
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Allround medewerker optiek 

 

Oriëntatie op ondernemerschap 
Denk je dat ondernemen iets voor jou is? Dan kun je dat testen binnen dit keuzedeel. Je onderzoekt 
wat zelfstandig ondernemen inhoudt, verkent de markt waarin je je zou willen begeven en brengt in 
kaart wat er allemaal voor nodig is om een eigen bedrijf te starten. 

Verdieping oog en correctie 
Dit keuzedeel is belangrijk voor doorstroom richting niveau 4. Het richt zich op sferische refractie. Dit 
betreft een onderdeel van de kerntaak gericht op refractie zoals dat deel uitmaakt van het 
profieldeel van de Opticien. 

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 
In je werk binnen de branche kun je te maken krijgen met innovaties. Dit kunnen zowel 
maatschappelijke als technische vernieuwingen zijn die hun weerslag hebben op o.a. het product, de 
bedrijfsvoering en de relatie met de consument. Er wordt van jou verwacht dat je op een passende 
manier hierop kunt reageren. Met hulp van je leidinggevende kijk je regelmatig terug op je eigen 
handelen. Als je het keuzedeel op niveau 3 of 4 volgt, heb je hierin zelf leidinggevende taken. 

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 
Het keuzedeel biedt je de handvatten om een bijdrage te leveren aan de inrichting van een 
kwaliteitszorgsysteem, je leert daartoe basiskennis rond kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden. 
Daarnaast leer je hoe te handelen bij EHBO en BHV. 
De plus op niveau 2 is dat er niet altijd standaardoplossingen voorhanden zijn om een knelpunt op te 
heffen; je leert daarom om creatief en oplossingsgericht te denken wanneer het gaat om 
kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden. Als bij een knelpunt moet worden afgeweken van de 
procedures, moet je dit onderbouwd kunnen uitleggen. 

 


