijk
Maalsesteenweg 326A 8310 St.Kruis



Kortrijkstraat 63A 8020 Oostkamp
Oudenaardsesteenweg 39 8500 Kortrijk
Brugsesteenweg 508 8800 Roeselare
Kortrijksestraat 63a 8020 Oostkamp
Rijselsepoort 7 8900 Ieper
Maalsesteenweg ,8310 St.Kruis Brugge
Vierwegstraat 80 8800 Roeselare
Lambrechtshoekenlaan 297 2170 Merksem
Koning Leopold III-laan 8 8530 Harelbeke
Berkenlaan 24 8560 Moorsele
Oudenaardseheerweg 220 8910 Nazareth
Wielewaalstraat 18 8870 Izegem
Groenhovestraat nr 26 8820 Torhout
Groenhovestraat 26 8820 Torhout
St. Jorisstraat  85a 8730 Beernem
Welleweg 72 9320 Erembodegem
Velddamstraat 1 8020 Ruddervoorde
Langemarkstraat 105 8980 Zonnebeke
Beversestraat 72 8850 Ardooie
Lichterveldestraat 17 8800 Roeselare
Vyvestraat 7A 8840 Oostnieuwkerke
Boeksheide 51 1840 Malderen
Bulscampveld 8 8730 Beernem
Liedermeersweg 14 9820 Zottegem
Nieuwpoortsesteenweg 642 8400 Oostende
Ledegemstraat 4 8890 Dadizele
Bulscampveld 8 8730 Beernem
Kleine Moerstraat 7 8000 Brugge
Kasteelweg 22 8640 Oostvleteren
Oudstrijderslaan 10 8900 Ieper
Noorderlaan 9 9000 Gent
Veldstraat 33 8870 Izegem
Kasteelweg 22 8640 Oost-Vleteren
Wetstraat 74 8792 Desselgem



Campus
Melle

Brusselsesteenweg 161
9090 Melle
+32 9 243 28 00

hogent.be
Opleiding
agro – en
biotechnologie

Datum
26-02-2021

Onderschrijven verzoek tot aanpassing van de matrix

Geachte,

Vanuit het secundair onderwijs bereikt ons het bericht dat er een probleem is in de huidige matrix
meer bepaald dat er geen opsplitsing in 3e graad TSO is tussen de dierenzorg- en de landbouwsector.
Via dit schrijven wensen wij als hogeschool de vraag tot aanpassing van deze matrix te
onderschrijven.

De dierlijke sector is zeer brede sector, wij merken de nood bij onze studenten in een opsplitsing
tussen veehouderij en dierenzorg , dat getuigen de instroompercentages agro- en biotechnologie:
62% dierzorg versus 10% landbouw.
Ook kunnen we enkel maar beamen dat de arbeidsmarkt vraagt naar een duidelijk opgesplitste
profilering van zowel de dierenzorgsector als de landbouwsector. Men is in beide sectoren op zoek is
naar werknemers met specifieke competenties die daarnaast ook praktische vaardigheden bezitten.
Bovendien is de aandacht van de maatschappij veel breder dan deze in de veehouderij.
De dierlijke sector is zeer divers qua diersoorten, functies en bedrijfstypes.

Daarnaast willen we ook de argumentatie van het TSO niveau onderschrijven.
De instroom in onze richting bestaat voor 55% uit TSO studenten. Daarbij merken we momenteel een
verschil in de start competenties met ASO studenten. Dit compromitteert de kansen op studiesucces
van de TSO studenten. We vrezen dat dit ook een negatief effect kan hebben op een wenselijke
sociale intergeneratiemobiliteit.

Daarom wenst HOGENT dit verzoek tot aanpassing van de matrix te ondersteunen. We doen dit zowel
vanuit onze expertise m.b.t. de opleiding agro- en biotechnologie, als onze kennis van het brede dierlijke
werkveld.

Vriendelijke groeten

Lien De Geest
Opleidingshoofd agro- en biotechnologie



Overzicht leerlingenaantallen

Overzicht leerlingaantallen 21-22 5e jaar 6e jaar Totaal
Dier- en landbouwtechnische
wetenschappen

260 223 483

Dier- en landbouwtechnische
wetenschappen optie Landbouw

102 100 202

Dier- en landbouwtechnische
wetenschappen optie Dierenzorg

158 123 281

Haspo-Stadsrand – Sint-Truiden 7 5 12
Horteco - Vilvoorde 47 30 77
Kogeka-Sint-Jozef Geel 27 29 56
Pito - Stabroek 20 12 32
PTI - Kortrijk 13 13 26
Tectura - Melle 25 21 46
Vabi - Roeselare 19 13 32







Nood aan een opleiding dierenwelzijnstechnieken of dierenverzorgings-

technieken in de 3de graad dubbele finaliteit naast ‘Agrotechnieken dier’  
 

Netoverschrijdend en unaniem standpunt van alle scholen met de opleidingen ‘Dierenzorg’ (bso)  

en ‘Dier- en landbouwtechnische wetenschappen’ (tso), de sectoren dierenzorg en landbouw, 

de onderwijsverstrekkers en de vier hogescholen met vervolgopleidingen in dit domein 

 

Probleem in de huidige matrix: wel een opsplitsing tussen de dierenzorg- en de landbouwsector in de 

arbeidsmarktgerichte finaliteit, maar niet meer in de dubbele finaliteit 

In de 3de graad arbeidsmarktgerichte finaliteit is er in de matrix SO voor leerlingen met een sterke interesse in het 

houden van dieren de studierichting ‘Dierenzorg’. Deze opleiding sluit volledig aan bij de verwachtingen en 

motivatie van dit grote aantal leerlingen. Bovendien beantwoordt deze studierichting aan de vraag van de sector. 

Die is op zoek naar geschoold personeel met de juiste kwalificaties en praktische vaardigheden, zoals o.a. het 

voederen, huisvesten, fokken, opvangen en verzorgen van hobby- en gezelschapsdieren en dat met aandacht voor 

dierenwelzijn.  

Leerlingen met interesse in landbouwdieren/veeteelt kunnen de arbeidsmarktgerichte opleiding ‘Dier en milieu’ 

volgen. Ook voor hen en voor de landbouwsector is deze specifieke opleiding de juiste invulling van de 

verwachtingen en noden. 

In de 3de graad dubbele finaliteit (tso) is er in de matrix SO nog maar één opleiding voor alle leerlingen die 

interesse hebben in het houden van dieren, zij het in de dierenzorg- of de landbouwsector. Enkel de 

beroepskwalificatie ‘Productiemedewerker dier’ (landbouwsector) is hieraan gekoppeld. Nochtans heeft de 

dierenzorgsector door het opstellen van twee beroepskwalificaties (BK’s) duidelijk aangegeven zowel uitvoerende, 

praktische profielen (arbeidsmarktgerichte opleiding) als hoger opgeleide profielen (dubbele finaliteit met 

doorstroommogelijkheid) nodig te hebben.  

Nadelige gevolgen van de huidige matrix SO en koppeling van de beroepskwalificaties dier 

1. De koppeling van het BK ‘Dierverzorger’ (niveau 4) aan de arbeidsmarktgerichte opleiding Dierenzorg 

maakt deze opleiding te moeilijk voor de leerlingen van deze doelgroep en laat hen kwalificaties en 

vaardigheden nastreven die volgens de sector voor dit profiel van arbeidskrachten niet nodig zijn. Zij staan 

immers vooral in voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden onder het toezicht van een 

leidinggevende. 

 

2. Leerlingen met interesse in dierenzorg die de huidige tso-opleiding ‘Dier- en landbouwtechnische weten-

schappen - optie dierenzorg’ volgen, kunnen het BK ‘Dierverzorger’ (niveau 4) wel aan. Zij vormen het 

tweede profiel waar de sector in haar twee BK’s om vraagt. Maar de enige overgebleven opleiding in de 

matrix, ‘Agrotechnieken dier’, heeft een volledig landbouwgerichte invulling met o.a. intensieve vee-

houderij, akkerbouw, groenteteelt en het gebruik van landbouwmachines. De dierenzorgsector en de 

daarin geïnteresseerde leerlingen blijven in de kou staan. 

 

3. Leerlingen volgen vaak de opleiding die ze graag doen, eerder dan te denken aan wat ze kunnen en welke 

opties ze met hun keuze open houden. Met enkel de arbeidsmarktgerichte opleiding ‘Dierenzorg’ voor het 

houden van dieren zullen ook leerlingen die een technische opleiding of een opleiding in het hoger 

onderwijs aankunnen toch voor de arbeidsmarktgerichte opleiding kiezen. Dat is een verlies voor henzelf, 

voor de sector en voor de maatschappij, die nood heeft aan arbeidskrachten met een hogere opleiding.  

 

4. Veel land- en tuinbouwscholen zullen proberen om de ontbrekende opleiding dubbele finaliteit toch in de 

mate van het mogelijke op te vangen. Zelfs scholen die nu enkel de landbouwoptie aanbieden, zullen dat 

doen, want dat gebeurt nu ook al met de huidige opleiding. De vrije ruimte en de mogelijkheden van het 

leerplan ‘Agrotechnieken dier’ zullen zo ingevuld worden dat er waar mogelijk tegemoet gekomen wordt 



aan de verwachtingen van de leerlingen en de dierenzorgsector. Dat holt de landbouwgerichte opleiding 

‘Agrotechnieken dier’ uit. Het behouden van een goede landbouwopleiding met de sectorspecifieke 

kwalificaties is echter ook noodzakelijk. Een dergelijke opleiding verschilt fundamenteel van een opleiding 

voor het houden van hobby- en gezelschapsdieren. De huidige matrix met maar één opleiding dubbele 

finaliteit voor dieren is nefast voor de twee verschillende sectoren en leerlingenprofielen. 
 

Verzoek tot aanpassing van de matrix en koppeling van de BK’s 

De volgende aanpassingen aan de matrix en koppeling van de BK’s lossen de hierboven vermelde problemen op: 

1. BK-koppeling voor de arbeidsmarktgerichte opleiding ‘Dierenzorg’ in de 3de graad 

Om de arbeidsmarktgerichte opleiding ‘Dierenzorg’ haalbaar te maken voor deze leerlingen en beter af te 

stemmen op de noden van de sector, vragen we om het bestaande BK ‘Assistent dierverzorger’ (niveau 2) 

aan deze opleiding te koppelen. De dierenzorgsector sluit zich hierbij aan. Zij heeft de competenties en 

vaardigheden in dit BK afgestemd op wat zij verwacht van uitvoerende medewerkers. De scholen met de 

huidige opleiding ‘Dierenzorg bso’ bevestigen dat de inhoud van dit BK2 realistische en wenselijke 

verwachtingen zijn voor uitstromers in de 3de graad. 

 

2. Toevoeging van een aparte opleiding dierenwelzijnstechnieken of dierenverzorgingstechnieken in de 3de 

graad dubbele finaliteit. Dit zorgt ervoor dat de opsplitsing tussen landbouw enerzijds en hobby- en 

gezelschapsdieren anderzijds zowel in de arbeidsmarktgerichte als in de dubbele finaliteit helder is. Zowel 

de dierenzorgsector als de landbouwsector (de Boerenbond ondersteunt deze vraag tot aanpassing ook 

nadrukkelijk) zijn gebaat bij deze oplossing. Deze aanpassing komt bovendien overeen met wat er eerder 

al binnen het domein ‘plant’ werd aangepast in de matrix, namelijk een extra opleiding ‘Tuinaanleg en -

beheer’ naast de teeltgerichte opleiding ‘Agrotechnieken plant’. Ook daar gaat het om twee verschillende 

leerlingenprofielen en sectoren. 

 

3. Vermits de sector naast de overwegend praktisch opgeleide profielen ook werknemers met competenties 

van het BK ‘Dierverzorger’ (niveau 4) vraagt, is het een goede oplossing dit BK te koppelen aan de aparte 

opleiding dierenwelzijnstechnieken of dierenverzorgingstechnieken in de 3de graad dubbele finaliteit. De 

competenties in verband met zelfstandigheid, werkplanning, werken in een team, het maken van afspraken 

en werken met sectorgerelateerde software staan duidelijk omschreven in het BK niveau 4 maar ontbreken 

in het BK niveau 2. De sector is dus vragende partij voor deze specifieke competenties bij afgestudeerden. 

 

4. Het BK niveau 4 met een hogere moeilijkheidsgraad en bijhorende doelstellingen vormt dan de ideale 

studierichting voor de leerlingen dubbele finaliteit met interesse in hobby- en gezelschapsdieren. Zij 

kunnen nadien op de arbeidsmarkt terecht, kunnen ‘Agro- en biotechnologie - optie dierenzorg’ verder 

studeren of kunnen een andere hogere opleiding volgen volgens hun interesse (dit is bijvoorbeeld vaak een 

lerarenopleiding of een opleiding in de zorgsector). Een groot aantal leerlingen dat nu ‘Dier- en 

landbouwtechnische wetenschappen - optie dierenzorg’ volgt, stroomt door naar hogescholen met de 

opleiding Agro- en biotechnologie - optie dierenzorg. Het gaat om VIVES (Roeselare), HoGent (Melle), 

Odisee (Sint-Niklaas) en Thomas More (Geel). Deze hogescholen ondersteunen mee deze aanvraag.  

 

5. De aparte opleiding dierenwelzijnstechnieken of dierenverzorgingstechnieken dubbele finaliteit zorgt 

ervoor dat de land- en tuinbouwscholen een logische invulling zullen geven aan zowel dit aparte leerplan 

met BK en eindtermen als dat van ‘Agrotechnieken dier’. Ze vermijden zo de grijze zone tussen het 

landbouw- en dierenzorgprofiel. 

Net zoals bij de arbeidsmarktgerichte opleiding ‘Dierenzorg’ zou een invoering als niche-opleiding het 

rationele gebruik van de overheidsmiddelen ten goede komen. Degelijke praktijkruimtes met bijhorend 

lesmateriaal zoals in de 7 scholen met Dierenzorgopleidingen vergen immers een grote investering en 

expertise om de opleiding kwalitatief te kunnen aanbieden. Ook in de huidige 3de graad tso ‘Dier- en 

landbouwtechnische wetenschappen’ is deze beperking er al. De 7 scholen liggen tevens geografisch 

verspreid over Vlaanderen en rekruteren leerlingen vanuit verschillende provincies.  

 



6. De dierenzorgsector groeit elk jaar (voor cijfers van enkele sectororganisaties: zie de bijlagen). Dieren-

welzijn wordt ook steeds belangrijker en komt prominenter in beeld. Net zoals landbouwopleidingen met 

een duidelijk profiel en zuivere inhoud is er nood aan even duidelijke en zuivere arbeidsmarktgerichte en 

dubbele finaliteitsopleidingen voor het houden van dieren buiten de landbouwsector. 
 

Deze aanvraag tot beperkte herziening van de matrix en tot een andere koppeling van de reeds bestaande BK’s 
is haalbaar en in het belang van de leerlingen, de beide sectoren, de overheid en de scholen. We dienen deze 
aanvraag netoverschrijdend in vanuit alle Vlaamse scholen met Dierenzorg. De aanvraag heeft uitdrukkelijke 
steun van de diverse sectororganisaties dierenzorg die de BK’s dierenverzorger opstelden, de landbouwsector 
(Boerenbond) die de BK’s landbouw opstelde, de vier genoemde hogescholen en de onderwijskoepels. Graag 
lichten we deze aanvraag toe in een overleg met een afvaardiging van het kabinet van de minister van Onderwijs 
en AHOVOKS. 

 

Ondertekenaars uit naam van de directies 

Bart Vandenberghe, VABI Roeselare 

Lieve Nackom, Hasp-O Stadsrand Sint-Truiden 

Wietse Coolen, GO! technisch atheneum Horteco Vilvoorde 

Corina De Groot, PITO Stabroek 

Peter Ceusters, KOGEKA Sint Jozef Geel 

Brigitte De Baere, GO! Tuinbouwschool Melle 

Francis Bruyneel, PTI Kortrijk 

 

 

  

 

  

  



Van: Lieve Nackom <lieve.nackom@hasp-o.be>
Verzonden: maandag 22 februari 2021 14:44
Aan: Lieve Nackom <lieve.nackom@hasp-o.be>
CC: Wietse Coolen <directeur@horteco.be>; Peter Ceusters <peter.ceusters@kogeka.be>; VAN
SANTVLIET Jan <Jan.VANSANTVLIET@provincieantwerpen.be>; Brigitte De Baere
<brigitte.de.baere@scholengroep.gent>; Bart Vandenberghe <bart.vandenberghe@sint-michiel.be>;
Bart Eskens <bart.eskens@hasp-o.be>; Kristof Verstraete <kristof.verstraete@sint-michiel.be>; Joris
Arnauts <joris.arnauts@kogeka.be>; SEGERS Daniëlle (APB POA)
<Danielle.SEGERS@provincieantwerpen.be>; DE GROOT Corina
<Corina.DeGroot@provincieantwerpen.be>; VAN BERGEN Raf
<Raf.VANBERGEN@provincieantwerpen.be>; Dirk Geeraerts <dirk.geeraerts@horteco.be>; Tom
Cresens <tom.cresens@horteco.be>; Robrecht Demurie | Tuinbouwschool Melle
<demurier@tuinbouwschool-melle.be>; Elke Mauws <elke.mauws@horteco.be>;
francis.bruyneel@pti.be; herman.steenhaut@pti.be; Cindy Lammens
<cindy.lammens@katholiekonderwijs.vlaanderen>; Ingrid De Brabandere
<ingrid.debrabandere@katholiekonderwijs.vlaanderen>; Wim Vanderschueren
<wim.vanderschueren@katholiekonderwijs.vlaanderen>; Elina Rijmenants
<elina.Rijmenants@horteco.be>; Patricia Sieuw <Patricia.Sieuw@g-o.be>
Onderwerp: Probleem in de onderwijsmatrix m.b.t. de dierenzorgsector en landbouwsector
Urgentie: Hoog

DIT BERICHT IS IN BCC VERSTUURD NAAR AHOVOKS, DE LEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE
ONDERWIJSCOMMISSIES ONDERWIJS EN LANDBOUW EN DE KABINETTEN ONDERWIJS,
DIERENWELZIJN EN LANDBOUW

Geachte heer/mevrouw

Namens alle scholen in Vlaanderen met een opleiding ‘Dierenzorg’ (bso) en ‘Dier- en
landbouwtechnische wetenschappen’ (tso),
namens de dierenzorgsector (15 organisaties),
namens de landbouwsector (Boerenbond),
namens de vier hogescholen met Agro- en biotechnologie in het opleidingsaanbod,
en namens de onderwijsverstrekkers

breng ik u op de hoogte van onze ernstige bezorgdheid over de huidige onderwijsmatrix en de
koppeling van de beroepskwalificaties voor de sector dier in de 3de graad.

In de beknopte argumentatie in bijlage, gesteund door bovenstaande instellingen en organisaties,
kaderen we het probleem, de nood aan een opsplitsing tussen de dierenzorg- en de landbouwsector
en wat hiervoor een oplossing kan zijn. De bijlagen 1-3 geven achtergrondgegevens over de
dierenzorgsector.

Met dit schrijven willen we dit probleem aankaarten en hopen we op uw medewerking om dit
probleem op te lossen. Uiteraard zijn wij steeds bereid om dit dossier verder te duiden en te
bespreken via een overleg.

Met vriendelijke groeten



Van: De Windt Candice <candice.dewindt@vlaanderen.be>
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 7:58
Aan: lieve.nackom@hasp-o.be
CC: Denys Jan <jan.denys@vlaanderen.be>; Titeca Els <els.titeca@vlaanderen.be>
Onderwerp: overlegmoment

Geachte mevrouw Nackom

Wij ontvingen uw schrijven om de bezorgdheid over de huidige onderwijsmatrix en de koppeling van
de beroepskwalificaties voor de sector dier in de 3de graad te uiten.
Graag nodigen we u uit voor een digitaal overleg om samen met u uw bezorgdheden te capteren.
Zou dit u passen morgen 3/3 om 9 uur?
Indien ok, bezorg ik u de teamslink.

Dank voor uw reactie,

Fijne dag

Candice
Met vriendelijke groeten

Candice De Windt
Raadgever Hoger Onderwijs

Kabinet Vlaams viceminister-president bevoegd voor Onderwijs,
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Kreupelenstraat 2
1000 Brussel
Candice.dewindt@vlaanderen.be

Van: Geeraerts Peggy <peggy.geeraerts@vlaanderen.be>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 15:38

mailto:candice.dewindt@vlaanderen.be
mailto:lieve.nackom@hasp-o.be
mailto:jan.denys@vlaanderen.be
mailto:els.titeca@vlaanderen.be
mailto:Candice.dewindt@vlaanderen.be


Aan: lieve.nackom@hasp-o.be
Onderwerp: FW: Probleem in de onderwijsmatrix m.b.t. de dierenzorgsector en landbouwsector

Goede middag,

In opvolging van uw mail hadden wij graag een digitaal overleg opgezet vanuit het kabinet Crevits.
Dat zou met Ruben Plees (raadgever onderwijs) en Jannes Maes (raadgever landbouw) zijn.

Kunt u me zeggen wie u daar nog graag had bij gezien aub? Om het digitaal allemaal vlot te laten
verlopen, graag de delegatie beperkt houden aub.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

Peggy Geeraerts
Algemeen secretariaat
T 02 552 68 28

Kabinet van Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel




