
‘Ik wil graag mensen helpen’, ‘ik wil iets met 

mode’… dat zijn toch wel de meest gehoorde 

antwoorden op de vraag ‘welk beroep zou jij willen 

hebben?’. Dat opgeteld bij de rooskleurige voor-

uitzichten op werk zou een garantie moeten zijn 

voor massale toeloop op optiekopleidingen. En al 

neemt het aantal aanmeldingen elk jaar toe, 

optiek opleidingen moeten er behoorlijk hard voor 

werken om voldoende instroom te kunnen garan-

deren. Zo ook bij Deltion, een van de zeven onder-

wijsinstellingen in Nederland die optiekonderwijs 

verzorgen. “Afgestudeerden komen gegarandeerd 

aan de slag”, zegt Harry Bijker, coördinator 

beroepspraktijkvorming van de Zwolse school.  

“In de optiek wordt voor vacatures nagenoeg niet 

geadverteerd. De meeste opticiens komen via het 

informele circuit binnen de kortste keren aan een 

baan. Sinds kort is er zelfs een tweetalige optiek-

opleiding: in het Nederlands en in het Duits.  

Ook bij onze Oosterburen is veel behoefte aan 

vakbekwame opticiens.”

Status
Harry Bijker constateert dat veel aspirant-

studenten een onvolledig beeld hebben van wat 

werken in de optiek inhoudt. “Ze weten wel dat 

goed zicht belangrijk is, ze zien in het straatbeeld 

dat optiekzaken doorgaans mooie winkels zijn, en 

dat brillen ook iets met mode van doen hebben. 

Sommigen weten dan ook nog dat optiek iets met 

fijne techniek te maken heeft en dat je heel precies 

moet werken. Het optiekvak heeft wat dat betreft 

wel een zekere status. Vaak wordt verondersteld 

dat het een hbo-studie is en daardoor wellicht te 

hoog gegrepen. Dat het een mbo-niveau 4 oplei-

ding is die drie jaar duurt, en dat je zowel in BOL 

als in BBL kunt studeren, dat is vrij onbekend. 

Net als de vele mogelijkheden om verder te 

studeren: voor contactlensspecialist, optometrist, 

orthoptist of misschien wel voor technisch 

oogheelkundig assistent.”

Volgens Harry Bijker aarzelen sommige jongeren 

nog wel even om in dit werk verder te gaan als ze 

horen dat de optiek ook een commerciële kant 

Wie nu voor de optiek kiest, is bijna zeker van een baan. In alle regio’s van 

Nederland is het arbeidsmarktperspectief goed. De vergrijzing helpt mee aan twee 

kanten. Niet alleen stijgt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de optiek, 

maar er komen ook steeds meer bril- en lensklanten. Tel uit je winst!

Week van de Opticien
Deltion en NUVO maken zich hard voor nieuwe aanwas in de optiek

“Aspirant-studenten hebben 

een onvolledig beeld van wat 

werken in de optiek inhoudt.”
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Harry Bijker nodigt opticiens uit om mee te doen 

aan de Week van de Opticien.



heeft. “Hard selling is niet meteen ieders ding. 

Maar als ik vertel over de voldoening die je haalt 

uit een blije klant dankzij jouw advies, dan valt 

het kwartje meestal wel.”

Spotlights
Wat doen de scholen eraan? Ze organiseren open 

dagen voor schoolverlaters, maar daar proberen 

álle studierichtingen zich te profileren. De 

optiekafdeling van Deltion heeft nu het initiatief 

genomen om de optiekbranche extra in de spot-

lights te zetten. Wat is het plan, Harry? “De week 

van maandag 16 tot en met zaterdag 21 april 

roepen we uit tot Week van de Opticien. Samen 

met de NUVO gaan we nadrukkelijk de publi-

citeit zoeken. Op dinsdag 17 april geven we bij 

Deltion een proefles voor mensen die met hun 

beroepskeuze bezig zijn. Aan bod komen de 

anatomie van het oog, rekenen en wiskunde,  

theoretische optica, mode en het voeren van een 

goed adviesgesprek. Verder hebben we optiek-

bedrijven opgeroepen op vrijdag 20 april hun 

deuren te openen voor diezelfde mensen, zodat  

ze kunnen zien wat het werken in de dagelijkse  

praktijk van een optiekzaak allemaal inhoudt.  

Op onze oproep hebben nu al zo’n dertig optiek-

bedrijven positief gereageerd. Niet alleen uit de 

regio rondom Zwolle, maar uit heel Nederland. 

We hopen natuurlijk dat zich nog meer optiek-

zaken melden. En ook de andere optiekscholen  

zijn van harte welkom om aan te haken.”

Switchen
Harry Bijker nodigt vestigingen van keten-

bedrijven, maar zeker ook zelfstandige opticiens 

uit om mee te doen aan de Week van de Opticien. 

“We merken dat ketens iets makkelijker genegen 

zijn om stageplaatsen ter beschikking te stellen. 

Particulieren willen nog wel eens denken: ‘die 

stagiair verkoopt minder, dus dat kost me omzet’. 

Terwijl de ervaring leert dat je aan zelf opgeleide 

medewerkers juist heel veel plezier kunt beleven. 

Ze zijn nog blanco en je kunt ze met een beetje 

aandacht helemaal kneden naar je eigen bedrijfs-

cultuur.” Bij de stages van BOL-studenten hanteert 

Deltion de vuistregel dat studenten halverwege hun 

studie switchen van een keten naar een zelfstandige 

– en vice versa. “We willen dat onze afgestudeerden 

een weloverwogen keuze kunnen maken voor dat 

type bedrijf waar ze zich het meest thuis voelen,” 

zegt Harry, “maar hun uiteindelijke keuze wordt 

vaak ook bepaald door de tijd en moeite die hun 

praktijkopleider erin steekt.”

Deltion en NUVO maken zich hard voor nieuwe aanwas in de optiek
Optiekopleidingen moeten er hard voor werken om voldoende 

instroom te kunnen garanderen.
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Berghorst Optiek Wezep

De Brilbus Jeroen Labree Assen

Danel Optiek Enschede

Donker Brillen Contactlenzen Soest

Optiek Van Es Tiel

Eye Wish Opticiens Dedemsvaart

Eye Wish Opticiens Groningen

Eye Wish Opticiens Harderwijk

Kaasschieter Opticiens Barneveld

Klaassen Optiek Nieuw-Amsterdam

Kloes Brillen en Lenzen Beverwijk

Kriek Optiek Nieuw-Vennep

LUKX Bloemendaal

LUKX Haarlem

LUKX Heemstede

OptiContact Luuk Vos Vaassen

Optometrisch Centrum Oud Geleen Geleen

Juwelier, opticien en audicien Von Oy Appingedam

Pearle Burgum

Pearle Gorredijk

Pearle Stiens

Van Slooten Opticiens Dokkum

Specsavers Dokkum

Specsavers Emmeloord

Specsavers Emmen

Specsavers Groningen

Specsavers Hoogeveen

Specsavers Kampen

Twentse Mobiele Opticien

Woldringh Optiek Groningen

You&EYE Breda

Zie, Hoor & Leef Almelo

Week van de Opticien
Maandag 16 tot en met zaterdag 21 april 2018
Dinsdag 20 april: gratis proefles bij Deltion Optiek 
van 09.00 tot 13.00 uur

  Vrijdag 20 april: Kijken bij de opticien! Waar?

Meedoen met jouw optiekzaak?
Aanmelden kan nog steeds via www.opleidingopticien.nl

Of kijk op Facebook: Deltion College Opl. tot Opticien.


