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Informatie voor vakmensen in de Optiek - werkenden -

Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

•  Hbo-opleiding Optometrie bij Hogeschool van Utrecht 
De hbo-bachelor Optometrie is de enige opleiding in Nederland die opleidt tot Optometrist. Door een 
combinatie van theorie en praktijk bereid je je voor op het verlenen van eerste- en tweedelijns 
technische zorg voor cliënten met oogklachten. Het is een 4-jarige voltijdsopleiding in Utrecht. 
Vanaf 2021 is er ook een deeltijdopleiding Optometrie bij de Hogeschool van Utrecht:  
HBO opleiding Optometrie Deeltijd

•  Hbo-opleiding Orthoptie bij Hogeschool van Utrecht 
De HBO-bachelor Orthoptie is de enige opleiding in Nederland die opleidt tot Orthoptist. Door een 
combinatie van theorie en praktijk bereid je je voor op het verlenen van eerste- en tweedelijns 
technische zorg voor patienten, met name kinderen,  met scheel zien, lui oog of dubbelzien. Het is een 
4-jarige voltijdsopleiding in Utrecht.

•  Hogeschool van Utrecht Cursussen op gebied van ogen 
De Hogeschool van Utrecht verzorgt ook cursussen op het gebied van oogklachten en de gezondheid van 
ogen. Het gaat om de volgende cursussen:

 • Post Bachelor Binoculair zien fit to practice (4 dagen)
 • Post Bachelor Fundoscopie voor ogen 0-20 jaar (2 dagen)
 • Werkveld event optometrie en orthoptie (1 dag)

•  De opleiding tot contactlensspecialist is een post-mbo opleiding die in de vorm van een 2-jarige branche-
opleiding wordt aangeboden door verschillende mbo-instellingen. Bij een positieve afronding van de 
opleiding krijg je een branche-certificaat contactlensspecialist.  
De branche-opleiding wordt door de volgende mbo-instellingen gegeven:

 • MBO Amersfoort / Dutch HealthTec Academy post-mbo  contactlensspecialist
 • Zadkine post-mbo contactlensspecialist
 • DaVinci College post-mbo contactlensspecialist
 • Deltion College post-mbo contactlensspecialist
 • Gilde opleidingen post-mbo contactlensspecialist
 • Regio College post-mbo contactlensspecialist

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden naast de reguliere opleidingen
Welke leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er naast de reguliere opleidingen?

•  NUVO Academie 
NUVO Academie: een goede opleiding is essentieel voor een goede uitoefening van de beroepen in de 
optiek. Maar na het behalen van een opleiding is na- en bijscholing minstens zo belangrijk. De NUVO 
biedt NUVO-ondernemers en hun medewerkers daarom een breed scala aan cursussen en trainingen. 
Kijk voor meer informatie op https://www.nuvo.nl/kwaliteit/nuvo-academie/ 

•  Werkveld event optometrie en orthoptie (Hogeschool van Utrecht) 
Dit werkveld Event, speciaal voor optometristen en orthoptisten, staat in het teken van kennisdeling en 
netwerken. De kennis wordt opgefrist met ontwikkelingen in het vak, onderzoeksresultaten, 
technologische innovaties en inzichten. 

• Daarnaast bieden leveranciers van brillenglazen en contactlenzen ook scholingsprogramma’s.

Opleidingstool Opticien - revisie januari 2022

https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/optometrie?gclid=EAIaIQobChMIgqWShbXE6AIVi-R3Ch3ozQqYEAAYASAAEgLXcPD_BwE
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https://www.deltion.nl/opleidingen-en-cursussen/opticien-en-audicien/contactlensspecialist
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https://www.nuvo.nl/kwaliteit/nuvo-academie/
https://www.nuvo.nl/kwaliteit/nuvo-academie/
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/hu-werkveld-event-optometrie-en-orthoptie
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Leven lang ontwikkelen met mbo-erkenning
Hoe kun je blijven leren?

•  MBO Certificaten SBB 
Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt 
daarbij een grote rol. Mbo-certificaten vormen daartoe een belangrijk instrument. Voor de 
optiekbranche is een mbo-certificaat ontwikkeld voor zij-instromers. Dit zijn beroepsgerichte delen uit 
de kwalificatie Opticien: ‘Assisteren bij refractie’ en ‘Assortimentsbeheer in de optiek’. Dit 
opleidingstraject duurt drie maanden en heeft direct arbeidsmarktwaarde. Houd de 
opleidingsinstituten die optiekopleidingen aanbieden in de gaten of en wanneer zij dit opleidingstraject 
aanbieden.

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

•  Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO)  
NUVO is de brancheorganisatie in de optiek en vertegenwoordigt een groot deel van alle optiekwinkels 
in Nederland. Daarmee is de NUVO de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor en door 
optiekbedrijven. De organisatie biedt individueel voordeel aan de leden, maar behartigt ook de 
collectieve belangen.

•  Unie van Filiaal & Franchise Optiek- en Hoortoestelbedrijven Nederland (UFON) 
De UFON is belangenbehartiger van filiaalbedrijven en franchiseformules in de optiekbranche en de 
leveranciers van hoortoestellen. De leden van de Ufon vertegenwoordigen circa de helft van alle 
optiekwinkels in Nederland (en 80% van de filialen van filiaalbedrijven). 
 
De leden van de Ufon zijn:
• Eye Wish (Grandvision)  
• Eyes + More  
• Hans Anders  
• Pearle Opticiens (Grandvision)  
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https://www.nuvo.nl/
https://www.rndweb.nl/branches/ufon
https://certificaat-mijn.s-bb.nl/
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/certificaat/assortimentsbeheer-optiek-en-assisteren-bij-refractie/cmVzdWx0YWF0VHlwZT02O2Rvc3NpZXJJZD01Nzk3O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTA=
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke aanverwante verenigingen en beroepsorganisaties zijn er?

•  Optitrade Optiek 
Optitrade Retailgroep is van oorsprong een inkoop- en marketingorganisatie voor opticiens en inmiddels 
uitgegroeid tot een fullservice-retailorganisatie voor zelfstandige opticiens en audiciens.  

•  Centrop 
Centrop is de inkoopvereniging voor zelfstandige opticiens.

•  Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC) 
De afkorting ANVC staat voor “Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten”. De 
Vereniging staat voor de belangen van de gediplomeerde contactlensspecialist. Tevens speelt zij een 
bemiddelende en adviserende rol voor de consument met vragen over contactlenzen, de verzorging 
daarvan en eventuele problemen daarmee. 

•  Nederlands Oogheeldkundig Gezelschap (NOG) 
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappeilijke beroepsvereniging van 
oogartsen.  Het NOG is een inhoudsdeskundige en betrouwbare partner, die de kwaliteit en veiligheid 
van de oogzorg, afgestemd op de patiënt, bevordert en bewaakt. Daarnaast faciliteert het NOG 
oogartsen in de uitvoering van hun vak.

•  Optometristen Vereniging Nederland (OVN) 
De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zet zich dagelijks in voor een uitstekende kwaliteit van 
de beroepsgroep. Ze werkt nauw samen met alle optometristen en geeft cliënten en relaties graag 
informatie over de oogzorg die optometristen leveren. 

•  Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) 
De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) is de beroepsvereniging van orthoptisten in 
Nederland. De NVvO behartigt de belangen van de vereniging en van haar leden op vakinhoudelijk, 
sociaaleconomisch en maatschappelijk gebied.
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https://www.optitrade.nl/optiek/
https://www.centrop.nl/
https://www.anvc.nl/
https://www.oogheelkunde.org/
https://www.optometrie.nl/
https://www.orthoptisten.info/
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

•  Vakbeurs De Nederlandse Optiekdagen 
Twee keer per jaar organiseren Centrop en Hall of Frames dé optiekbeurs van Nederland. Met meer dan 
100 leveranciers is er de keuze ten overvloede om mooie, trendy of juist klassieke monturen in te kopen. 
Maar ook alles voor in en om de winkel, denk aan interieuradvies, software, instrumenten, glas, 
verrekijkers etc. 

• Internationale optiek vakbeurs Silmo   
Silmo is de jaarlijkse internationale optiek vakbeurs die plaats vindt op verschillende plekken in de 
wereld: Parijs, Istanbul, Bangkok en Sydney. 

•  Mido Eyewear Show Milaan 
Jaarlijkse Europeesche vakbeurs voor brillen, glazen en mode. 

• Opti: Internationale vakbeurs voor optica en design Stuttgart  
Opti is de internationale vakbeurs voor optica en design: monturen, lenzen, slechtziende producten, 
winkelinrichting en technische apparatuur. 

• NCC-congres: Nederlands Contact Lens Congres  
Het NCC-cngres is een inititatief van de NAC (Nederlandse Verenging van Leveranciers van 
Contactlenzen) i.s.m. de ANVC (Nederlandse Contact Lens Vereniging). Tijdens de tweedaagse 
conferentie wordt de contactlens en het gebruik ervan centraal gezet en het gebruik ervan gepromoot. 

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

•  Optiekvakblad Oculus 
Oculus is het vakblad voor de optiekbranche met een focus op het ondernemerschap, maar ook op 
optiek en design. Het blad speelt in op interessegebieden van de doelgroep als: ondernemen, 
detailhandel, mode en trends, producten, leveranciers, beurzen, kwaliteit en vakmanschap en zorg. 
Daarnaast staan in elk nummer tips en advies op het gebied van juridische en fiscale zaken. 

•  Optiekvakblad De opticien 
De Opticien is het vakblad voor de totale optiek- contactlensbranche. 

•  Eyeline Magazine 
Eyeline Magazine is het leidende vakblad voor de totale optiekbranche. Het magazine verschijnt 4x per 
jaar en staat boordevol actueel nieuws, spraakmakende en opiniërende artikelen, interviews en de 
laatste trends.

Digitale platforms
Wat bieden digitale platforms aan ontwikkeling?

•  LinkedIn pagina Eyeliner Magazine 
LinkedIn pagina van het Eyeline Magazine.

•  Er zijn ook andere digitale platforms
 • https://nl.linkedin.com/company/nuvo
 • https://www.instagram.com/ocunuvo/ 
 • https://www.facebook.com/ocunuvo
 • www.ziewatjekan.nl
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https://www.nuvo.nl/optiekvakblad-oculus/
https://www.deopticien.biz/
https://www.eyeline-magazine.nl/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFO0DHWPeq2PgAAAX5JnQPwrlQR9M9cSelJZw8JqLPxmXHIagnhpI_xV7LMPg-cyiBCoqYDEDNohuPvhPj108hXUCjrKLViApngiXnMPXpo7Aw71xWl3KUDY71GG44VZjhs3eE=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feyeline-magazine%2F
https://nl.linkedin.com/company/nuvo
https://www.instagram.com/ocunuvo/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Focunuvo&data=04%7C01%7CS.vanLingen%40s-bb.nl%7Cc979cac08ff94be2280308d9c47fb5b0%7C94b97c4f57be4d78b798d76507b650e5%7C0%7C0%7C637756875083309975%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vic%2Fo7PGHVbmrI6bFSazliunnN4IorgjvmkhmnCZRYg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ziewatjekan.nl%2F&data=04%7C01%7CS.vanLingen%40s-bb.nl%7Cc979cac08ff94be2280308d9c47fb5b0%7C94b97c4f57be4d78b798d76507b650e5%7C0%7C0%7C637756875083309975%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M%2Fbe17R74ABWXSZgsaOlfBwQ60lJoUTf5MsSVdfjz5k%3D&reserved=0
https://www.denederlandseoptiekdagen.nl/
https://en.silmoparis.com/
https://www.mido.com/en/
https://www.opti.de/en/
https://www.contactlenscongress.com/en/
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Informatie voor geïnteresseerden in de Optiek  
- werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

•  Het beroep van Verkoop medewerker optiek 
De verkoopmedewerker optiek werkt in de verkoopruimte van een optiekbedrijf. Daar observeert hij de 
binnenkomende klant en bepaalt hij het moment van benaderen. Hij is in staat klanten te adviseren 
over verschillende typen (zonne)brillenglazen en (zonne)brilmonturen, voorhangers en clipovers. Ook 
als het gaat om mode-specifieke eigenschappen van optische artikelen. 

• Het beroep van Allround medewerker optiek  
De allround medewerker optiek werkt in de verkoopruimte en werkplaats van een optiekbedrijf. Hij 
bewerkt, assembleert en repareert optische (bij)artikelen. Als allround medewerker optiek kan hij 
brillenglazen op maat slijpen, facetteren en monteren. Hij kan onderdelen vervangen en wanneer nodig 
aanpassingen doen. De voorbereidende handelingen op de refractie voert hij zelfstandig uit, onder 
verantwoordelijkheid van zijn leidinggevende. 

•  Het beroep van Opticien 
De opticien werkt in winkels waar brilmonturen, brillenglazen en contactlenzen worden verkocht. Hij 
werkt in de winkel, de werkplaats en in een aparte ruimte waar oogmetingen plaatsvinden. De opticien 
adviseert de klanten over brillen, glazen, monturen en contactlenzen. Hij combineert zijn technisch en 
modisch inzicht. In de werkplaats slijpt hij brillenglazen, repareert hij brillen en maakt hij monturen 
passend. Ook monteert hij glazen in monturen en verwerkt hij geleverde bestellingen. De opticien voert 
oogmetingen uit volgens vastgestelde procedures, wettelijke richtlijnen en kwaliteitscriteria. Hij werkt 
met specialistische apparatuur en gereedschappen. 

•  Het beroep van Contactlensspecialist 
Een Contactlensspecialist is een opticien die zich gespecialiseerd heeft in het aanmeten en verkopen 
van contactlenzen. Dit beroep is makkelijk te combineren met dat van regulier opticien. Deze verkoopt 
brillen, contactlenzen en andere optische hulpmiddelen (zoals zonnebrillen) aan cliënten met 
verminderd zicht. De specifieke taken van een Contactlensspecialist zijn het uitvoeren van metingen om 
de sterkte en vorm van ogen vast te stellen en te bepalen of de ogen geschikt zijn voor het dragen van 
lenzen; cliënten aanleren hoe ze de lenzen moeten gebruiken (in en uit doen, schoonhouden) en 
controles houden om te kijken of de ogen niet achteruitgaan of geïrriteerd raken. 

• Het beroep van Optometrist  
Een optometrist kan de gezondheid van de ogen onderzoeken helpen om problemen tijdig te signaleren. 
De optometrist kan na het onderzoek adviseren over een passende oplossing voor de 
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https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/verkoopmedewerker-optiek
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/allround-medewerker-optiek
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/opticien
https://www.nationaleberoepengids.nl/contactlensspecialist
https://www.optometrie.nl/relaties/de-optometrist/het-beroep
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Goed om te weten
Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er binnen de branche?

•  Door het toenemend aantal 50-plussers in Nederland, gaan meer mensen gebruik maken van (optische) 
hulpmiddelen. Hierdoor stijgt de vraag naar opticiens. 

•  De consument wil dat de bril onderdeel is van de totale look. Omdat mode sterk seizoensgebonden is, 
zijn meerdere collecties per jaar gewenst om hierop in te springen. Daarnaast heeft de consument 
behoefte aan maatwerk, service, persoonlijke aandacht en advies.

•  Opticiens werken steeds meer met digitale gezicht scanners en PD-meters. In de winkel wordt het 
gezicht gescand, vervolgens kan de klant digitaal een collectie brillen passen. De scangegevens van het 
gezicht bepalen welke brillen geschikt zijn. Deze ontwikkeling kan mogelijkheden bieden voor 
bijvoorbeeld de mobiele opticien.

•  Een belangrijke ontwikkeling in de optiekbranche is de augmented reality-bril. Deze futuristische bril 
met ingebouwde camera plaatst men boven de ogen en werkt spraak gestuurd. Gebruikers ontvangen 
live informatie via diensten zoals Google. Deze internetcontent wordt vervolgens geprojecteerd op het 
netvlies via een lens.

•  Een andere actuele ontwikkeling is de opkomst van 3D-brillen op sterkte.

•  Technologieën zoals 3D-printen en sensortechnologie hebben een grote invloed op de optiekbranche.

•  Steeds vaker oriënteren klanten zich op internet voordat een winkel binnen te stappen. De klant is 
daardoor bewuster en dat vraagt van de opticien dat hij zijn advies goed moet kunnen beargumenteren.

•  In de optiekbranche wordt op verschillende manieren ingesprongen op de ontwikkelingen in de markt 
om zich te kunnen onderscheiden van de concurrent. Eén van de manieren om je als optiekzaak te 
onderscheiden, is door de combinatie verkoop tussen brillen en hoortoestellen aan te bieden.
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Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

•  Feiten en cijfers SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)  
Het arbeidsmarktperspectief van de Opticien:
• In de branche werken ca. 10.000 personen. Er zijn ca. 1.300 ondernemingen.   1 

Nederland telt 2.214 optiekwinkels, waarvan 1.220 zelfstandigen.

• Dashboard SBB sectorkamerrapportages  
Opticien: 81% van diegene die het diploma haalt van de reguliere mbo-opleiding (300 gediplomeerden) 
stroomt door naar de arbeidsmarkt (330 vacatures). 13% gaat een vervolgopleiding op het HBO volgen.
Bron: Dashboard arbeidsmarkt:

•  Kans op werk en stage Opticien 
De kans op een stage als je de reguliere MBO-opleiding volgt is 3 sterren (van de 5). De kans op werk is 4 
sterren (van de 5), dus kansrijk.  

Het vak leren in het mbo 
Welke opleidingen kun je waar doen?

•  In Nederland wordt op 7 verschillende scholen mbo-opleidingen in de optiek aangeboden. Het gaat 
hierbij om opleidingen op niveau 2, 3 en 4. En zowel BOL als BBL. Verkoopmedewerker optiek, allround 
verkoopmedewerker optiek en opticien.  
De opleidingen zijn te volgen bij de volgende mbo-scholen:

 • MBO Amersfoort / Dutch HealthTec Academy Utrecht 
 • Zadkine Rotterdam 
 • Summacollege Eindhoven
 • davinci College Dordrecht
 • Gilde Opleidingen Roermond
 • Deltion College Zwolle
 • Regio College Zaandam

•  Alle informatie over de reguliere mbo-opleidingen, inhoud/vorm/beroepsinformatie etc. is te vinden op:
 • Informatie opleidingen optiek
 • Kies MBO Opticien

1   UWV, Arbeidsmarktbeschrijving ambachten (deel 2): Factsheets beroepsgroepen, 30 oktober 2013 (gebaseerd op www.svgb.nl).
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https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/opticien/
https://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer/Opticien en opticien manager bbl.aspx
https://www.summacollege.nl/opleidingen/opleidingen-overzicht/opleiding-detail/opticien-(bol)
https://www.davinci.nl/mbo/mbo-opleidingen/opticien
https://www.gildeschoolvooroptiek.nl/opleidingen/optiek/opticien/
https://www.deltion.nl/opleidingen-en-cursussen/opticien-en-audicien/opticien
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleidingen/optiek
https://www.s-bb.nl/samenwerking/meld-en-expertisepunt-specialistisch-vakmanschap/medewerker-optiek
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/opticien
https://trendrapport.s-bb.nl/sv/
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/sectorkamerrapportages
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/opticien
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Het vak al werkend leren
Waar kan het vak al werkend geleerd worden?

•  BBL-opleidingen (werkend leren) 
In Nederland wordt op 7 verschillende scholen mbo-opleidingen in de optiek aangeboden. Het gaat 
hierbij om opleidingen op niveau 2, 3 en 4. En zowel BOL als BBL. Verkoopmedewerker optiek, allround 
verkoopmedewerker optiek en opticien.  
De opleidingen zijn te volgen bij de volgende mbo-scholen:

 • MBO Amersfoort / Dutch HealthTec Academy Utrecht 
 • Zadkine Rotterdam 
 • Summacollege Eindhoven
 • davinci College Dordrecht
 • Gilde Opleidingen Roermond
 • Deltion College Zwolle
 • Regio College Zaandam
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https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/opticien/
https://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer/Opticien en opticien manager bbl.aspx
https://www.summacollege.nl/opleidingen/opleidingen-overzicht/opleiding-detail/opticien-(bol)
https://www.davinci.nl/mbo/mbo-opleidingen/opticien
https://www.gildeschoolvooroptiek.nl/opleidingen/optiek/opticien/
https://www.deltion.nl/opleidingen-en-cursussen/opticien-en-audicien/opticien
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleidingen/optiek
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