Beroep in het kort

Opticien
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer
specialistisch

De opticien werkt in winkels waar brilmonturen, brillenglazen en contactlenzen worden verkocht. Hij

vakmanschap

werkt in de winkel, de werkplaats en in een aparte ruimte waar oogmetingen plaatsvinden. De opticien
adviseert de klanten over brillen, glazen, monturen en contactlenzen. Hij combineert zijn technisch en
modisch inzicht. In de werkplaats slijpt hij brillenglazen, repareert hij brillen en maakt hij monturen
passend. Ook monteert hij glazen in monturen en verwerkt hij geleverde bestellingen. De opticien voert
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oogmetingen uit volgens vastgestelde procedures, wettelijke richtlijnen en kwaliteitscriteria. Hij werkt
met specialistische apparatuur en gereedschappen. De opticien maakt de juiste keuze tussen het

Niveau

commercieel belang bij de verkoop van brillen en contactlenzen en de meerwaarde voor de klant. Door de

4

nieuwe technologische mogelijkheden moet de opticien regelmatig cursussen en nascholing volgen.
In deze leaflet

Kerntaken en werkprocessen

beschrijven we de

Voert voorbereidende handelingen op refractie uit

beroep. Zo weet u wat

•

Automatische (non-)contact tonometrie uitvoeren

u van iemand mag

•

Automatische refractie uitvoeren

verwachten die

•

Verzamelen van basisinformatie met de klant

gediplomeerd is in dit

inhoud van een mbo-

vakgebied.
Verricht verkoop- en advieswerkzaamheden
•

Bril afleveren

•

Contactlensinstructie geven

•

Klantbestelling administreren en afrekenen

•

Met klachten omgaan

•

Over optische aspecten informeren

•

Verkoop- en adviesgesprek voeren

Voert assortimentsbeheer uit
•

Levering en retouren verwerken en controleren

•

Trends en ontwikkelingen bijhouden

•

Voorraad opnemen en artikelen bestellen

Bewerkt, assembleert en repareert optische (bij)artikelen
•

Apparatuur en gereedschappen onderhouden

•

Bril controleren en standaard uitrichten

•

Brillen en zonnebrillen repareren

•

Op maat slijpen en monteren van brillenglazen in het montuur

•

Voorbereiden montage (glazen en montuur)

Voert refractie uit
•

Anamnese, vooronderzoek en voorbereidende handelingen uitvoeren

•

Binoculaire zien onderzoeken

•

Monoculaire volcorrectie bepalen

•

Nabijtoeslag vaststellen

•

Plan opstellen (advies/brilvoorschrift)

