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Wie wordt de Beste Optiekstudent 2019?

Ook dit jaar organiseert de NUVO weer de verkiezing voor Beste 
Optiekstudent van het jaar. De verschillende optiekscholen hebben hun 
kandidaten aangeleverd. Vier studenten zijn genomineerd. Een grote eer!
Goede cijfers haalden ze allemaal, de vier genomineerden voor de titel 
Beste Optiekstudent 2019. Dat het alle vier sociale en klantgerichte 
types zijn is ook duidelijk. Ze gaan 100 procent voor hun vak. 
Natuurlijk vinden hun werkgevers en hun scholen stuk voor stuk dat 
hun genomineerde recht heeft op de titel. Wie zijn de kandidaten van 
dit jaar?

Vier topstudenten 
genomineerd

Jolanda Kloosterziel, Deltion College, 
Berghorst Optiek in Wezep

Deltion draagt dit jaar een bijzondere kandidaat voor. 

Jolanda Kloosterziel werkte al jaren mee in de winkel 

van haar man Arnold Berghorst. Hun kinderen vlogen 

uit en Jolanda vond het tijd om een stap te maken in het 

optiekvak. Ze wilde écht opticien worden. Je echt genoot 

die tevens je praktijkopleider is, gaat dat wel goed? Arnold 

Berghorst vindt het moeilijk objectief te blijven. “Maar 

Jolanda is een kanjer! Jolanda blokte avond aan avond 

en vroeg me het hemd van het lijf. Ze wil van alles het 

waaróm weten.” Jolanda studeerde af bij Deltion met 

 klinkende cijfers. Met haar nog verse optiekdiploma op zak 

is ze zojuist alweer begonnen met haar volgende studie: 

contactlensspecialist. “Ik ben zó trots op haar!”

Lotte van Thiel, Gilde Opleidingen, 
Hoose Optiek (Briljant Groep) in Malden

In 2010 bij Hoose begonnen als zaterdaghulp, ging Lotte 

van Thiel na een tijdje meer uren werken. Ze begon met 

de optiekopleiding. Helaas liep dat niet helemaal zoals 

gepland. Lotte stopte met school en ging door als verkoop

medewerkster. Toch ging het weer kriebelen. Een collega 

die met de optiekstudie startte was de aanleiding. Ditmaal 

met meer succes. “Een topper die het ver gaat schoppen”, 

zegt haar docent Ans Steegh. “Kritisch op zichzelf en op 

anderen. Ze legt de lat hoog, wil altijd het naadje van de 

kous weten en neemt in de groep vaak het voortouw bij 

het uitvoeren van een praktijkopdracht. Haar vorige school 

had twijfels uitgesproken over haar capaciteiten. Dat deed 

haar zelfvertrouwen in het begin geen goed. Maar wat een 

doorzetter. Ondanks dat het privé niet altijd meezat, heeft 

ze zich enorm ontwikkeld... Geslaagd met vlag en wimpel, 

cum laude nog wel!”
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Alessia Ragazzi, Summa College, 
Jongen Opticiens & Optometrie in Heerlen

Superslim en bescheiden is ze. Alessia Ragazzi had naar 

het hbo of de universiteit gekund, maar ze wist het 

zeker: ik word opticien. “Toen ze eenmaal haar draai had 

gevonden, ontpopte ze zich tot een steun en toeverlaat 

voor haar medestudenten”, zegt haar docent en loopbaan

begeleider Marianne Creemers. “Ze hoeft niet zo nodig in 

het middelpunt te staan, maar haar veerkracht en sociale 

vaardigheden staan buiten kijf. Ze neemt graag het initi

atief voor leuke en leerzame activiteiten. Zoals laatst een 

uitstapje naar theo in Antwerpen. Alessia treedt ook op als 

ambassadeur van ons vak en zorgt met haar enthousiasme 

voor nieuwe instroom.” Ook haar werkgever steekt de 

loftrompet. “Een schoonheid met Italiaanse roots (toeval? 

Haar achternaam is de vertaling van de naam van haar 

werkgever). Leergierig, perfectionistisch, collegiaal, in het 

begin wat timide en onzeker. Maar ze is tot volle bloei 

gekomen. Ze heeft een neus voor pr en heeft ons bedrijf op 

sleeptouw genomen op sociale media. Inmiddels heeft ze 

niet alleen haar diploma én een vast contract bij ons. Ze is 

alweer bezig voor het diploma contactlensspecialist!”

Fleur Luiten, Zadkine, 
Kool Optiek in Rotterdam

“We hebben Fleur zien groeien als persoon maar ook in 

haar werk als opticien”, zeggen ze bij werkgever Kool 

Optiek. “In de werkplaats slijpt zij de moeilijkste brillen

glazen of repareert zij een kapot montuur. Niets is haar te 

moeilijk of te lastig. In de winkel is zij hartelijk, rustig, 

attent, beleefd en geïnteresseerd in de klant. De klant gaat 

tevreden de deur uit als deze door Fleur is geholpen. Ook 

de oogmeting en het glasadvies doet zij met veel precisie 

en kunde. Fleur kan een klant, oud of jong, helpen alsof 

zij al jaren in het vak zit.” Ook Zadkine draagt Fleur van 

harte voor. “Van studenten als Fleur wil je het liefst een 

klas vol”, zegt haar docent Esmeralde Scherpenisse. “Haar 

studieresultaten waren prima. In het begin had ze wat 

moeite met Engels. En wat deed ze? In de zomer ging ze 

naar Engeland om de taal bij te spijkeren. Ze kwam terug 

als een native speaker én met veel meer zelfvertrouwen. 

Dat is typisch Fleur!”

Uitreiking
Een vakjury buigt zich nu over de profielen van de vier 

kandidaten en kiest daaruit de winnaar. Deze wordt 

op dinsdag 17 september 2019 tijdens de feestelijke 

uitreiking in Het Optiekcentrum in Houten bekend 

gemaakt. Uiteraard besteden we daar later volop 

aandacht aan in Oculus.


