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Perscommuniqué van de HoGent en van Fedustria 

 
Niet weten wat te studeren? 

Textieltechnologie staat garant voor een boeiende loopbaan! 
 
 
De toekomst ligt in nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen, nieuwe producten, nieuwe 
businessmodellen, … daaraan wordt dan ook volop gewerkt in de Vlaamse textielindustrie.  Maar door 
al die vernieuwing is er ook grote nood aan nieuw talent: er zullen in het komende jaar minstens 500 
jobs ingevuld moeten worden. 
 
Unieke opleiding op maat van de industrie 
 
De HoGent is de enige hogeschool in Vlaanderen die een bacheloropleiding textieltechnologie 
aanbiedt. In overleg met de industrie werd deze opleiding vernieuwd om ze sterk af te stemmen op al 
die vernieuwingen in de textiel. De competente jonge mensen die er afstuderen zijn erg gegeerd op 
de Vlaamse arbeidsmarkt. Meer nog: elke student kan na zijn studie gegarandeerd aan de slag in één 
van de vele tientallen textielbedrijven die zich vooral in West- en Oost-Vlaanderen bevinden.  
 
Textiel: een industrie met toekomst 
 
De ‘klassieke massaproductie’ is weliswaar nagenoeg verdwenen, maar de meer dan 500 Vlaamse 
textielbedrijven die hier actief blijven hebben stevig geïnvesteerd in nieuwe producten die ze op 
hoogtechnologische wijze produceren. Deze bedrijven staan aan de top van de productie van 
bijvoorbeeld hightechstoffen voor brandweerpakken of airbags, of hoogkwalitatieve vloerbekleding, 
enz. 
 
En de huidige ‘vergrijzing’ van de werknemers in de industrie, en zeker in de textielindustrie met 
gemiddeld de oudste werknemers, zorgt ervoor dat in de komende jaren vele duizenden nieuwe 
arbeidskrachten nodig zullen zijn (noot: de gemiddelde leeftijd van een werknemer in de textielindustrie 
is 49,4 jaar, volgens een studie van HR-bedrijf Acerta). In de textielbedrijven is er dus vraag naar veel 
competente jonge krachten die de nieuwe textielproducten mee vorm zullen geven in de (nabije) 
toekomst. 
 
Voor wie op zoek is naar een job met toekomst, neem contact met de HoGent en volg de opleiding 
bachelor textieltechnologie. 
 
 HoGent, www.hogent.be/toekomstige-student/opleidingen/bachelors/textieltechnologie/ 
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