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Contactlensspecialist



Vooropleiding 
Toelating
Om deel te nemen aan de opleiding Contactlensspecialist, moet u in het bezit zijn van het 
diploma Opticien. Heeft u een vergelijkbaar diploma? Kijk dan in het examenreglement of  
u toelaatbaar bent voor de opleiding.

Duur van de opleiding
De opleiding Contactlensspecialist duurt twee schooljaren. U heeft één dag per week les.  
In totaal 30 lesdagen per schooljaar. Er worden theorie- en praktijklessen gegeven. 

Inhoud van de opleiding
Schooljaar 1
CL 1 Basiskennis contactlenzen

 > Werking en gebruik apparatuur
 > Anatomie en fysiologie van het voorste oogsegment en adnexa
 > Pathologie van het voorste oogsegment en adnexa
 > SOEP-methode
 > Optica van oog en contactlens
 > Geschiedenis van de contactlens

CL 2 Sferische en torische zachte contactlenzen
 > Basiskennis zachte contactlenzen
 > SOEP-methode aanpassing zachte contactlenzen
 > Verzorging zachte contactlenzen
 > SOEP-methode probleemoplossing zachte contactlenzen
 > Optica van oog en zachte contactlenzen

Schooljaar 2
CL 3 Vormstabiele lenzen

 > Basiskennis vormstabiele contactlenzen
 > SOEP-methode aanpassing vormstabiele contactlenzen
 > Verzorging en meest voorkomende verontreinigingen vormstabiele contactlenzen
 > SOEP-methode probleemoplossing vormstabiele contactlenzen
 > Optica van oog en vormstabiele contactlenzen

CL 4 Heraanpassing en speciale toepassingen
 > Verdieping pathologie voorste oogsegment
 > Basiskennis contactlenzen voor speciale toepassingen
 > SOEP-methode aanpassing contactlenzen voor speciale toepassingen
 > SOEP-methode probleemoplossing



Het traject van de opleiding
De opleiding bestaat uit vier exameneenheden. 

CL 1 Basiskennis contactlenzen
CL 2 Sferische en torische zachte contactlenzen
CL 3 Vormstabiele lenzen
CL 4 Heraanpassing en speciale toepassingen

Elke exameneenheid sluit af met een theorie- en een praktijkexamen. 
Als u alle examens met een voldoende afrondt, ontvangt u het diploma Contactlensspecialist.  
Het laatste examen moet afgerond zijn binnen drie jaar na het behalen van het eerste examen.

Opleidingskosten
Voor het schooljaar 2020-2021 bedragen de opleidingskosten € 2.998,-. De factuur en uitnodiging 
voor de eerste lesdag worden vanuit de onderwijsinstelling verzonden. Onderwijsactiviteiten zijn 
vrijgesteld van BTW. Het examengeld wordt apart in rekening gebracht. 

Examentarieven
Theorie-examen: € 175,00 per exameneenheid excl. BTW (onder voorbehoud van prijswijzigingen) 
Praktijkexamen: € 295,00 per exameneenheid excl. BTW (onder voorbehoud van prijswijzigingen) 
Het is mogelijk om voor belastingteruggave in aanmerking te komen.  
Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Startmoment
De opleiding start in september. Het startmoment is afhankelijk van de onderwijsinstelling en de 
vakantiespreiding. 

Aanmelden voor de opleiding
U kunt zich aanmelden voor de opleiding door contact op te nemen met de onderwijsinstelling van 
uw keuze. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze folder.  

Aanmelden voor het examen
U kunt zich voor een theorie-examen aanmelden via de website www.soesv.nl. 
Het aanmelden voor een praktijkexamen gaat via de onderwijsinstelling.

Examenlocaties
De locaties voor de theorie- en praktijkexamens vindt u op www.soesv.nl.

Informatie
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de onderwijsinstelling. 
Meer informatie over examinering vindt u op www.soesv.nl.



Onderwijsinstellingen

 Da Vinci
 Da Vinci College, Dordrecht
 Tel. 088-6572657
 www.davinci.nl

 Deltion College
 Deltion College, Zwolle
 Tel. 038-8503000
 www.deltion.nl

 Dutch HealthTec Academy
 Dutch HealthTec Academy, Utrecht
 Tel. 030-6303555
 www.dutchhealthtecacademy.nl

 Gilde Opleidingen
 Gilde Opleidingen, Roermond
 Tel. 088-4682011
 www.gildeopleidingen.nl

 Regio College
 Regio College, Zaandam
 Tel. 075-6819000
 www.regiocollege.nl

 Zadkine
 Zadkine, Rotterdam
 Tel. 088-9453500
 www.zadkine.nl

Beroepskwalificaties 
De brancheopleiding Contactlensspecialist is erkend door de NUVO, ANVC en UFON.
        


