
Welkom bij Optiek!
Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze via de chat. Je krijgt 
dan meteen antwoord. Na de 
presentatie is er ook 
gelegenheid om vragen te 
stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon en je camera uit.



mbo_

Welkom bij Optiek

economie & toerisme

Voor deze opleiding heb je minimaal nodig:

- vmbo-diploma kl, gl of tl
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

Even voorstellen ….
Suzanne Booms, Joke Rozing,
Thijs Weiland en Ingrid Hazebroek
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Herken je jezelf?
• contact met mensen
• stijl en mode
• techniek
• adviserend, probleemoplossend
• commercieel ingesteld

•Dan ben je van harte welkom bij deze opleiding!

Optiek
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2 opleidingniveau's

Allround Medewerker niveau 3 BOL (bij voldoende aanmeldingen) en BBL

Opticien niveau 4 BBL
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Wat houdt het vak in?

Optiek

Werken in de winkel

Adviseren bij monturen zonnebrillen en glazen

Maken en repareren van brillen en zonnebrillen
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Administratie bijhouden

Verkoop bij-artikelen

Inkoop

Wat houdt het vak in?
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Wat ga je leren?

Optiek
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Opbouw opleiding
Tijdens de opleiding volg je theoretische en praktijklessen op school. Daarnaast word je begeleid 
door je praktijkopleider op de werkvloer en maak je praktijkopdrachten.

1e jaar 2e jaar 3e jaar

School 1 dag zowel fysieke als 
digitale lessen

1 dag zowel fysieke als 
digitale lessen

1 dag zowel fysieke als 
digitale lessen

Werk Minimaal 24 uur Minimaal 24 uur Minimaal 24 uur
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Beroeps Begeleidende Leerweg
• Werkplek en geen stage

• Zelf vinden (erkend leerbedrijf SBB)

• Begeleiding op werkvloer

Optiek



All work and no play?
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Excursies

Gastcolleges

Praktijkgerichte opdrachten
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Gedigitaliseerde Opleiding

Optiek

• Byod

• Alle opleidingsinformatie via website beschikbaar

• Opdrachten en portfolio worden digitaal ingeleverd
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Klaar! En wat dan?

Allround 
medewerker

Opticien

e
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e
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HBO Orthoptie

u

mbo niveau 4 Opleiding
contactlenzen

HBO
Optometrie

mbo niveau 3 Opticien
Niveau 4

Ondernemen
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Zaandam
Opleiding Optiek

Op loopafstand van het 
station

Een “klein” ROC in je eigen 
regio

Persoonlijke aandacht
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Regio College en corona

Optiek

• Veel geleerd van afgelopen schooljaar 
• Volgen de richtlijnen van RIVM, kabinetsbesluiten en  

brancheprotocollen
• School is ingericht op 1,5 meter. Afwisseling lessen 

fysiek en online. 
• Belemmeringen v.w.b. stageplekken lossen we 

gezamenlijk op: in gesprek met bedrijven, student en 
school. 



Dank voor je aandacht, succes met je keuze!
Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl

Studiekeuzehulp en aanmeldhelpdesk
Heb je vragen over hulp bij digitaal aanmelden,

studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, bel (075) 681 90 00.
Vragen over de opleiding Optiek mail naar ihazebroek@regiocollege.nl
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