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Bij het Zadkine Optiek College ontdek je hoe veelzijdig 
en mooi optiek is: mode & design, techniek, zorg,  
klantcontact en ondernemerschap komen samen  
in onze pittige en uitdagende opleidingen. 

Als eerste aanbieder van optiekopleidingen in Nederland, heeft het Zadkine Optiek  
College een hechte samenwerking opgebouwd met de praktijk. Vaste onderdelen  
van de opleiding zijn excursies naar optiekbeurzen in binnen- en buitenland, samen- 
werking met optiekbedrijven en -ketens in de regio, praktijkgerichte en concrete op-
drachten en het oefenen van je sales skills in het verkooplokaal The Pupil, dat in ons 
college gevestigd is. Het college is continu bezig met vernieuwing en de technische facili-
teiten sluiten goed aan op de praktijk. 

Kiezen voor optiek is bewust kiezen. Daarom ontmoeten wij dagelijks studenten met  
ieder een eigen karakter. Het Optiek College is een kleinschalig en toonaangevend  
college waarin aandacht voor de individuele student de persoonlijke sfeer bepaalt.  
Alle opleidingen worden op één locatie aangeboden. Mede daardoor vormen de  
studenten van het Optiek College een hechte community. Veel activiteiten doen we  
met elkaar, samen op reis, samen op kamp. En een mentor die voor iedereen altijd 
bereikbaar is. Dat alles maakt de start op ons college direct persoonlijk en geeft een 
herkenbaar (thuis)gevoel. 

Na de opleiding hebben onze studenten meerdere mogelijkheden: aan de slag bij  
een van de bekende optiekketens of een kleine zelfstandige specialist, voortzetting  
van de studie op hbo-niveau - opleiding Optometrie - of een vervolgstudie voor contact-
lensspecialist. De vraag naar breed opgeleide specialisten in de optiekbranche is groot 
en zal naar verwachting - o.a. door vergrijzing van de bevolking - de komende jaren  
verder toe nemen. Studenten van het Zadkine Optiek College hebben daarom volop 
kansen op veelzijdig, boeiend en gewaardeerd werk in de optiekbranche.

ZIEN & GEZIEN 
WORDEN
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Daarom zorgen we er voor dat je  
je thuis voelt, je studie uitdagend  
is en je straks klaar bent voor een 
volgende stap.

HOE VER WIL JIJ KOMEN?
Opleidingen op maat
Het mbo biedt opleidingen op  
4 verschillende niveaus. Op welk 
niveau je begint hangt af van jouw 
vooropleiding. Dit zijn de niveaus:  

• Niveau 1: Entreeopleidingen 
Je wordt opgeleid tot assistent. 
Deze opleidingen duren een jaar. 
Er is veel structuur en persoonlijke 
aandacht voor de studenten.

• Niveau 2: Basisberoepsopleiding 
Je voert taken uit binnen  
het bedrijf. 

• Niveau 3: Vakopleiding 
Je leert om zelfstandig je werk  
te doen. 

• Niveau 4: Middenkaderopleiding 
en specialistenopleiding 
Je leert om volledig zelfstandig  
je werk uit te voeren. Je kunt op 
veel plekken aan de slag binnen  
je vakgebied.

BOL of BBL
Op het mbo kun jij op verschillende 
manieren leren. Je kunt ervoor  
kiezen om naar school te gaan en  
stage te lopen. Of je combineert  
werken met leren. Het is dus aan  
jou hoe jij wilt leren. 

Beroepsopleidende leerweg (BOL)  
Een BOL-opleiding staat voor beroeps- 
opleidende leerweg. Je gaat de hele 

week naar school en loopt een of 
meerdere stages om praktijkervaring 
op te doen. Deze optie wordt het 
vaakst gekozen door studenten. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding staat voor  
beroepsbegeleidende leerweg.  
Hier werkt het precies andersom. 
Je begint direct met werken en gaat 
maar een of twee dagen naar school. 
Wil je een BBL-opleiding volgen,  
dan heb je een baan nodig bij een 
erkend leerbedrijf.

Later komt steeds dichterbij. Elke dag 
begrijp je beter wat je wel en niet wilt. 
En bij het vinden van jouw weg kun je 
vast wat hulp gebruiken. Zadkine is er 
voor je. Als je twijfelt of nog geen idee 
hebt, maar ook als je al een plan hebt. 
Het gaat om jou. De keuzes die je nu 
maakt, zijn belangrijk voor de rest van 
je leven. Wij helpen je graag bij het 
maken van die keuzes. Samen met 
docenten, begeleiders en bedrijven 
stippelen we jouw persoonlijke route 
uit. Stap voor stap geven we die sa-
men met jou vorm. Met de ruimte om 
een beetje af te buigen, bij te draaien  
of even een andere richting op te 
gaan. Zodat jij je talent ontdekt,  
je hart volgt en je droom waarmaakt. 
Onze ambitie is dat jij Zadkine met 
een baan of vervolgopleiding verlaat 
en terugkijkt op een geweldige tijd. 

HOE VER  
WIL JIJ  
KOMEN?
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AANMELDEN 
Je kunt je via zadkine.nl/aanmelden en de opleidings- 
pagina direct online aanmelden voor een opleiding.  
Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging per  
e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

DECANEN EN MENTOREN
Studenten die één of meer voorlichtingsactiviteiten 
bezoeken, zijn succesvoller in hun studie, weten wij uit 
onderzoek. Wil je als decaan of mentor een voorlichtings- 
bijeenkomst bij je op school organiseren? Onze  
contactpersoon Sandra Beenhakker bespreekt  
graag de mogelijkheden met je. Neem contact op  
via marketingencommunicatie@zadkine.nl.

OUDERS EN VERZORGERS
Voor ouders en verzorgers heeft Zadkine een aparte  
pagina ingericht op de website: zadkine.nl/ouders.  

OPEN DAGEN
Weet jij nog niet precies welke oplei-
ding je wilt volgen? Daar helpen wij je 
natuurlijk graag bij. Stel al je vragen 
aan onze studenten en docenten en 
beleef de sfeer op onze locaties!

De Open Dagen zijn op:
Woensdag 16 november 2022
16.00 - 20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2023
10.00 - 14.00 uur
Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op  
zadkine.nl/ opendagen.

Wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt: Zadkine staat 
voor je klaar. Ook als je een extra steuntje in de rug nodig hebt. 
Bijvoorbeeld als je problemen hebt op school, in je thuissituatie 
of met je financiën. Of als er andere problemen zijn waarover  
je wilt praten. Samen met jou kijken we of je extra hulp kunt 
krijgen, zodat je je opleiding met succes kunt volgen.

Op deze pagina krijg je tekst en uitleg over het mbo.  
Je vindt er handige tips om je kind te helpen bij het  
oriënteren op het mbo. Ook lees je hoe je betrokken  
kunt blijven als je dochter of zoon begint met een  
opleiding bij Zadkine, of al een opleiding bij ons volgt.

SCHOOLKOSTEN
Als je een mbo-opleiding gaat volgen, heb je te maken 
met diverse studie/schoolkosten. Het is een belangrijke 
investering in jouw toekomst! Je vindt een overzicht van 
deze kosten op de website zadkine.nl/schoolkosten.

STUDIEFINANCIERING
Studiefinanciering voor de beroepsopleidende leerweg 
in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende 
beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart en een 
lening. Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in 
het mbo. Kijk voor meer informatie op de website duo.nl. 

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over de specifieke voor-
opleidingseisen, toekomstperspectief en doorstroom- 
mogelijkheden? Kijk dan op onze website zadkine.nl.

MEELOOPDAGEN
Wil jij sfeer proeven op de locatie 
en een goed idee bij de opleidingen 
krijgen? Meld je dan aan voor een 
Meeloopdag! Tijdens deze dag loop 
je mee met een student van Zadkine. 
Zo zie je precies wat de opleiding 
inhoudt, hoor je ervaringen van  
studenten en maak je kennis  
met de docenten. Schrijf je nu  
snel in voor een Meeloopdag via: 
zadkine.nl/ meeloopdagen. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vind je het leuk om regelmatig 
nieuwtjes te lezen over onze  
studenten, opleidingen en studeren  
in het mbo? Schrijf je dan in voor 
onze digitale nieuwsbrief. Ga naar 
zadkine.nl/nieuwsbrief.

ZADKINE STAAT
VOOR JE KLAAR

STUDIEMATCH
Ben je benieuwd welke van onze  
opleidingen bij jouw interesses 
passen? Doe de Studiematch op onze 
website: zadkine.nl/studiematch.  
Een leuke en eenvoudige mini  
beroepskeuzetest.

DE MYSTART-APP!
Voor studenten die zich aanmelden 
hebben wij de MyStart-app. In deze 
handige app volg je jouw persoon- 
lijke voortgang: van aanmelding  
tot de eerste schooldag bij Zadkine.  
Je vindt er informatie over je intake, 
veelgestelde vragen en handige links. 
Zo ben je goed voorbereid op je start 
bij Zadkine!

HAAL HET BESTE
UIT JEZELF
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 Bekijk de plattegrond op pagina 28  
voor meer informatie over de locatie 

MEER INFORMATIE 
ZADKINE.NL

OPTIEK 
OPTICIEN 
Niveau 4 • BOL/BBL • 3 jaar

OPTICIEN VERSNELD TRAJECT
Niveau 4 • BOL/BBL • 2 jaar

CONTACTLENSSPECIALIST 
DEELTIJD BRANCHE ERKENDE OPLEIDING
Niveau 4 • BOL/BBL • 2 jaar
Diploma Opticien vereist

ALLROUND MEDEWERKER OPTIEK 
Niveau 3 • BOL • 3 jaar

VERKOOPMEDEWERKER OPTIEK
Niveau 2 • BOL • 2 jaar

OPLEIDINGEN 
OVERZICHT
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Wat voor student was jij?
“Ik kon goed leren, waardoor ik vrij gemakkelijk 
mijn middelbare schooldiploma haalde en 
doorstroomde naar een vervolgopleiding. Daar 
zakte ik echter, omdat ik nooit echt geleerd had 
wat leren is. De avond voor een examen even 
flink blokken, zoals ik daarvoor altijd deed, 
bleek niet langer genoeg om goede cijfers te 
halen.”

“Als bijbaantje werkte ik destijds in de horeca, 
wat ik ook heel leuk vond. Daarom was het voor 
mij een kleine stap om voor mijzelf te beginnen 
met een eigen restaurant. Pas toen ik daarmee 
ben gestopt, startte ik in maart 2010 bij Zad-
kine, waar ik sinds september 2020 directielid 
ben van het Zadkine Optiek College en Gezond-
heidszorg, Welzijn & Sport.”

Heb je iets met brillen?
“Amper 6 jaar oud kreeg ik mijn eerste bril. 
Zo’n joekel met van die jampotglazen. Niet te 
vergelijken met de modieuze monturen die 
onze studenten nu verkopen. Moesten brillen 
vroeger vooral praktisch zijn, inmiddels zijn ze 
net zo goed een fashion statement. Zelf koop 
ik inmiddels ieder jaar wel een nieuwe. En dan 
natuurlijk in onze eigen inschool-shop.” 

Wat maakt Zadkine’s Optiek College  
zo bijzonder?

“Pfff, héb je even? Allereerst noem ik graag onze 
docenten. Dat zijn stuk voor stuk vakmensen 

die studenten niet alleen de benodigde kennis, 
maar vooral de liefde voor het vak meegeven. 
En dan heb je natuurlijk het beroep zelf, dat zo-
wel een stukje mode, handel, zorg als techniek 
omhelst.”

“Naast het opmeten van ogen en het slijpen  
van brillenglazen – waarvoor je de nodige  
wis- en natuurkundige kennis nodig hebt – 
leren studenten ook etaleren, bestellingen 
plaatsen, de voorraad beheren, brillen afstellen 
en natuurlijk omgaan met klanten. Die veel- 
zijdigheid maakt deze opleiding écht uniek. 
Ons motto is niet voor niets ‘zien en gezien 
worden’.”

Zou je de opleiding zelf volgen wanneer je  
nu geen 50, maar – zeg – 17 zou zijn?

“Daar zou de jongere ik zeker interesse in heb-
ben. Studenten zijn bij Zadkine geen nummer. 
Iedereen die zich voor de opleiding aanmeldt, 
krijgt de garantie dat wij onze uiterste best 
doen dat zij de opleiding verlaten met een  
diploma én kunnen terugkijken op een  
geweldige periode.”

“Ook over het vinden van een baan, hoeven 
studenten zich weinig zorgen te maken.  
De optiekbranche kent een hoge werk- 
gelegenheid en mooie salariëring. Velen vinden 
nog voor hun afstuderen een baan, of stromen 
door naar het hbo. Anders dus dan hoe ik mijn 
carrière ooit begon.”

KENNISMAKEN  
MET STELLA

DIRECTEUR ZADKINE OPTIEK COLLEGE

“Over het vinden van een baan,  
hoeven studenten zich ook weinig  

zorgen te maken.”
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Optiek, dé branche waar klantcontact, techniek, mode en design elkaar 
ontmoeten! In iedere winkelstraat zie je er wel een: een optiekwinkel.  
Dat je daar een (zonne)bril kunt kopen is wel duidelijk. Maar wat gebeurt 
daar eigenlijk nog meer? De bril is een modeartikel geworden. Dus het 
aanbod van monturen en glazen is tegenwoordig ook enorm groot, in alle 
prijscategorieën, van trendy merken of beroemde mode ontwerpers,  
van kunststof tot metaal. De optiekmedewerker maakt samen met de 
klant een keuze. Wordt het een chic of trendy model of gaat de klant juist 
voor sportief? Het spreekt dus voor zich dat je in deze branche feeling 
moet hebben voor mode en trends. 

Is er een montuur gevonden, dan volgt er een oogmeting om de sterkte van de 
glazen te bepalen. Je geeft gelijk advies over de soorten glazen. Van oorsprong 
is het vak een echt ambacht. Brillen glazen komen op sterkte van de fabriek 
en in de winkel worden deze glazen in de vorm van het montuur geslepen. 
Je moet dus ook gevoel hebben voor fijn mechanisch werk en de technische 
aspecten van het beroep. Dus, een beetje technisch inzicht, gevoel voor mode 
en mensenkennis heb je... en de rest leer je bij het Zadkine Optiek College!

Op zoek naar een cursus Contactlensspecialist?
Bij Zadkine Optiek College kan je de tweejarige cursus Contactlensspecia-
list volgen. Deze opleiding is bedoeld als aanvulling op de opleiding Opti-
cien op mbo-niveau 4 waarbij je je specialiseert als opticien of optiekme-
dewerker op het gebied van contactlenzen. Na het succesvol afronden van 
de opleiding behaal je de branche erkende diploma Contactlensspecialist 
en kun je contactlenzen adviseren, aanmeten en de contactlensdrager de 
nodige begeleiding bieden. 

OPTIEK, 
IETS VOOR 
JOU?

ALLES WAAR JE  
OGEN VAN GAAN  

SPRANKELEN  
MOET JE DOEN!
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Ingrid (53): “Mijn jongste dochter Sarah 
heeft na haar opleiding tot opticien, ook bij 
Zadkine, haar eigen winkel geopend; Saar 
Optiek in Gouda. Ik ben haar 1 dag in de 
week gaan helpen in de zaak en ik had het 
onwijs naar mijn zin. Sarah zei toen ‘mam, 
het wordt tijd dat je naar school gaat’. In 
haar winkels wil ze namelijk alleen geschool-
de medewerkers. Ik zag dat als een grote 
uitdaging en die ben ik aangegaan. Met als 
doel om Saar Optiek uit te gaan breiden met 
meerdere filialen en dan hoop ik filiaalhou-
der te worden.

De opleiding bevalt met heel erg goed. Er hangt 
in de klas een zeer gemoedelijke sfeer. Leuke 
interactie met mijn jonge klasgenoten en de 
docenten zijn stuk voor stuk hele fijne mensen. 
Hier staat een mooi, leuk team voor de klas. 

Van tevoren was ik me bewust dat de BBL ver-
snelde opleiding hard werken is. Mijn mindset 
was, en is nog steeds, dit wordt twee jaar 
buffelen. Ik vind dat niet erg. Ik denk wel dat 
het voor mij zwaarder is dan voor mijn jongere 

klasgenoten omdat ik zo’n 30 jaar niet meer in 
de studieboeken heb gezeten. Nu ga ik 1 dag in 
de week naar school en daarnaast ben ik onge-
veer nog 1,5 dag met huiswerk bezig. 
Maar het contact met m’n medestudenten is 
leuk. Het is een gezellige klas en het contact is 
heel gemoedelijk. Op de eerste dag was onze 
mentor nog niet in het lokaal en er stond wat 
frisdrank voor ons klaar, dus ik ging maar wat 
inschenken voor iedereen. Ze dachten ze dat 
ik de docent was. Daar hebben we hartelijk om 
gelachen en sindsdien word ik door een klasge-
noot ‘Ons mam’ genoemd.

Qua vakken vind ik eigenlijk alles heel inte-
ressant, maar Refractie Theorie is echt heel 
tof. Werkplaats taken vind ik wat minder. In de 
winkel gaat inkopen doen, verkopen en contact 
met klanten me heel gemakkelijk af. En daar 
heb je wel profijt van hier op school. Ik kijk ook 
erg uit naar het nieuwe schooljaar, want dan 
krijgen we het vak Refractie Praktijk erbij en 
leren we oogmetingen te doen.”

KENNISMAKEN  
MET INGRID
OPTICIEN, BBL VERSNELD

“Het is een gezellige klas en  
het contact is heel gemoedelijk.”
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OPTICIEN

Niveau 4 • BOL/BBL • 3 jaar
Als Opticien word je opgeleid om alle handelingen binnen het optiekbedrijf te 
verrichten. Naast het adviseren, verkopen en vervaardigen van diverse brillen 
voer je ook professionele oogmetingen uit. Het resultaat van de meting is een 
brilvoorschrift dat de klant een comfortabel zicht geeft. Je bent ook degene 
die klachten van de klant naar tevredenheid oplost. Je werkt niet alleen in de 
winkel, maar ook in de werkplaats en oogmeetruimte.

Je volgt theorielessen om vakkennis, begrippen en formules te leren. Je krijgt 
bijvoorbeeld de vakken Theoretische Optica, Oog & Bril en Refractie Theorie. 
Een groot deel van de opleiding bestaat uit praktijklessen. Hier leer je alle 
technische vaardigheden die je in je beroep nodig hebt. Ervaring doe je op in 
het werkveld. Daarom ga je tijdens de BOL-opleiding regelmatig op stage bij 
een erkend optiekbedrijf. Bij de BBL-variant van deze opleiding ben je werk-
zaam bij een erkend optiekbedrijf. 

Na het behalen van je diploma heb je meerdere mogelijkheden: aan de  
slag bij bekende optiekketens of een zelfstandige specialist, voortzetting  
van de studie op hbo-niveau - opleiding Optometrie of Orthoptie, TOA  
opleiding (Technisch Oogheeldkundig Assistent) of een vervolgstudie  
voor Contactlensspecialist.

OPTICIEN VERSNELD TRAJECT

Niveau 4 • BOL/BBL • 2 jaar
Heb je een hogere vooropleiding en steek jij graag de handen uit de mouwen? 
Kies dan voor het versnelde traject van de Opticien opleiding. Als je aan de 
toelatingseisen voldoet, leiden wij je in twee jaar op tot Opticien. 

OPTIEK

TECHNISCHE PRECISIE,  
GEVOEL VOOR MODE  
EN ZORG EN AANDACHT  
VOOR DE KLANT

MEER INFO 
ZADKINE.NL
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ALLROUND MEDEWERKER OPTIEK

Niveau 3 • BOL • 3 jaar 
Als Allround Medewerker Optiek sta je niet alleen in  
de winkel, maar ben je ook degene die in de werkplaats 
van de winkel bewerkingen aan brillenglazen en  
monturen verricht.

Je verkoopt brillen en contactlenzen en adviseert klanten 
over de verschillende soorten brillenglazen en monturen. 
Jij bent ook degene die zorgt voor de juiste bewerking  
van het montuur, het slijpen van brillenglazen en monta-
ge van de glazen. Je voert voor de klanten ook reparaties 
uit, bijvoorbeeld het solderen van een neussteuntje  

dat afgebroken is. Verder houd je de voorraad bij en geef 
je aan wanneer artikelen bijbesteld moeten worden. 

Tijdens de opleiding leer je alles over brillen en de wer-
king van moderne apparatuur, zoals de topsterktemeter. 
Enkele vakken die je volgt zijn: Verkopen, Assortiments- 
beheer en Werkplaats. Je leert niet alleen op school,  
maar ook in de praktijk. Je loopt namelijk elk jaar stage. 
Met je diploma op zak kun je gaan werken in een optiek-
bedrijf, maar doorstromen naar de mbo-opleiding  
Opticien niveau 4 behoort ook tot een mogelijkheid.

VERKOOPMEDEWERKER OPTIEK

Niveau 2 • BOL • 2 jaar
Als Verkoopmedewerker Optiek werk je voornamelijk in 
een winkel waar brilmonturen, brillenglazen en contact-
lenzen worden verkocht. Je bent klantvriendelijk, service- 
gericht en modebewust. Je kunt de klant deskundig  
adviseren bij de aanschaf van een montuur en glazen  
en over de nieuwste trends, dus komt het op jouw  
vakkennis aan. Bij het afleveren van de bril zorg je  
dat de bril op de juiste wijze wordt afgepast. 

In de opleiding leer je daarom niet alleen begrippen  
en formules, maar ook dingen die je in de praktijk echt 
kunt gebruiken. Je volgt bijvoorbeeld de vakken Verko-
pen en Mode & Commercie. 

Na je diploma kun je gaan werken in een optiekwinkel, 
maar doorstromen naar de mbo-opleiding Allround  
medewerker optiek niveau 3 kan natuurlijk ook. 
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Hamza Houssein draagt zelf lenzen en was 
daarom redelijk vaak in een optiekzaak te 
vinden. Hij vond het allemaal zo interessant 
dat hij in de winkel maar vragen bleef stellen 
hoe alles werkt. Toen hij zich moest verdie-
pen in een vervolgopleiding na de middelba-
re school was het dus vrij logisch dat hij zich 
inschreef bij een van de opleidingen binnen 
het Optiek College. 

“Momenteel ben ik eerstejaars student aan de 
mbo-niveau 4 opleiding Opticien en het stude-
ren bij Zadkine bevalt me ontzettend goed. Bin-
nen het Optiek College heb je vier verschillende 
opleidingen. Daardoor is het heel kleinschalig, 
iedereen kent elkaar en dat is heel gezellig. Het 
voelt echt als een plek waar we graag komen, 
een soort tweede thuis. We werken ook heel 
veel in groepsverband waarbij we veel met 
elkaar praten. Dit is ontzettend belangrijk voor 
ons latere beroep, want je moet goed met 
klanten om kunnen gaan en moeiteloos een 
verkoopadviesgesprek kunnen voeren.

Goede combinatie tussen theorie  
en praktijklessen

“Het leuke aan de opleiding is ook de combina-
tie van de diverse lessen. We krijgen praktijkles 
in de werkplaats waar je glazen leert slijpen 
bijvoorbeeld of hoe je een bril maakt. Ook is er 
de ‘refractieruimte’ waar je leert om ogen op te 
meten. We hebben lessen in verkoop maar ook 
een gedeelte theorie zoals theoretische optica 
en de anatomie van het oog. Deze lessen krij-
gen we bijna allemaal van docenten die eerst 
in de praktijk hebben gewerkt bij een winkel 

of een glasleverancier bijvoorbeeld en nu dus 
lesgeven.” Over de vraag welk vak Hamza het 
leukst vindt om te volgen hoeft hij niet lang na 
te denken: “Anatomie. Met dit vak verdiep je 
je in het oog zelf, hoe werkt het oog en hoe zit 
het in elkaar, wat zijn de Latijnse benamingen 
hiervoor. Dit is met name ook belangrijk om te 
begrijpen hoe lenzen werken.”

Stagelopen is de leukste periode
Bij iedere opleiding binnen het Optiek College 
loop je ieder leerjaar ook een half jaar stage. 
Hamza: “De stages regelen we allemaal zelf. In 
het eerste jaar krijg je wel hulp van een do-
cent bij het opstellen van je CV, je brief en het 
zoeken naar een juist stageadres bijvoorbeeld. 
Tijdens je stageperiode loop je 2 dagen stage 
en ben je 3 dagen op school. Persoonlijk vind ik 
deze periode heel leuk omdat je echt dingen in 
de praktijk leert, je bent bezig met klanten en 
helpt hen weer blij de wereld in te kijken!”

Vooruitzicht na deze opleiding
Na het volgen van de opleiding Opticien kun 
je gaan werken in een optiekwinkel, bij een 
oogkliniek of een ziekenhuis maar ook kun 
je aan de slag bij een glasleverancier of een 
brillenmaker bijvoorbeeld. “Uiteindelijk zou ik 
graag oogarts voor kinderen willen worden of 
willen doorstuderen naar optometrie. Je leert 
dan met behulp van metingen om afwijkingen 
aan de ogen te constateren. Beide opties lijken 
me super interessant maar gelukkig heb ik nog 
2 jaar de tijd om deze studie af te ronden en 
erover na te denken wat echt goed bij me past.”

KENNISMAKEN  
MET HAMZA

OPTICIEN

“Uiteindelijk zou ik graag 
oogarts voor kinderen 

willen worden.”
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VERDER KIJKEN 
DAN ONZE EIGEN 
GRENZEN EXCURSIE 

NAAR ITALIË
Ieder jaar vindt in februari, tijdens de Fashion Week, de optiekbeurs 
MIDO in Milaan plaats. Zo’n 58.000 optiekprofessionals bezoeken 
deze beurs en er staan ongeveer 1.300 bedrijven met een stand.  
Je ziet er de nieuwste trends en technische ontwikkelingen en alle 
grote en kleine optiekmerken zijn vertegenwoordigd. Deze beurs 
willen wij bij het Zadkine Optiek College natuurlijk niet missen! 
Daarom gaan we ieder jaar met tweede- en derdejaarsstudenten 
naar Italië*. Tijdens deze vierdaagse reis in Milaan brengen we een 
dag door op de MIDO en daarnaast bezoeken we nog een andere 
stad in Italië om cultuur te snuiven. Zo gingen we in 2019 nog twee 
dagen naar Venetië waar we hebben genoten van het Venetiaanse 
carnaval en een bezoek brachten aan het beroemde (glas)eiland 
Murano. In 2020 combineerden we ons bezoek aan de MIDO met 
twee dagen Rome. We hebben naast de Trevifontein, Colosseum  
en de Spaanse Trappen nog vele andere hoogtepunten bezocht.  
We hebben heerlijk gegeten en het erg gezellig gehad! Met deze  
reis krijg je een kijkje in de wereld van optiek, kom je in contact met 
een andere cultuur én leer je je medestudenten op een leuke manier 
beter kennen. Kortom, deze reis wil je niet missen!

* Het is mogelijk dat deze excursie niet door kan gaan vanwege het coronavirus.
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De jongste opticien van nederland met een 
eigen optiekzaak!
Sarah van Wijk heeft de voltijd opleiding tot  
Opticien gevolgd bij het Zadkine Optiek College 
en heeft nu een eigen optiekzaak in Gouda: 
Saar optiek. Daarmee is zij de jongste opticien 
met een eigen winkel én ook nog eens het jong-
ste bestuurslid van de NUVO; de Nederlandse 
Unie van Optiekbedrijven. 
Sarah: “Als klein meisje kwam ik heel graag al 
bij de winkel van mijn oom en tante, ik heb er 
dan ook nooit aan getwijfeld wat ik wilde wor-
den. Ik vind Optiek het mooiste vakgebied wat 
er is, het is een vak waarmee je elke dag actief 
bezig bent met het verbeteren van een van de 
belangrijkste zintuigen van de mensen die je 
winkel bezoeken. Mijn tijd bij Zadkine is mijn fa-
voriete schooltijd geweest. Dit is ook de reden 
waarom mijn moeder nu de BBL-opleiding is 
gaan volgen op Zadkine. De docenten kennen 
iedereen, ze weten exact waar iedereen tegen-
aan loopt en wat iedereen zijn valkuilen zijn.”

De persoonlijke ontwikkeling heeft 
mij gevormd

“Hoewel mijn vakinhoudelijke kennis natuurlijk 
iets is wat ik veel gebruik, is het voornamelijk 
mijn persoonlijke ontwikkeling die mij heeft  
gevormd tijdens de opleiding” vertelt Sarah. 

“Mijn jaar op Zadkine is wat mij heeft gevormd 
tot de ondernemer die ik nu ben. Er is geen 
uitdaging te groot wanneer je de juiste mensen 
om je heen hebt. Dat is wat ik geleerd heb.  
De docenten zagen dat ik het in me had om  
de opleiding in een jaar te doen. En dat zat erin, 
maar Zadkine haalde het eruit.”

Het wow effect
“Het mooiste aan het werken als opticien blijft 
de reactie van een tevreden klant, het wow 
effect. Exact dat wow effect, dat is waar ik met 

‘Saar optiek’ naar wil streven. Van de kwaliteit 
en de prijs tot de service alles moet de klant het 
wow effect bezorgen.” Optiek is van oudsher 
een echt ambacht en dat is iets wat Sarah wilde 
combineren met de trendy en moderne frisse 
wind waar zijzelf ook voor staat. Het is dan ook 
een zeer bewuste keuze geweest voor Sarah 
om elke bril zelf te maken, er elke stap bij te 
zijn. “Wanneer een klant een montuur uitzoekt, 
na uitgebreide metingen en het bepalen van de 
ideale glazen, dan wil ik de bril ook zelf maken. 
De glazen slijpen en op basis van de wensen 
en verwachtingen van de klant deze wensen 
vervullen. Door de liefde voor het vak en de 
aandacht voor de klant wil ik samen met de 
klant dit wow effect bereiken!”

De toekomst 
“Mijn grootste droom is om mijn bedrijf ‘Saar 
optiek’ uit te breiden, ‘Saar optiek’ is de mid-
denweg. Het beste van zowel het particuliere 
hoge segment en de ketens. En ik zou dit graag 
willen uitbreiden ooit tot meerdere filialen en 
steden.” Aan iedereen die misschien nog niet 
weet welke studierichting ze op willen heeft 
Sarah het volgende advies: “Optiek is een mooi 
vak en gevarieerd. Het is een beetje biologie, 
een beetje natuurkunde en natuurlijk ook eco-
nomie. Dit zorgt ervoor dat een opleiding in de 
optiek altijd een goede basis is voor je verdere 
toekomst.”

KENNISMAKEN  
MET SARAH

ALUMNI STUDENT OPTICIEN

“Optiek is een mooi  
en gevarieerd vak.”
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…  het Zadkine Optiek College 
 oorspronkelijk de eerste aan bieder 
van de optiek-opleidingen  
in  Nederland was?

…  meer dan 9 miljoen Nederlanders een 
bril of zonnebril dragen en de vraag 
naar breed opgeleide specialisten in 
de optiekbranche groot is?

…  je in onze eigen optiekwinkel,  
The Pupil, voordelig (zonne)brillen 
kunt kopen of een oogmeting kan 
laten doen?

…  wij samen met de studenten de 
 collectie brillen uitzoeken bij de  
‘Hall of Frames’, dé optiekbeurs  
van Nederland?

…  excursies naar optiekbeurzen in 
 binnen- en buitenland vaste onder-
delen binnen onze opleiding zijn?

…  wij werken met state-of-the-art 
 technische apparatuur die uitgerust 
zijn met innovatieve snufjes?

…  je stage kunt lopen bij onze samen-
werkingspartners, zoals Hans Anders, 
Pearle, Specsavers, maar ook bij 
 zelfstandige brillenzaken?

…  wij ieder jaar samen een sport-
toernooi organiseren?

WIST  
JE 
DAT ...

INSTAGRAM
@zadkineoptiekcollege

NIEUWS
zadkine.nl/nieuwsbrief

FACEBOOK
@ zadkinenl

BLIJF OP DE HOOGTE!

    
WEBSITE

zadkine.nl
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STUDIEKEUZECENTRUM
zadkine.nl/studiekeuzecentrum

LOCATIE

1. MARTEN MEESWEG 50
3068 AW Rotterdam
t. 088 945 35 00

Bereikbaarheid
De locatie Marten Meesweg is uitstekend te 
bereiken. De locatie ligt pal naast het bus-,  
metro- en trein station Rotterdam Alexander.  
Heel gemakkelijk dus.

Omgeving
Wil je na schooltijd even winkelen, geen probleem. 
Op loopafstand ligt het winkelcentrum Oosterhof 
en Alexandrium Shopping Center Alexandrium.  
In de omgeving zijn er verschillende sportcentra.
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ZADKINE
STUDIEKEUZE-  
CENTRUM
HELPT JE VERDER

Zadkine biedt je een groot aantal 
mooie vakopleidingen. Weet jij al 
welke opleiding het best bij jou 
past? Of twijfel je nog? Het Studie-
keuzecentrum helpt je bij het  
maken van de beste studiekeuze. 

Als je nog niet weet wat je wilt studeren, kun je komen 
praten met een van onze ervaren loopbaanadviseurs.  
Dit studiekeuzegesprek is gratis en kan je doen vanuit 
huis of bij ons op locatie.

Wat bespreken we?
We kijken wat jouw mogelijkheden en dromen zijn.  
Dus: welk doel wil jij bereiken? Hoe ver wil jij komen?  
En wat heb je daarvoor nodig? We zorgen ervoor dat  
jij een goed beeld krijgt van onze verschillende mbo- 
opleidingen. Samen onderzoeken we dan welke mbo- 
opleiding het best bij jou past. Natuurlijk zijn ook jouw 
ouders/verzorgers welkom bij dit adviesgesprek. 

Wil je een gesprek?
Ga naar zadkine.nl/hulp-bij-studiekeuzes om direct een 
afspraak in te plannen of voor meer informatie. Je kunt 
ons ook een bericht sturen via WhatsApp of bellen via  
088-945 38 88 voor het maken van een afspraak.

Wat doet het Studiekeuzecentrum voor jou?
Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je hulp bij  
het maken van een studiekeuze. Je kunt bij ons o.a. 
terecht voor: 

• Extra informatie over opleidingen
• Informatie en tips om tot een goede studiekeuze  

te komen 
• Hulp als je verder wilt studeren na je opleiding
• Informatie over onze Open Dagen en Meeloopdagen 
• Hulp bij het aanmelden voor een opleiding bij Zadkine
• Studiekeuzeworkshop op locatie met rondleiding
• Online vragenuurtje

Heb je vragen?
Het Studiekeuzecentrum is dé plek voor al jouw studie- 
keuzevragen. Je kunt ons via WhatsApp een bericht sturen 
of bellen op 088-945 38 88, mailen kan ook naar studie-
keuzecentrum@zadkine.nl of kom langs op onze locatie. 
Wij helpen je graag verder!

Wanneer kun je bij ons terecht?
Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Waar vind je ons? Het Studiekeuzecentrum  
is gevestigd in onze locatie Benthemplein 15 in het  
centrum van Rotterdam. Vlakbij het Hofplein, en op  
loopafstand van Rotterdam CS, metro, bus en tram.
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