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Een klant adviseren welke bril 
het beste bij hem of haar past, dat is het 

mooie aan dit vak. Je bouwt echt een 
persoonlijke band op.

Iets voor jou?
Je hebt gevoel voor stijl en mode, 

je vindt het leuk om met klanten 

om te gaan en je kunt commercieel 

denken. Verder ben je adviserend en 

probleemoplossend ingesteld en het 

je wilt graag leren om met meet-

apparatuur om te gaan.  



31

WERKEN IN_OPTIEK

Werken in de optiek
Een ruime meerderheid van de bevolking (zo’n 

61%) draagt een bril of contactlenzen en dat  

percentage stijgt gestaag. Een bril is mode!

Of het nu gaat om een 

correctie bril, een leesbril 

of een zonnebril: een bril is 

mode. Een bril doet immers 

iets voor je gezicht.  

De juiste bril voegt iets toe 

aan je outfit en geeft je 

een goed gevoel. Dat geldt 

voor kinderen, jongeren, 

volwassenen én ouderen. 

De laatste trends vind je bij 

de opticien. (Mode)merken 

zoals Ray-Ban, Michael 

Kors en Calvin Klein hebben 

regelmatig nieuwe collec-

ties. De optiekbranche doet 

het goed. Met een optiek-

diploma op zak is jouw 

kans op een baan dan ook 

groot. Na het behalen van 

je diploma kun je je verder 

specialiseren, bijvoorbeeld 

tot contactlensspecialist of 

optometrist.

Versnelde opleiding
Je kunt onze optiek-opleidingen 

ook versneld afronden. Dat is 

afhankelijk van vooropleiding 

en ervaring. Informeer bij  

het Servicecentrum, telefoon 

(075) 681 90 01.
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_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl
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Opticien 

	 	 BBL, niveau 4

  3 jaar (sneller kan, afhankelijk van je 

         tijdsbesteding en inzet)

   Zaandam 

» Als opticien:
- heb je gevoel voor stijl en mode;

- vind je het leuk om met klanten om te gaan;

- kun je commercieel denken;

- kun je je klanten goed adviseren bij een 

nieuwe bril, zonnebril of contactlenzen;

- wil je graag leren om met meetapparatuur te 

werken;

- beheer je het assortiment in de winkel;

én voer je oogmetingen uit en stuur je je 

collega’s aan.

» Waar werk je?
Je werkt in een optiekwinkel, misschien ben je 

wel zelfstandig ondernemer.

» Mogelijke vervolgopleidingen
- Contactlensspecialist (post-mbo);

- Hbo (Optometrie of Orthoptie).

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl; 

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- diploma Allround medewerker optiek niveau 3.

Allround medewerker optiek 

	 	 BOL*, BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam 

» Als allround medewerker optiek:
- heb je gevoel voor stijl en mode;

- vind je het leuk om met klanten om te gaan;

- kun je commercieel denken;

- kun je je klanten goed adviseren bij een 

nieuwe bril, zonnebril of contactlenzen;

- wil je graag leren om met meetapparatuur te 

werken;

- beheer je het assortiment in de winkel.

» Waar werk je?
Je werkt in een optiekwinkel: deels in de werk-

plaats, deels in de verkoopruimte.

» Mogelijke vervolgopleiding
Opticien niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl; 

- een mbo opleiding niveau 2;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

* Informatie over de BOL-opleiding
Je kunt, bij voldoende aanmeldingen, de 

niveau 3 op leiding ook in de BOL variant 

volgen. Daarna kun je in één jaar evt. de 

niveau 4 opleiding (BBL) afronden.
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Nadat je het diploma Opticien hebt  

behaald, kun je je in twee jaar spe-

cialiseren tot contactlensspecialist. 

De lessen worden verzorgd door 

ervaren en gediplomeerde praktijk-

docenten. Je sluit de opleiding af 

met een landelijk erkend examen.

     
   contactlens-
     specialist


