
Een half-Nederlands, half-Duits diploma. Dat 

kunnen optiekstudenten bij Deltion binnenkort 

halen. Met ingang van het studiejaar 2017-2018, 

dat in september begint, biedt de Zwolse onder-

wijsinstelling een tweetalige BOL-opleiding*  

opticien aan. De helft van de lessen in optiek-

vakken wordt in het Duits gegeven, de helft in 

het Nederlands. “Een gediplomeerd opticien 

komt sowieso al makkelijk aan de slag”, zegt 

opleidingsmanager Arnold Sterk. “Maar eentje 

die ook nog eens goed uit de voeten kan in het 

‘optiekduits’ heeft nog eens des te meer kansen. 

Er is zeker in de grens regio’s veel vraag naar 

meertalig personeel. De komst van de euro en het 

wegvallen van de grenzen heeft ervoor gezorgd 

dat het grensoverschrijdende koopgedrag is 

toegenomen.”

Stageplaatsen
Het optiek-vakonderwijs wordt voor de helft in het 

Duits en voor de helft in het Nederlands gegeven. 

De docenten zijn er al en het team wordt nog 

verder uitgebreid. “Via het Sprint Lyceum bieden 

wij ook havo-vakken voor volwassenen aan. Daar 

zijn ook docenten Duits bij. Met Siegfried Dekker 

beschikken we al over een senior optiekdocent met 

Duitse roots, en daarnaast gaat de school nog een 

nieuwe Duitstalige vakdocent aanwerven. Siegfried 

is ook verantwoordelijk voor de contacten met de 

Duitse leerbedrijven, momenteel al goed voor 18 

stageplaatsen. We hebben al contact met ketens 

als Fielmann en Apollo Optiek, en er zijn ook 

Optiekondernemers in het oosten van ons land weten het al jaren. Consumenten 

trekken zich steeds minder aan van landsgrenzen. Duitse klanten kopen hun brillen 

rustig in Ootmarsum en Nieuwe Pekela, terwijl Nederlanders net zo makkelijk hun 

ogen laten meten in Emmerich of Aken. Deltion in Zwolle speelt in op de nieuwe 

mobiliteit. Vanaf volgend studiejaar kunnen optiekstudenten tweetalig onderwijs 

volgen. Hun stages lopen ze deels in Duitse, deels in Nederlandse bedrijven.

Tekst: Theo Peeters
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verschillende Duitse zelfstandige opticiens die 

meedoen in het project.”

Naast de gebruikelijke vakken krijgen studenten 

Duitse lessen waarin de taal en cultuur centraal 

staan. Tijdens de opleiding lopen studenten stage 

in optiekzaken in beide landen. Na afronding van 

deze studie kan de gediplomeerde zowel in Duits-

land als in Nederland aan de slag. Dit kan rond de 

grens, in winkels waar zowel Duitse als Neder-

landse klanten komen, maar ook in beide landen 

wat meer het ‘binnenland’ in.

Goethe
Aan afgestudeerden worden in Duitsland niet 

dezelfde eisen gesteld als in Nederland. “Een 

‘gewone’ Nederlandse afgestudeerde voldoet ook  

al aan de Duitse eisen, maar wij zorgen voor een 

volledige dekking van beide kwalificatiedossiers.” 

De studiebelasting is ietsje zwaarder: de Duitse 

lessen komen bovenop het ‘normale’ aantal lesuren 

dat staat voor de optiekopleiding. Voor de twee-

talige optiekopleiding gelden geen andere 

instroomeisen dan bij de reguliere opleiding. 

“Natuurlijk is het handig als je op je vmbo-t of 

havo al Duits in je pakket had”, zegt Arnold Sterk. 

“Maar de studenten krijgen sowieso drie jaar lang 

het vak Duits. Het gaat dan zowel om klassikale 

taallessen als om thema-opdrachten die ze geza-

menlijk met Duitse studiegenoten uitvoeren. Op 

de Duitse taal wordt ook getoetst en beoordeeld. 

Bij voldoende beheersing (op B1-niveau) krijgt de 

student een internationaal erkend Goethe-certifi-

caat.” Staat de opleiding ook open voor Duitse 

optiekstudenten? “Zeker”, zegt Arnold. “Binnen  

de Europese Unie kunnen studenten ook in het 

buitenland een opleiding volgen.”

Arbeidsmarkt
Vanwaar eigenlijk de keuze voor Duits en niet 

voor het veel meer gangbare Engels? Arnold Sterk: 

“De meeste studenten hebben die basiskennis van 

het Engels toch wel. Ik zou me kunnen voorstellen 

dat je meer aan vak-Engels zou moeten doen bij 

wijze van voorbereiding op een vervolgstudie 

Optometrie. Dan krijg je veel te maken met 

Engelse vakliteratuur. Maar onze ervaring is dat 

hooguit zo’n zes procent van de studenten doorgaat 

voor optometrie. Wij zien meer in de arbeids-

marktkansen van Duitstalige opticiens. Tijdens 

onze open dagen was er al veel belangstelling voor 

onze tweetalige opleiding. De grensregio is hier 

natuurlijk niet zo ver vandaan. Trouwens, wat te 

denken van de plaatsen aan de kust, waar in de 

zomer veel Duitse toeristen komen?”

* BOL (BeroepsOpleidende Leerweg): studenten gaan 

overdag naar school en lopen stage (gemiddeld een dag per 

week) in een optiekbedrijf

“Er is zeker in de grensregio’s veel vraag  
naar meertalig personeel” 

“Tijdens onze open dagen was er al veel  
belangstelling voor onze tweetalige opleiding”
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