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Eerste opticiens nieuwe opleiding Hans Anders
en Summa afgestudeerd
Op dinsdag 14 juni ontvingen 13 Hans Anders collega’s hun diploma tot erkend

opticien. Een primeur, want dit is de allereerste groep die afstudeert aan de

vernieuwde vakopleiding, die begin 2021 is gestart door partners Hans Anders,

Summa College en NCVB Bedrijfsopleidingen. Een bijzonder aspect is, dat het

wettelijke erkende opticiensdiploma, waarvoor normaal gesproken drie jaar

staat, nu al in anderhalf jaar is behaald.

Eersteklas opticien én succesvol retailer
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De drie partners hebben ieder hun eigen expertise toegevoegd aan de vakopleiding ‘Opticien

Bbl Mbo 4’ in Eindhoven. Natuurlijk hebben de studenten aan het Eindhovense Summa College

alles geleerd wat er te weten valt over het optiekvak. Van kwalitatieve oogmetingen en -

controles, tot technische en materiaalkennis en styling advies. Maar de opleiding onderscheidt

zich erin, dat de studenten ook kennis krijgen van hoe een klant in iedere fase van de ‘klantreis’

excellent kan worden geholpen met de beste service en advies. De studenten zijn vanaf dag 1 in

dienst van Hans Anders en maken van binnenuit kennis met het merk, de waarden en de

bedrijfscultuur van ‘Samen werken en groeien’.

Persoonlijke groei en ontwikkeling centraal bij Hans Anders

Bij optiekketen Hans Anders, onderdeel van het retailplatform nexeye, staat persoonlijke groei

en ontwikkeling van medewerkers centraal. Naast samenwerkingen met externe

opleidingsinstituten, wordt bij het incompany Hans Anders College een breed scala van

opleidingen aangeboden en heeft het bedrijf veel aandacht voor excellente praktijkbegeleiding

op de winkelvloer.
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OVER HANS ANDERS

Nexeye 
Nexeye is een platform van retailbedrijven dat op dit moment bestaat uit drie value-for-money optiekmerken die
actief zijn in vijf Europese landen.

Hans Anders werd 40 jaar geleden opgericht en is met 407 winkels actief in Nederland en België met oog- en
hoorzorg. In 2021 won de keten dankzij een succesvolle omnichannelstrategie de 'Shopping Award'.

eyes + more is met 280 vestigingen actief in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België, richt zich op betaalbare,
modische oogzorg en is de snelst groeiende optiekketen in Europa.  

Direkt Optik heeft 37 winkels in Zweden.

In totaal werken bij nexeye en labels meer dan 4000 medewerkers (headcount). De Britse investeerder 3i is
eigenaar van nexeye.
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