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Informatie voor vakmensen in de audicien branche- 
werkenden 

Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

• Hbo Bachelor Logopedie en Audiologie Thomas More België
De Bachelor Logopedie en Audiologie in België is een opleiding over stem-, spraak-, vloeiendheid-, taal-, 
leer-, slik-, gehoor- en evenwichtsproblemen. Voorbeelden zijn: Stemtherapie bij transgenders, kinderen 
die stotteren, onderzoek bij dyslexie en dyscalculie, hoortoestel en cochleaire implant en gebarentaal 
en liplezen?

• Hbo Bachelor Logopedie en/of Audiologie Artevelde Hogeschool Gent België
Logopedie
In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende aspecten van logopedie. 
Je loopt al eens mee in het werkveld en krijgt al heel wat praktijklessen voorgeschoteld.
Audiologie
We dompelen je direct onder in de praktijkwereld van audiologie. Je krijgt heel wat praktijklessen, 
neemt een kijkje in de keuken van een ervaren audioloog en je screent meteen al mensen op 
gehoorproblemen.

• Universitaire Bachelor Logopedische en audiologische wetenschappen KU Leuven België
Logopedisten en audiologen bieden zorg op het vlak van stemgeving, spraak, taal, slikken en gehoor. Zo 
optimaliseren ze de communicatie tussen mensen. De bacheloropleiding in de logopedische en 
audiologische wetenschappen bevindt zich op het kruispunt van de biomedische,
natuur-, mens- en taalwetenschappen. Deze universiteit biedt ook een Master aan:
•  Universitaire Master Audiologie KU Leuven België

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

• Cursussen Dutch HealthTec Academy Horen
De Dutch HealthTec Academy (DHTA), onderdeel van MBO Amersfoort, biedt naast de reguliere Audicien 
opleiding ook cursussen aan voor deze branche. De volgende cursussen worden jaarlijks aangeboden:
•  Audiometrie en muziek
•  Opfrismodule Triage audiometrie
•  Probe Microphone Measurements (PMM)

• Fabrikanten
Er zijn een aantal grote fabrikanten van hoortoestellen. Zij bieden ook informatiebijeenkomsten en 
workshops aan om de vakmensen te informeren over met name technologische vernieuwingen. 
Een aantal toonaangevende fabrikanten in de audicien branche zijn:
•  Widex
•  Oticon
•  Sivantos the hearing company
•  GN
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https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursussen/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/audiometrie-en-muziek/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/opfrismodule-triage-audiometrie/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/probe-microphone-measurements-pmm-in-samenwerking-met-fenac/
https://www.widex.com/nl-nl/
https://www.oticon.nl/hearing-aid-users
https://www.sivantos.com
https://www.resound.com/nl-nl
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/logopedie-en-audiologie/logopedie-en-audiologie
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/logopedie-en-audiologie
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_54327492.htm#activetab=diploma_omschrijving
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_54327492.htm#activetab=diploma_omschrijving
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• Audidakt Stichting bij-en nascholing voor audiciens
De doelstelling van AuDidakt is om een adequaat en kwalitatief scholingsaanbod beschikbaar te stellen 
ten behoeve van audiciens. Opleiders zoals onderwijsinstellingen, audiciensbedrijven en fabrikanten 
van hoortoestellen kunnen hiervoor opleidingsactiviteiten ontwikkelen. AuDidakt geeft inzicht in de 
geaccrediteerde mogelijkheden voor bij- en nascholing van audiciens middels de: Scholingskalender 
(scholingsaanbod StAr)

• Optitrade Optiek
Optitrade Retailgroep is van oorsprong een inkoop- en marketingorganisatie voor opticiens en inmiddels 
uitgegroeid tot een fullservice-retailorganisatie voor zelfstandige opticiens en audiciens. Optitrade 
Retailgroep wil haar klanten, zelfstandige ondernemers in de optiek- en audiologiebranche ontzorgen. 
Ze bieden een breed pakket aan Retail services en ondersteuning op alle relevante onderdelen van de 
bedrijfsvoering.

• Bernafon Webinars
Bernafon doet onderzoek naar o.a. hoortoestellen en gebruikers en geeft over de resultaten 
verschillende Webinars.

• MKB Cursus & Training
MKB Cursus & Training is een zelfstandig en onafhankelijk trainingsbureau voor ondernemende mensen. 
Er zijn bijvoorbeeld workshops/cursussen op het gebied van communicatie, leidinggeven, financiën en 
Arbo veiligheid.

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

• Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB)
De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) is de brancheorganisatie van 
audicienbedrijven in Nederland en woordvoerder en belangenbehartiger van de bedrijfstak.
Deze bedrijven zijn lid van de NVAB:
• Specsavers
• Hans Anders
• Platform Ongebonden Bedrijven

• De Kwaliteits Audiciens (DKA)
Branchevereniging “de Kwaliteitsaudiciens” behartigt de belangen van de aangesloten 
audicienbedrijven in het nastreven van houdbare, kwalitatieve en bereikbare hoorzorg in Nederland. De 
aangesloten bedrijven bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, 
overheid & politiek en patiëntenverenigingen. De genoemde bedrijven zijn vooraanstaande spelers op 
de Nederlandse markt voor hoorzorg. Deze bedrijven zijn lid van DKA:
• Schoonenberg hoorcomfort
• Beter Horen
• Van Boxtel Hoorwinkels

• Hoorprofs
Hoorprofs is een stichting waarin meer dan 150 zelfstandige audicienbedrijven zich hebben verenigd. 
Dit komt inmiddels neer op bijna 1 op de 4 audicienbedrijven. Door hun volledige merkonafhankelijkheid 
zijn zij in staat een objectief advies te geven.
• Zelfstandige audiciens bij Hoorprofs
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https://www.nvab.nl
https://www.specsavers.nl/horen
https://www.hansanders.nl/hoortoestellen/
http://www.dekwaliteitsaudiciens.nl
https://www.schoonenberg.nl/?sbd_source=google&sbd_medium=sea&sbd_campaign=brand-generiek&gclid=Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHpcxV4Xed_kGOBuSvzqQsxPiiUsaR1D48epuoRs2t4f1o6UGrSPxkqwaAv3yEALw_wcB
https://www.beterhoren.nl/?mci=NLSEM102NIHTANI&&qooqie_creative_id=301527420154&keywords=beter%20horen&gclid=Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHpeXvbDDspzoyLMTiN0eoMgvqmOSaqPM7vn-E9BYcNKzfZvMOWVsfCMaAqvhEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.vanboxtelhoorwinkels.nl/audicien?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=nl_h2h3_lo_audicien_jan21_%7Cabcs-7%7Cabcs-7&gclid=Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHpf8YPM68BN1yXBjcILwuqTbGBtK5SMjQbK9hS-K1oUleo9YU1EjKf4aApCyEALw_wcB
https://www.hoorprofs.nl
https://www.hoorprofs.nl/audicien/
https://www.audidakt.nl
https://www.audicienregister.nl/scholingsaanbod
https://www.audicienregister.nl/scholingsaanbod
https://www.optitrade.nl/optiek/
https://www.bernafon.ca/professionals/support/ca_webinars_lp
https://www.mkbct.nl
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• Collectief van Zelfstandige Audiciens (CVZA)
Het CvZA heeft een verenigingsstructuur waardoor alle zelfstandige audiciens mee kunnen beslissen en 
denken over de te maken afspraken. Daardoor worden de deelnemers ook direct verantwoordelijk voor 
de uitvoering hiervan en zullen de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars breed gedragen worden in 
de organisatie en de uitvoerende winkels.

• Audicien Vereniging Nederland (AudiNed)
AudiNed is de beroepsvereniging voor alle audiciens in Nederland.

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

• Stichting Audicien Register (StAr) keurmerk voor oorzorg
Stichting Audicien Register (StAr) verbetert en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van 
audiciens en audicienbedrijven. Ze zien erop toe dat de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien 
behouden blijft en stellen de nodige bij- en nascholingseisen vast. Audiciens die StAr-geregistreerd zijn, 
zijn deskundig om een gehoorverlies vast te stellen en in staat te adviseren over een passende hoor 
oplossing.

• Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC)
De Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) is één van de kleinste brancheorganisaties in 
de gezondheidszorg. FENAC houdt zich bezig met ontwikkeling en verspreiding van 
voorlichtingsmateriaal, bij- en nascholing van AC-medewerkers en het onderhouden van de 
communicatie met overheid, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en verwante 
brancheorganisaties. Op het terrein van de gezondheidszorg, en specifiek op dat van de zorg voor 
slechthorenden, doven en kinderen met taal-/spraakmoeilijkheden, zijn belangrijke ontwikkelingen 
gaande.

• KNO Vereniging
De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel 
het bevorderen van de keel- neus-oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland.

• Signaal Toegankelijk Nu
Voor slechthorenden en doven zijn de volgende organisaties actief die de belangen behartigen voor 
slechthorenden en doven. Signaal is een samenwerkingsverband van deze organisaties:
•  Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK)
•  Dovenschap
•  Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
•  Shjong
•  Stichting plots en laat doven
•  Stichting Hoormij

• Optitrade Audiologie
Optitrade Retailgroep is van oorsprong een inkoop- en marketingorganisatie voor opticiens 
en inmiddels uitgegroeid tot een fullservice-retailorganisatie voor zelfstandige opticiens en
audiciens. Optitrade Retailgroep wil haar klanten, zelfstandige ondernemers in de optiek- en 
audiologiebranche ontzorgen.
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https://www.audicienregister.nl
https://www.fenac.nl
https://www.kno.nl
http://www.toegankelijk.nu
https://fodok.nl
https://www.dovenschap.nl
https://www.stichtinghoormij.nl
https://www.shjong.nl
https://www.stichtingplotsdoven.nl
https://www.stichtinghoormij.nl
https://www.optitrade.nl/audiologie/
https://www.cvza.nl
https://www.audined.com


Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

• Audiciens Congres (Nederland)
Jaarlijks organiseert Audidakt het Audiens Congres. Uitgangspunt is het uitwisselen van nieuwe 
inzichten, inspiratie op doen en innovaties presenteren. Hier ontmoeten audiciens, experts en 
fabrikanten elkaar.

• Conference triple AAA (American Academy of Audiology)
Jaarlijkse vakbeurs voor audiologie in Amerika.

• Europaische Union der Horakustiker (EUHA)
Het doel van de vereniging EUHA is om hoorzorgprofessionals, wetenschappers en geïnteresseerde 
leken samen te brengen die geïnteresseerd zijn in wetenschap en economie, en die verder en 
geavanceerd training- en ontwikkelingswerk willen ondernemen om de best mogelijke zorg te bieden 
aan de getroffenen. Er worden seminars, congressen en landenbijeenkomsten georganiseerd.

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

• De Audiciens
De Audiciens is het vaktijdschrift voor audiciens en anderen die werkzaam zijn in de hoorbranche en is 
een uitgave van AudiNed.

• Earline Magazine
Earline Magazine is het leidende vakblad voor de totale audicienkbranche. Het magazine verschijnt 4x 
per jaar en staat boordevol actueel nieuws, spraakmakende en opiniërende artikelen, interviews en de 
laatste trends.

• Hoordetail
Hoordetail is een vakblad voor de gehele hoorbranche. Ook hebben zij een facebook pagina:
•  Facebook pagina vaktijdschrift Hoordetail

• HOorzaken
Bij HOorzaken.nl kunt u terecht voor brede informatie over tal van onderwerpen op het gebied van het 
gehoor, de werking ervan, gehoorproblemen zoals slechthorendheid en tinnitus, hoortests, 
hoortoestellen, cochleair implantaten en andere hoorhulpmiddelen. Met een kritische kijk en vanuit een 
onafhankelijke positie wil HOorzaken, patiënten, slechthorende cliënten, beroepsbeoefenaren en 
geïnteresseerden informeren. Dit doet HOorzaken door gedegen informatie te bieden, het nieuws 
kritisch te volgen, nieuws te brengen, commentaar te geven en een opinie te vormen en deze uit te 
dragen en indien nodig te wijzen op misstanden, die op korte of lange termijn voor cliënten op 
patiënten nadelige gevolgen hebben.
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https://www.audidakt.nl/congres
https://www.audiology.org/education-and-events/aaa-annual-conference/
https://www.euha.org/veranstaltungen/
http://www.deaudiciens.nl
https://www.earline-magazine.nl
https://www.gpmedia.nl/impressie/hoordetail/
https://www.facebook.com/vaktijdschrifthoordetail/
https://www.hoorzaken.nl
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Digitale platforms en (fysieke) musea
Wat bieden musea en digitale platforms aan ontwikkeling?

• Facebook Vaktijdschrift Hoordetail
Het vaktijdschrift Hoordetail heeft een openbare Facebookpagina met informatie rondom de hoor-
branche.

Informatie voor geïnteresseerden in Audicien - branche - 
werkzoekenden

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

• Het beroep van Audicien
De audicien brengt de slechthorendheid van de cliënt in beeld en vindt een passende oplossing voor het 
gehoorprobleem. Hij inspecteert het oor, stelt het gehoorverlies vast en beoordeelt of aanvullende 
audio metrisch onderzoek nodig is. Verder voert de audicien hoor-revalidatie uit, zoals het afstellen van 
hoortoestellen. Naast secuur, veilig en hygiënisch onderzoek vereist het werk van de audicien dan ook 
goed inlevingsvermogen en geduldige communicatie. Zodoende is hij in staat de verwachting van de 
cliënt te matchen met het maximaal haalbare resultaat.

• Hoortoestellen info
Alle informatie over hoortoestellen, audiciens, verenigingen, informatiesites rondom horen en 
hoorproblemen.

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

•  Technische mogelijkheden van hoortoestellen zijn toegenomen door bijvoorbeeld technieken als 
Bluetooth-verbindingen met telecommunicatieapparatuur en computers waardoor hoortoestellen 
technisch gezien zijn verbeterd.

•  Aandacht voor design van hoortoestellen (meer verschillende kleuren en kleinere hoortoestellen door 
technische ontwikkelingen) wordt steeds belangrijk. Belang van advisering richting de cliënt is daardoor 
toegenomen.

•  De audicien zal zich waarschijnlijk in de toekomst sterker moeten profileren als deskundige vanwege de 
toenemende samenwerking met de optiekbranche. Inlevingsvermogen in de optiekbranche is daarbij 
van belang.
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https://www.facebook.com/vaktijdschrifthoordetail/
https://www.nationaleberoepengids.nl/audicien
https://hoortoestellen.info
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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 Audicien:

 •  In de branche werken ca. 2.000 personen, waarvan 1100 audiciens. Er zijn ca. 200 ondernemingen. 1
 •  Nederland telt 970 audicienwinkels, waarvan 275 zelfstandigen. Ongeveer 30% van het totaal aantal 

winkels zijn combiwinkels (optiek en audiologie).
 •  De totale omzet van audiologie bedraagt in 2018 €270 miljoen, waarvan €235 miljoen in 

hoortoestellen en €35 miljoen in hoor accessoires.

• Audiologische Centra
Er zijn in Nederland, verspreid over het land, 21 erkende Audiologische Centra met in totaal zo'n 30 
vestigingen. Er werken in totaal 400 tot 500 werknemers in de branche. De Audiologische Centra zijn 
gespecialiseerd in de diagnostiek, advisering en revalidatie op het terrein van het auditief functioneren 
(slechthorendheid en doofheid) en communicatief functioneren (spraak- en taalmoeilijkheden) van 
kinderen en volwassenen.

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

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

•  In Nederland wordt op drie verschillende scholen de mbo- opleidingen Audicien aangeboden. Het gaat 
hierbij om mbo-niveau 4 in de vorm van BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). De opleidingen zijn te 
volgen bij de volgende mbo-scholen:

 •  MBO Amersfoort/ Dutch HealthTec Academy Utrecht
 •  da Vinci College
 •  Deltion College

•  Alle informatie over de reguliere mbo-opleidingen, inhoud/vorm/beroepsinformatie etc. is te vinden op:
•  Informatie opleiding Audicien
•  Kies MBO Audicien

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

• BBL-opleidingen (werkend leren)
In Nederland wordt op 3 verschillende scholen de mbo-opleidingen Audicien aangeboden. Het gaat 
hierbij om mbo-niveau 4 in de vorm van BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). De opleidingen zijn te 
volgen bij de volgende mbo-scholen:

 •  MBO Amersfoort/ Dutch HealthTec Academy Utrecht
 •  da Vinci College
 •  Deltion College
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https://www.kno.nl/patienten-informatie/oor/audiologisch-centrum/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/audicien
https://www.mboamersfoort.nl/opleiding/audicien/
https://www.davinci.nl/mbo/mbo-opleidingen/audicien-bbl
https://www.deltion.nl/opleidingen/audicien
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/audicien
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/audicien
https://www.mboamersfoort.nl/opleiding/audicien/
https://www.davinci.nl/mbo/mbo-opleidingen/audicien-bbl
https://www.deltion.nl/opleidingen/audicien
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