
Informatie
2017 / 2018

Brancheopleiding in de optiek

6 opleidingsinstituten

Contactlensspecialist



Het traject van de opleiding
De opleiding bestaat uit 4 onafhankelijk van elkaar te examineren eenheden (thema’s).

CL 1 Basiskennis contactlenzen
CL 2 Zachte sferische en torische lenzen
CL 3 Vormstabiele lenzen
CL 4 Heraanpassing en speciale toepassingen

Elke exameneenheid wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen (Proeve van 
Bekwaamheid).

Voldoende resultaat voor alle vier exameneenheden geeft recht op het diploma 
Contactlensspecialist.

Vooropleiding
Voor deelname aan de opleiding Contactlensspecialist is het diploma Opticien vereist.

Beroepskwalificaties
Erkend door branche (ANVC – NUVO – UFON)

Duur van de opleiding
Per schooljaar 30 lesdagen, één lesdag per week. Bij de theorielessen van de opleiding zullen 
klassikale en digitale leervormen geïntegreerd worden ingezet.

De opleiding Contactlensspecialist duurt 2 schooljaren.

Inhoud van de opleiding

CL 1 Basiskennis contactlenzen
 > Werking en gebruik alle apparatuur.
 > Anatomie/fysiologie voorste oogsegment (inclusief de traanfilm).
 > Pathologie voorste oogsegment (inclusief allergie, oogdruk en cataract).
 > SOEP (alomvattend, inclusief anamnese en communicatie).
 > Optica van oog en contactlens.
 > Geschiedenis van de contactlens.

CL 2 Zachte sferische en torische contactlenzen
 > Lensmaterialen.
 > Aanpasregels en aanpassing sferische en standaard torische zachte lenzen.
 > Contactlensindeling naar grootte, hardheid, materiaal, etc.
 > Optische effecten bij inclinatie, doorbuiging.
 > Productietechnieken zachte lenzen.
 > SOEP zacht.
 > Instructie en onderhoud.
 > Verzorging van zachte lenzen.
 > Contactlenscomplicaties.
 > Contactlenscontroles.
 > Probleemoplossing.



CL 3 Vormstabiele contactlenzen (sferisch, randasferisch en volasferisch)
 > Lensmaterialen.
 > Aanpasregels en aanpassing vormstabiele lenzen.
 > Contactlensindeling naar grootte, hardheid, materiaal, etc.
 > Optische effecten (traanlens en overrefractie).
 > Productietechnieken vormstabiele lenzen.
 > SOEP vormstabiel.
 > Instructie en onderhoud.
 > Verzorging van vormstabiele lenzen.
 > Contactlenscomplicaties.
 > Contactlenscontroles.
 > Probleemoplossing.

CL 4 Heraanpassing en speciale toepassingen
 > Torische vormstabiele en zachte lenzen.
 > Presbyopie, vormstabiel en zacht.
 > Keratoconus.
 > Orthokeratologie.
 > Heraanpassing.
 > Speciale lenzen en toepassingen.
 > Contactlenscomplicaties.
 > Contactlenscontroles.
 > Probleemoplossing.

Opleidingskosten
Voor het schooljaar 2017-2018 bedragen de opleidingskosten € 2.850,-. De factuur en uitnodiging 
worden vanuit het opleidingsinstituut verzonden. Onderwijsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW.  
Het examengeld wordt apart in rekening gebracht. 
Theorie: € 132,- (exclusief BTW) per exameneenheid en praktijk: € 154,- (exclusief BTW) per examen-
eenheid (onder voorbehoud van prijswijzigingen). Het is mogelijk om voor belastingteruggave in 
aanmerking te komen. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl

Startdata
Afhankelijk van het opleidingsinstituut en de vakantiespreiding starten de opleidingen in september.  
De opleidingsinstituten vindt u onderaan de folder.

Aantal cursisten
Indien zich te weinig cursisten aanmelden bij het opleidingsinstituut van uw keuze zal er met u 
overlegd worden of overschrijving naar een ander opleidingsinstituut mogelijk is.

Aanmelden voor de opleiding
U kunt zich aanmelden voor de opleiding door een e-mail te sturen naar het opleidingsinstituut van uw 
keuze, de contactgegevens vindt u onderaan deze folder.

Aanmelden voor het examen
U kunt zicht vanaf september 2017 voor het examen aanmelden via de website: www.soesv.nl 



Locaties
Hieronder kunt u zien op welke locaties u de opleiding kunt volgen.

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze opleidingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon  
van het opleidingsinstituut.

Opleidingsinstituten

 Da Vinci
 Da Vinci College te Dordrecht
 Tel. 088-6572657, contactpersoon mevrouw S. Douna
 sdouna@davinci.nl
 www.cursussen.pro/contactlensspecialist

 Deltion College
 Deltion College te Zwolle
 Tel. 038-8503150, contactpersoon mevrouw S. van Witzenburg
 switzenburg@deltion.nl 
 www.deltion.nl

 Dutch Health Academy
 Dutch Health Academy te Utrecht
 Tel. 030-6303555, Cursusadministratie
 info@dhta.nl
 www.dutchhealthtecacademy.nl

 Gilde Opleidingen
 Gilde Opleidingen te Roermond
 Tel. 088-4682011, contactpersoon de heer O. Brueren
 o.brueren@rocgilde.nl
 www.gildeopleidingen.nl

 Regio College
 Regio College Zaandam
 Tel. 075-6819000, contactpersoon de heer F. van Schaik
 fvanschaik@regiocollege.nl
 www.regiocollege.nl

 Zadkine
 Zadkine cluster Gezondheidszorg
 Tel. 088-9453494, contactpersoon mevrouw F. Bilik
 F.Bilik@zadkine.nl
 www.zadkine.nl


