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Informatie voor vakmensen in de TOA-branche  
- werkenden -

Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

•  Hbo-opleiding Optometrie bij Hogeschool van Utrecht 
De hbo-bachelor Optometrie is de enige opleiding in Nederland die opleidt tot Optometrist. Door een 
combinatie van theorie en praktijk bereid je je voor op het verlenen van eerste- en tweedelijns 
technische zorg voor cliënten met oogklachten. Het is een 4-jarige voltijdsopleiding in Utrecht. 
Vanaf 2021 is er ook een deeltijdopleiding Optometrie bij de Hogeschool van Utrecht:  
HBO opleiding Optometrie Deeltijd

•  Hbo-opleiding Orthoptie bij Hogeschool van Utrecht 
De hbo-bachelor Orthoptie is de enige opleiding in Nederland die opleidt tot Orthoptist. Door een 
combinatie van theorie en praktijk bereid je je voor op het verlenen van eerste- en tweedelijns 
technische zorg voor patienten, met name kinderen, met scheel zien, lui oog of dubbelzien. Het is een 
4-jarige voltijdsopleiding in Utrecht.

• Operatiemedewerker cataractchirurgie

• Bijscholing Oogheelkunde Nederland tracé

•  Opleiding Contactlensspecialist 
De opleiding tot Contactlensspecialist is een post-mbo opleiding die in de vorm van een 2-jarige branche-
opleiding wordt aangeboden door verschillende mbo-instellingen. Bij een positieve afronding van de 
opleiding krijg je een branche-certificaat Contactlensspecialist. 
De branche-opleiding wordt door de volgende mbo-instellingen gegeven:

 • MBO Amersfoort / Dutch HealthTec Academy post-mbo contactlensspecialist
 • Zadkine post-mbo contactlensspecialist
 • DaVinci College post-mbo contactlensspecialist
 • Deltion College post-mbo contactlensspecialist
 • Gilde opleidingen post-mbo contactlensspecialist
 • Regio College post-mbo contactlensspecialist

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden naast de reguliere opleidingen
Welke leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er naast de reguliere opleidingen?

•  NUVO Academie 
NUVO Academie: een goede opleiding is essentieel voor een goede uitoefening van de beroepen in de 
optiek. Maar na het behalen van een opleiding is na- en bijscholing minstens zo belangrijk. De NUVO 
biedt NUVO-ondernemers en hun medewerkers daarom een breed scala aan cursussen en trainingen:

 • Basiscursus Binoculair zien
 • Cursus bril afpassen

• Workshop Fundus, FAG en ICG

• Workshop spleetlampfotografie
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https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/optometrie?gclid=EAIaIQobChMIgqWShbXE6AIVi-R3Ch3ozQqYEAAYASAAEgLXcPD_BwE
https://www.nuvo.nl/actueel/terug-van-weggeweest-deeltijd-hbo-optometrie/
https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/orthoptie
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs/onderwijsaanbod/operatiemedewerker-cataractchirurgie
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/bontrace-umc-utrecht
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/contactlensspecialist/
https://www.zadkine.nl/opleidingen/optiek/contactlensspecialist-training?gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43Fyur4P8JOmMLVPLz6BLpJ39EpL-o-VPpbYOQugLcd8MPNBcMWl-TNhoCcQoQAvD_BwE
https://www.davinci.nl/cursussen/gezondheidszorg/tweejarige-brancheerkendeopleiding-contactlensspecialist
https://www.deltion.nl/opleidingen-en-cursussen/opticien-en-audicien/contactlensspecialist
https://www.gildeschoolvooroptiek.nl/contactlensspecialist/
https://www.regiocollege.nl/cursussen/contactlensspecialist
https://www.nuvo.nl/kwaliteit/nuvo-academie/
https://www.nuvo.nl/kwaliteit/nuvo-academie/basiscursus-binoculair-zien/
https://www.nuvo.nl/kwaliteit/nuvo-academie/cursus-bril-afpassen/
https://www.oogfotografie.nl/opleiding.html
https://www.oogfotografie.nl/opleiding.html
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Leven lang ontwikkelen met mbo-erkenning
Hoe kun je blijven leren?

•  MBO Certificaten SBB 
Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt 
daarbij een belangrijke rol. Mbo- certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te 
ontwikkelen. Voor de technisch oogheelkundig assistent specifiek zijn nog geen mbo-certificaten 
vastgesteld. Wel zijn er 2 keuzedelen TOA die mogelijk een mbo-certificaat kunnen gaan worden:

 • Certificaat Zorg en Technologie
 • Certificaat en Technologie toepassen

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

•  Nederlandse Vereniging van Technisch Oogheelkundig Assistenten (NVTOA) 
De Nederlandse Vereniging van Technisch Oogheelkundig Assistenten NVTOA is de brancheorganisatie 
die deze beroepsgroep vertegenwoordigt.

 • Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening (VOVZ)
 • Oogheelkundige Fotografie Nederland (OFN)

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke aanverwante verenigingen en beroepsorganisaties zijn er?

•  Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC) 
De ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten) staat voor de belangen van de 
gediplomeerde contactlensspecialist. Tevens speelt zij een bemiddelende en adviserende rol voor de 
consument met vragen over contactlenzen, de verzorging daarvan en eventuele problemen daarmee.

•  Actiz 
ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en 
ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De diversiteit onder de leden is groot: in 
omvang en dienstverlening.

•  Nederlands Oogheeldkundig Gezelschap (NOG) 
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappeilijke beroepsvereniging van 
oogartsen. Het NOG is een inhoudsdeskundige en betrouwbare partner, die de kwaliteit en veiligheid 
van de oogzorg, afgestemd op de patiënt, bevordert en bewaakt. Daarnaast faciliteert het NOG 
oogartsen in de uitvoering van hun vak.

•  Optometristen Vereniging Nederland (OVN) 
De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zet zich dagelijks in voor een uitstekende kwaliteit van 
de beroepsgroep. Ze werkt nauw samen met alle optometristen en geeft cliënten en relaties informatie 
over de oogzorg die optometristen leveren.

•  Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) 
De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) is de beroepsvereniging van orthoptisten in 
Nederland. De NVvO behartigt de belangen van de vereniging en van haar leden op vakinhoudelijk, 
sociaaleconomisch en maatschappelijk gebied. Zij stelt zich onder andere ten doel (om) de kwaliteit van 
de orthoptie in Nederland te verhogen en de bekendheid van het beroep te vergroten.
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https://certificaat-mijn.s-bb.nl/
https://certificaat-mijn.s-bb.nl/certificaat/details/23bd9c0a-3d6b-4842-9146-417fd5aa1884
https://certificaat-mijn.s-bb.nl/certificaat/details/eb1f1b56-4e8c-4170-bac1-a4e4a06b0969
https://www.nvtoa.nl/
http://www.vovz.nl/
https://www.oogfotografie.nl/
https://www.anvc.nl/
https://www.actiz.nl/homepage
https://www.oogheelkunde.org/
https://www.optometrie.nl/
https://www.orthoptisten.info/
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

•  TOA-dagen van nederlandse Vereniging van Technisch Oogheelkundig Assistenten (NVTOA) 
Jaarlijkse TOA-dagen met als doel kennis delen en netwerken.

•  Oogheelkundig Congres NOG 
Jaarlijks congres van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG).

• VOVZ Symposium

• Stichting Safe

• Symposium Oogheelkundige Fotografie Nederland

•  NCC-congres: Nederlands Contact Lens Congres 
Het NCC-cngres is een initiatief van de NAC (Nederlandse Verenging van Leveranciers van 
Contactlenzen) i.s.m. de ANVC (Nederlandse Contact Lens Vereniging). Tijdens de tweedaagse 
conferentie wordt de contactlens en het gebruik ervan centraal gezet en het gebruik ervan gepromoot.

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

• SCOPE
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https://www.nvtoa.nl/category/toa-dagen/
https://www.oogheelkunde.org/nog-congres-2020
https://www.vovz.nl/agenda/
https://www.stichtingsafe.nl/
https://www.oogfotografie.nl/agenda.html
https://www.contactlenscongress.com/en/
https://www.medicalworkshop.nl/contact/


6

Informatie voor geïnteresseerden in de TOA-branche 
- werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

•  Het beroep van Technisch Oogheelkundig Assistent 
De technisch oogheelkundig assistent werkt ondersteunend voor een oogarts. Hij werkt voornamelijk in 
een ziekenhuis of in een oogheelkundige praktijk. De technisch oogheelkundig assistent onderzoekt 
zelfstandig het oog, heeft ondersteunende werkzaamheden, voert zelfstandig oogonderzoeken en 
maakt hierbij gebruik van diagnostisch apparatuur. Hij zorgt daarnaast voor het bijhouden van de 
administratie, het schoonhouden van de werkplek en apparatuur en het assisteren bij verschillende 
oogheelkundige ingrepen. De technisch oogheelkundig assistent is ook betrokken bij de nazorg van 
cliënt.

Goed om te weten
Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er binnen de branche?

•  De verwachting is dat het aantal patiënten met chronische aandoeningen (mede door de stijgende 
gemiddelde leeftijd), zoals diabetes, maculadegeneratie en glaucoom de komende jaren sterk stijgt. Dit 
betekent meer oogheelkundige behandelingen en een toename van de vraag naar ondersteunend 
personeel binnen de oogheelkundige zorg.

•  Een belangrijke toename van de praktijkondersteuning waar de technisch oogheelkundig assistent een 
cruciale rol speelt in het afnemen van de vooronderzoeken, het geven spreekuurondersteuning en het 
geven van voorlichting aan patiënten. In de toekomst kán de meerwaarde van de technisch 
oogheelkundig assistent onder andere liggen in de screening van patiënten, stroomlijning van de 
maculapoli, zelfstandig glaucoomspreekuur houden en adviseren in lenskeuzes (IOLs) en maken en 
beoordelen van fundusfoto’s.

•  Door de snelle technologische ontwikkelingen zoals meetapparatuur- en imaging- technieken, gaat de 
assistent naar verwachting een grotere rol spelen in de uitvoering en eerste beoordeling van de 
oogheelkundige onderzoeken.

•  De aard, omvang en diepgang van de onderzoeken stijgt vanwege de grotere technische mogelijkheden. 
Daarin moet de technisch oogheelkundig assistent geschoold blijven worden. Dit wordt mede 
gestimuleerd door de registratie van de technisch oogheelkundig assistenten in het kwaliteitsregister 
vanuit KABIZ.
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https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/technisch-oogheelkundig-assistent
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Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

•  Feiten en cijfers SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) 
Het arbeidsmarktperspectief van de TOA:
• In de branche werken ca. 350 personen. Er zijn ca. 120 ondernemingen.  1

• Kans op werk TOA  
De kans op werk is 5 sterren (van de 5), dus kansrijk.

Het vak leren in het mbo 
Welke opleidingen kun je waar doen?

•  Dutch HealthTec Academy (MBO Amersfoort) 
De Dutch HealthTec Academy (DHTA), onderdeel van MBO Amersfoort, biedt unieke vakopleidingen op 
het gebied van gezondheidstechniek. Hier wordt de unieke mbo-opleiding gegeven:  
Opleiding Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) niveau 4 BBL

Het vak al werkend leren
Waar kan het vak al werkend geleerd worden?

•  BBL-opleiding (werkend leren) 
Dutch HealthTec Academy (MBO Amersfoort) 
De Dutch HealthTec Academy (DHTA), onderdeel van MBO Amersfoort, biedt unieke vakopleidingen op 
het gebied van gezondheidstechniek. Hier wordt de unieke mbo-opleiding gegeven:  
Opleiding Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) niveau 4 BBL

1    UWV, Arbeidsmarktbeschrijving ambachten (deel 2): Factsheets beroepsgroepen, 30 oktober 2013  
(gebaseerd op www.svgb.nl) | SVGB, Kansen zien en grijpen, Arbeidsmarkt- en onderswijsmonitor 2011-2012, 2011.  
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https://www.dutchhealthtecacademy.nl/beroepsopleidingen/bewegen/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/technisch-oogheelkundig-assistent/
https://trendrapport.s-bb.nl/sv/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/technisch-oogheelkundig-assistent
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/beroepsopleidingen/bewegen/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/technisch-oogheelkundig-assistent/
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