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Ben jij benieuwd 
naar onze opleidingen 
en de mogelijkheden 
voor jouw toekomst? 
Neem dan snel 
een kijkje in deze 
vakschoolbrochure.
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Als opticien open je een nieuwe 
wereld voor je klanten. Bij Gilde 
School voor Optiek leiden we mensen 
op voor werk dat er écht toe doet. 
Werk dat ons dagelijks leven raakt. 
Voor iemand die goed kan zien, is 
het bijna niet voor te stellen hoe 
belangrijk brillen, lenzen en andere 
gezichtshulpmiddelen zijn. Ze maken 
alles mooier, maar ook veiliger en 
toegankelijker voor de dragers… 
én hun omgeving! 

Samen bedenken we oplossingen die 
nuttig, innovatief en ook nog eens 
heel leuk zijn. Oplossingen waar 
ambitieuze denkers én doeners 
voor nodig zijn. Die vanuit 
hun hart 'met hoofd en 
handen' werken.

Gilde School voor Optiek biedt 
vakonderwijs met sterke wortels in 
Zuid-Oost Nederland. Door studenten 
op te leiden tot experts in hun vak werkt 
Gilde School voor Optiek elke dag aan 
haar missie: jonge talenten ontwikkelen 
tot vakmensen met een stevige basis 
voor de toekomst.

Wij geloven in onderwijs dat naadloos 
aansluit op de echte wereld. Wij staan 
voor het echte werk, het ambacht, 
van vakmensen. Binnen een groot 
netwerk brengen we kleinschalig 
onderwijs in de praktijk. In een 
plezierige, veilige en vertrouwde 
omgeving. 

Als opticien open je een nieuwe wereld voor 
slechtzienden. Kom en kijk mee met de klant.

Binnen Gilde School voor Optiek bieden we de opleiding 
Opticien aan en een 2-jarige cursus Contactlensspecialist 
post-mbo. Het opticienvak heeft verschillende kanten. 
Je bent bezig met mensen, wetenschap, gezondheidszorg 
en techniek. En daarbij is kennis van mode en gevoel voor 
stijl ook onmisbaar. 

Blader deze brochure door en werp een blik op je toekomst.

Aanbod in 
opleidingen

#hetechtewerk
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WELKOM BIJ 
GILDE SCHOOL 
VOOR OPTIEK. 
HET ECHTE WERK.
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Opticien
De wereld van optiek verandert met de dag. 
De eerste 3D-geprinte bril is al gemaakt. Lenzen 
worden beter en beter en ogen laseren is steeds 
vaker mogelijk. Het is dan ook belangrijker dan 
ooit om klanten goed te adviseren. Daarbij 
speelt het uiterlijk een grote rol. 

Kortom, als opticien open je een nieuwe wereld 
voor slechtzienden. Jij maakt de perfecte 
combinatie tussen mode, techniek en biologie. 
Het ene moment kies je de mooiste bril bij 
iemands gezicht en het andere moment pas 
je de glazen aan.
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Tijdens je studie leer je goede service te 
combineren met veel kennis en een stukje 
handigheid. Zo begeleid je het hele traject, 
van ogen opmeten tot een montuur 
uitzoeken en kleine reparaties uitvoeren. 
Deze afwisseling maakt je studie interessant. 
Tijdens de opleiding verdiep je je in techniek, 
oogmeting en commerciële vaardigheden. 
Daarnaast krijg je de algemene vakken 
zoals rekenen en taal. Je werkt minimaal 
3 dagen in de week bij jouw werkgever en 
1 dag zit je op school. Doordat je de theorie 
meteen in de praktijk brengt, merk je 
dat leren veel gemakkelijker gaat!

Opticien

Niveau:
4

Duur: 3 jaar, heb je 
een havo- of vwo-

diploma dan rond je de 
opleiding af in 2 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.100,- 

en € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Roermond 

Competenties:
fijne motoriek, klantvriendelijk, 

luistervaardig, nauwkeurig, 
welbespraakt, organisatietalent 

en technisch inzicht

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Met een diploma van de opleiding 

Opticien op zak ga je aan de slag in een 
optiekzaak. Heel specifiek dus. Binnen 

je werk kun je nog alle kanten op. 
Het opticiensvak heeft veel verschillende 

kanten. Je bent bezig met mensen, 
wetenschap, gezondheidszorg en techniek. 

En daarbij is kennis van mode en gevoel voor 
stijl ook nog eens belangrijk. 

Ben je liever het aanspreekpunt van klanten 
of hou je meer van de technische kant 

van het vak? Veel opticiens combineren 
het waardoor elke dag 

weer anders is.

Baankansen en verder studeren
Goede opticiens zijn erg gewild! Met 

een diploma Opticien op zak heb je een 
grote kans op een baan binnen jouw 

vakgebied. Heb je je diploma Opticien 
op zak en wil je nog doorleren? Je kunt 
een hbo-studie volgen of doorleren voor 

contactlensspecialist. Dat laatste kan 
bij Gilde School voor Optiek. Deze post-
mbo-cursus duurt 2 jaar. Je kunt direct 

aan het werk want je volgt één dag 
per week onderwijs.
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Heb je je diploma Opticien op zak en wil je 
nog doorleren voor contactlensspecialist? 
Dat kan. Het eerste jaar komt de basiskennis 
van contactlenzen, anatomie, fysiologie en 
pathologie van het oog, en de werking en 
gebruik van alle apparatuur aan bod. Ook leer 
je het eerste jaar het aanmeten van zachte 
sferische en torische lenzen. In het tweede 
jaar staan vormstabiele (harde) lenzen op het 
programma. Net als speciale lenzen en hun 
toepassingen. Verder leer je het heraanmeten 
van alle soorten lenzen.

Contactlensspecialist

Niveau:
post-mbo

Duur: 
2 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.300,- 

en € 2.600,- 
bruto per maand

Cursus

Locatie:
Roermond 

Competenties:
fijne motoriek, klantvriendelijk, 

luistervaardig, nauwkeurig, 
welbespraakt, organisatietalent 

en technisch inzicht

OVER DE CURSUS

In de praktijk
Met een diploma Contactlensspecialist 

op zak ga je aan de slag in een optiekzaak. 
Je voert metingen uit om de sterkte en 
vorm van de ogen vast te stellen en te 

bepalen of de ogen geschikt zijn voor het 
dragen van lenzen. Je leert cliënten hoe ze 

de lenzen moeten gebruiken (in en uit doen, 
schoonhouden) en je houdt controles om 

te kijken of de ogen niet achteruitgaan 
of geïrriteerd raken.

Baankansen
De werkgelegenheid is groot. 

Dus met een diploma op zak heb 
je een grote kans op een baan. 

Contactlensspecialisten zijn 
gewild! 
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Deze opleiding geeft je de 
vaardigheden om in jouw vak 
leiding te geven.

Bij deze opleiding leer je in 1 jaar alle 
skills die een goede leidinggevende 
vakman in huis moet hebben. 
Denk aan communicatievaardigheden. 
Zo zijn er tal van gesprekstechnieken. 
Welke pas je wanneer toe? Je leert hoe 
je medewerkers goed aanstuurt en het 
personeelsbeleid toepast. Ook arboregels 
en kwaliteitswetgeving komen langs tijdens 
het jaar. Naast al deze lessen krijg je ook
algemene vakken zoals Nederlands,  
Engels en rekenen.

Leidinggeven 
op Basis van 
Vakmanschap

Niveau:
4

Duur:
1 jaar

Startsalaris:
Startsalaris tussen de 
€ 2.100,- en € 2.300,- 

bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Roermond

Competenties:
communicatief 

sterk, goede leider, 
klantvriendelijk, 

organisatietalent en
stressbestendig

OVER DE OPLEIDING
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Baankansen
Met deze opleiding 

vergroot jij absoluut je 
baankansen. Het staat 
goed op je cv en biedt

mogelijkheden om in een 
leidinggevende functie 

terecht te komen.
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In de praktijk
Elk vak is anders, maar 

leidinggevenden hebben een 
aantal dingen gemeen. Je plant 

en verdeelt de werkzaamheden van 
jezelf en je medewerkers. Hebben je 

medewerkers hulp nodig, bij hun werk 
of op persoonlijk vlak? Dan sta jij ze 
daarin bij. In werkoverleggen zorg jij 

dat de agendapunten besproken 
worden en deel je belangrijke 

informatie met je team.



In 2017 stond Imke in de top 4 van de beste 
optiekstudenten van Nederland. Met haar 
klantvriendelijkheid, ambitie, sociale karakter en 
natuurlijk leiderschap maakte ze grote indruk. 
Haar hart lag bij haar stagebedrijf Specsavers 
en dat is niet veranderd. De ambitieuze 24-jarige 
werkt er nog steeds.

"Ik ben nu twee jaar opticien en zit niet meer de 
hele dag in de meetruimte, maar heb ook veel 
andere taken erbij. Zoals monturen uitzoeken. 
Dat vind ik echt leuk. Omdat ik al een aantal jaren 
bij Specsavers werk, kan ik de klanten goed 
adviseren. Door die ervaring heb ik ook het idee 
dat klanten me serieuzer nemen. Want ja, ik blijf 
toch een meid van 24. De opleiding heeft me goed 
voorbereid. Ik heb ervoor gekozen om de opleiding 
niet verkort te doen. Ik kon rustiger en met meer 
aandacht de lesstof volgen, waardoor ik het idee 
heb dat ik ook meer leerde. Voorlopig vind ik mijn 
werk heel leuk, maar mocht zich ooit de kans 
voordoen om een eigen zaak te beginnen dan 
zal ik die met beide handen aangrijpen."

OUD-STUDENT AAN HET WOORD

             Omdat ik al een aantal jaren bij 
  Specsavers werk, kan ik de 
       klanten ook goed adviseren.

Imke van de Winkel

14

DOCENT AAN HET WOORD

OLAF BRUEREN, 
DOCENT VAKLEER OPTIEK 
EN CONTACTLENZEN

“Wij zijn de kleinste vakschool, maar 
zeker niet de minste. Juist omdat we 
maar 1 opleiding en 1 cursus hebben, 
is onze school heel hecht. Iedereen 
kent elkaar en dat maakt lesgeven ook 
zo veel persoonlijker. Ik vind het prachtig 
dat studenten voor ‘mijn’ vak kiezen. 
Een opticien kan iemand namelijk 
écht helpen en een verschil maken 
in iemands leven.”

15

Ik vind 
het prachtig 

dat studenten 
voor ‘mijn’ 
vak kiezen.



gildeschoolvooroptiek.nl
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Onze optiekvleugel aan de Bredeweg 
in Roermond is in een compleet 
nieuw jasje gestoken. 

En voorzien van moderne apparatuur.

Trends
van nu:

Doorzichtige,
vintage 

geïnspireerde en 
minimalistische 

monturen.

17
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Havo- of vwo-diploma? 
Voel jij je beter bij een niveau 4-opleiding dan bij een 
hbo-opleiding? Bij Gilde Opleidingen kun je een niveau 
4-opleiding vaak versneld afronden met een diploma. 
Wil je daarna verder naar het hbo, dan krijg je meestal 
een verkorting van één jaar. Daarna kun je verder naar 
het hbo. Op praktisch gebied heb je een voorsprong op 
studenten die van havo of vwo komen.

Keuzedeel

kom je horizon 
verbreden
Je kiest een opleiding die bij je 
past. Toch wil jij je ook nog graag 
in iets anders verdiepen. Daarom 
zijn er keuzedelen. Zo maak je je 
eigen opleiding nóg leuker en geef 
je jouw toekomst meer richting. 
Een keuzedeel is een dikke plus 
op je diploma. Het helpt je om je 
kennis te verbreden, te verdiepen  
of om je voor te bereiden op de 
doorstroom naar een (op)volgende 
mbo- of hbo-opleiding.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bbl
Wil jij graag een opleiding volgen, maar sta je 
tegelijkertijd te trappelen om je handen uit de mouwen 
te steken? Dan is een bbl-traject iets voor jou! 
Als je een bbl-opleiding volgt, dan heb je een 
arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf én ga je 
daarnaast 1 dag in de week naar school. 

Een bbl-opleiding geeft jou de kans om volop te leren
in de praktijk. Als bbl-student heb je geen recht op een 
studentenreisproduct of op studiefinanciering. 
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Waarvoor kun je terecht bij 
het Gilde Loopbaancentrum?
 

• Studieadvies voor scholieren.
• Heroriëntatie ten behoeve van studenten.
• Informatie over studiekeuze  
 zoon/dochter voor ouder(s)/verzorger(s).
•  Loopbaanadvies voor werkenden.
•  Opleidingsadvies voor werkenden.
•  Workshops over loopbaanvraagstukken.
•  Spreekuur voor loopbaanvragen.
•  Informatiebijeenkomsten voor werknemers 

over onder andere ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid.

Door nieuwe technologieën verandert 
de wereld razendsnel. Dus ook de 
arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk 
om een opleiding te kiezen die het 
best bij jou past. En jezelf te blijven 
ontwikkelen. Want banen voor het 
leven bestaan niet meer. Het Gilde 
Loopbaancentrum is er voor jou en  
al je vragen rondom leren en werken. 
Wij hebben alle kennis in huis om jou 
te ondersteunen in je (studie)loopbaan. 
We zijn er voor alle jongeren en 
volwassenen in Midden- en  
Noord-Limburg. Tijdens onze 
workshops en activiteiten kun je zelf 
gericht aan de slag. Daarnaast staan 
onze adviseurs klaar om persoonlijk in 
gesprek te gaan en je verder te helpen.

Meer info? Ga naar: 
gildeloopbaancentrum.nl
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DOE DE 
STUDIEKEUZETEST
Ben je nog niet helemaal 

zeker van je keuze? Of heb 

je wel een idee, maar zoek je 

nét even die bevestiging? Doe 

dan de online Studiekeuzetest 

op onze website.

Onderwijs volgen dat je past
Wij willen natuurlijk graag dat jij je 
diploma haalt. Daarom bieden we 
persoonlijke hulp en begeleiding. 
We hebben experts in huis die 
jou ondersteunen bij bijvoorbeeld 
een beperking, problemen rond je 
opleidingskeuze of een moeilijke 
thuissituatie. We stemmen de 
ondersteuning zoveel mogelijk af 
op jouw persoonlijke situatie.

kom
meelopen

Ben jij al zeker welke opleiding je wilt volgen 
én wil je er meteen werk van maken?

Schrijf je dan nu in voor de opleiding op:

gildeschoolvooroptiek.nl

Wil jij een kijkje nemen bij 
Gilde School voor Optiek, een 
praatje maken met studenten 
en erachter komen of dit jouw 
school is? Kom meelopen! 
Bekijk de mogelijke datums op
events.gildeopleidingen.nl
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Maatwerktrajecten ontwikkelen we niet 
alleen. Dat doen we samen met het regionale 
bedrijfsleven. Ook werken we daarvoor nauw 
samen met brancheverenigingen, gemeenten 

en kenniscentra.

TOEKOMSTPROOF 
MET GILDE BEDRIJFSOPLEIDINGEN
De arbeidsmarkt staat niet stil. Wil jij mee in die veranderingen? 

Dan is blijven leren én ontwikkelen een must. Ben je na je opleiding 

aan het werk en wil je je verder ontwikkelen of heb je gewoon 

behoefte om je kennis bij te spijkeren? Denk dan eens aan Gilde 

Bedrijfsopleidingen. Hier kun je terecht voor allerlei op maat gemaakte 

scholingstrajecten, cursussen en intensieve (taal)trainingen.

www.gildebedrijfsopleidingen.nl
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Fun & 
Feitjes

Studenten 
geven Gilde 
School voor 

Optiek 
gemiddeld 

een 8.1

Je knippert 
gemiddeld 

10.000 keer 
per dag

1 op de 
12 mannen 
is kleurenblind

Je oog focust 
ongeveer op 50 
verschillende dingen 
per seconde

8.1

Bij Gilde 
School voor 

Optiek kun je 
cum laude 
afstuderen

CUM
LAUDE
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1 opleiding 
en 1 post-
mbo-cursus

Elk jaar 
ruim 30 

gediplomeerden

Gevestigd in 
Roermond

Meer dan 140 
studenten

1

Ongeveer twee 
derde van de 

mensen in NL 
draagt een bril 

of gebruikt 
contactlenzen

29

Er werken 
+/- 250 

leerbedrijven 
samen met  

Gilde School  
voor Optiek
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Contact

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ons actuele opleidingsaanbod vind je op gildeopleidingen.nl

Gilde School voor Optiek
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildeschoolvooroptiek.nl

Vind en volg ons:

 @GildeOptiek

 gildeoptiek

locatie

Roermond
Bredeweg 235
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onze 
vakscholen:


