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1. Opening:  
Men gaat akkoord met de agenda en de notulen van de vergadering van 19 
oktober. Er is een aanvulling op de vergadering van 9 november. Geert heeft 
contact gehad met Toine Maas, van Uitgeverij Matrijs. De afspraak is om begin 
volgend jaar het zoeken naar gelden in gang te zetten. Het wordt een gezamenlijke 
actie, maar de aanvraag komt van ons. Peet, Geert en Tom gaan hiermee aan de 
slag. Verder is de account van Websolve nu opgeheven. 

2. Post in/uit:  
Aanmeldingsformulier voor de Molenadviesraad. 

3. Verenigingszaken:  
De eindejaarsattentie wordt een VVV-bon van 40 euro. Het gaat dan om de redactie 
van de Gildebrief en de ondersteunende diensten. De kerstkaarten, zowel naar de 
redactie en de ondersteunende diensten als de afdelingsbesturen en de 
instructeurs gaan digitaal verstuurd worden. Erik levert de tekst. Tom regelt de 
bonnen met kaarten en het versturen ervan. 

4. Afdelingszaken: 
Ondanks de pandemie gaan de lessen vooralsnog door. Er zijn veel nieuwe 
aanmeldingen.  

5. Opleidingszaken:  
De resultaten van de enquête aangaande de eventuele revisie van de opleiding 
moeten voor de volgende Opleidingsraadvergadering bekend zijn. André maakt een 
webpagina waarop de enquêtevragen kunnen worden beantwoord.  
Wat betreft de examens: Hub is al bezig om vier periodes van examens te maken. 
Het is de vraag of een toelatingsexamen nodig is en of het examen op de eigen 
molen kan worden afgenomen. Leen heeft volgende week een gesprek met Hub en 
Nico van den Broek van de examencommissie. Er moet voor het landelijke examen 
een filter zitten om niet te veel kandidaten te laten zakken. Dit kan het 
toelatingsexamen zijn of misschien een aanpassing in de instructie en opleiding van 
de instructeurs.  
Een instructeurs-cursus met onder andere didactische onderbouwing zal misschien 
ook mensen aantrekken. 
We zullen de mogelijkheden hiervoor moeten onderzoeken. De MBO raad zou 
misschien, in overleg met de Hollandsche Molen om een didactische cursus kunnen 
worden gevraagd. Er zou gezocht kunnen worden naar leden die hier expertise in 
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hebben. Geert overlegt met Simone. 
Het percentage en de oorzaak van afvallers is nog niet duidelijk. Bij navraag blijkt 
dat de afdelingsbestuurders daar geen duidelijk antwoord op hebben. Er moet 
zoveel mogelijk statistiek bedreven worden om de situatie helderder te maken.  
Studiemateriaal: Simone en Kees gaan een leeswijzer maken. Een leeswijzer geeft 
aan wat wel en wat niet geleerd moet worden. Het splitsen van de boeken in lesstof 
en leesstof kost (nu) te veel tijd. Op korte termijn verduidelijkt een leeswijzer de 
situatie en is mogelijk een goed alternatief i.p.v. de nu bestaande opleiding te 
veranderen.   
Naar aanleiding van de discussie over het verhogen van de prijs van het 
lesmateriaal belt Geert nog met Arie Verhoeff om hem de, door de inclusie van de 
WA plus verzekering in de contributie, veranderde financiële situatie uit te leggen. 
Het verlagen van de examenleeftijd naar bijvoorbeeld zeventien jaar is nu nog niet 
aan de orde. Er moet eerst ervaring worden opgedaan met de leerlingen die vanaf 
14 jaar instromen.  

6. Jubileum: geen mededelingen.  
7. Website:  

De website heeft wat aandacht nodig. Vooral de jongere generatie heeft behoefte 
aan een vlotte, heldere en aantrekkelijke website. 
Er moeten veel meer foto’s komen, de aanmeldingsprocedure moet veel duidelijker 
en er moeten meer instructiefilmpjes komen die gemakkelijker af te spelen zijn. 
Tom oppert om gebruik te maken van een eigen YouTube kanaal, wat gemakkelijk 
toegankelijk moet zijn. Hierdoor is alles op één plek te vinden. Verder is zijn vraag 
wat de noodzaak is om zoveel informatie alleen voor de leden te houden. Per slot is 
het toch alleen maar goed als zoveel mogelijk mensen deze informatie kunnen 
vinden, om enthousiast voor de opleiding te worden. Er moet toch misschien een 
duidelijker omslag naar het digitale tijdperk komen, ook om een jongere generatie 
aan te spreken. De prijsverhoging van de lesstof is gemakkelijker te verantwoorden 
als er een keuze gemaakt kan worden uit een gratis digitale versie of een betaalde 
papieren versie. Dit dient op de volgende Opleidingsraadvergadering besproken te 
worden.  
Als tijdelijke oplossing wordt voorgesteld een klein deel van de lesstof op de 
website onder lesmateriaal toe te voegen. Dit kan men dan bekijken zonder te 
hoeven inloggen. 

8. Veiligheid:  
Erik Kopp meldt dat er volgend jaar weer een veiligheidsdag wordt georganiseerd.  

9. Gildebrief:  
De redactie is blij met de uitbreiding van 2 keer per jaar naar 36 pagina’s. 

 
 
De volgende (online) vergadering is op donderdag 21 januari om 20.00 uur. 
 
Agenda 2021 
 
6 maart: Opleidingsraadvergadering online 10:00-12:00 
25 maart:  2nd International Conference Craft of the Miller online 4-5:30 p.m. 
3 april: ALV 
7 april: Molenadviesraad DHM 
8/9 mei: Nationale Molendagen  
 


