
 
Verslag Opleidingsraad (concept) 
12 maart 2022  

 

1 / 5 

 
Verslag van de Opleidingsraadvergadering van 12 maart 2022 
 
Locatie: Restaurant LaPlace in De Meern (A12) 
 
Aanwezig: 
Erik Kopp (voorzitter), Tom Kreuning (online, secretaris), Kees Kammeraat (opleidingscoördinator), Annemie 
Driessen (afdelingscoördinator), Peet Wessels (PR+jubileum), Geert Jonker (penningmeester, notulist). 
 
H. Wubbolts (Gr), Sietse Pot (Gr), Roelant van Eijk (Dr.), Fred Bloemendaal (Dr.), Gert Tutert (Ov.), Joop Huizinga 
(Gld.), Arie Verhoeff (Utr.), Harke Slagter) (Utr.), Simone Verscheure (online, NH), Hans de Graaf (ZH), Patrick van 
Kessel (NB), Hans Gijsbers (L). 
 
Ondersteunende diensten: Wilma Dondergoor (Examencoördinator), Gerard Sturkenboom (Voorzitter 
Examencommissie), Nico van den Broek (Examenplanner). 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Na de corona tijd is het fijn dat de OR weer fysiek 
georganiseerd kon worden. Omdat er een aantal nieuwe mensen aanwezig zijn, wordt er een voorstellingsrondje 
gedaan. De agenda voor de vergadering wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering van 2 oktober 2021 (online) wordt goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen:  

a. De aanmeldingsprocedure zoals die nu op de website staat (kiezen tussen of meteen opleiding of eerst 
meelopen) loopt in de praktijk nog niet. Ook de website is hier nog niet op aangepast. 

b. Ter info: Willem Boender wilde graag stoppen met de ledenadministratie. Zijn taken zijn overgenomen door 
Piet van Doorn.  

c. Ter info: Hub van Erve heeft zijn taak als voorzitter van de examencommissie van vereniging De 
Hollandsche Molen neergelegd. Gerard Sturkenboom heeft zijn taak overgenomen.  

 
 
3. Bestuursmededelingen 

a. Internationale conferentie/samenwerking:  
Er is een stuurgroep aangesteld bestaande uit diverse personen uit binnen- en buitenland.  
De workshops gaan (online) gewoon door en daarbij is de steun van leden als begeleider onontbeerlijk. 
Gelukkig hebben zich al een 10-tal leden aangemeld.  
 

b. Vertalen handboeken: 
Er is begonnen met het werven van fondsen voor het vertalen van de handboeken. Alleen de volledige 
handboeken worden vertaald en geen uittreksels of afzonderlijke hoofdstukken. Er liggen 4 offertes van 
allemaal rond de € 30.000. Financiering zonder externe fondsen is niet mogelijk. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed heeft een bijdrage toegezegd van € 5000.  De Hollandsche Molen onderzoekt ook de 
mogelijkheid van een verdere bijdrage. 
Vragen vanuit de afdelingen: 
Zijn alle fouten uit de huidige boeken verwerkt? Ja en dat wordt nog een keer doorgelopen. 
Hoe worden de wijzigingen in de NL-versie en de vertaling bijgehouden? Dat wordt door het Gilde gedaan. 
Het Gilde behoudt de rechten.  
 

c. Jong Ambacht: 
Er zijn een aantal jonge molenaars die graag een eigen Identiteit binnen het Gilde willen hebben. Zij zullen 
zelf nieuwe jonge leden werven. Er is een aparte Facebookgroep voor hen. Zij krijgen ook een eigen pagina 
op onze website. Tijdens de algemene ledenvergadering krijgen ze spreektijd. Peet Wessels is hun 
contactpersoon binnen het bestuur. 
 



d. Roeden-problematiek: 
Afgelopen vrijdag 11 maart is het rapport “roeden onder controle” gepresenteerd. Dit rapport is opgesteld 
naar aanleiding van het (grote) aantal roede-breuken. Het roeden project is uitgevoerd onder leiding van De 
Hollandsche Molen met ondersteuning van diverse partijen waaronder het Gilde. Het rapport zal 1 april 
besproken worden in de Molenadviesraad. Voor belangstellenden staat het hele rapport op onze website.   
De voornaamste aanbevelingen voor de molenaars zijn: 
- zet na elke draaidag een ander end onderaan en iets komend.  
- zet het gevlucht weg met een niet te strakke roedenketting.  
- let op scheur en roestvorming bij de hekgaten.    
De volledige lijst met aanbevelingen zal opgenomen worden in de handboeken.  
Ook zal ervoor gezorgd worden dat deze aanbevelingen bij de instructeurs bekend worden zodat zij dit ook 
aan de molenaars in opleiding (mio) over kunnen dragen.  

 
4. Opleidingszaken. 
 a. Leeswijzer: 

Zowel Kees Kammeraat als Fred Bloemendaal (afdeling Drenthe) hebben een leeswijzer opgesteld. De 
insteek is verschillend. Die van Fred koppelt direct de exameneisen aan de hoofdstukken in het boek. De 
leeswijzer van Kees is uitgebreider en kan worden gebruikt als beknopte uitleg van de lesboeken.  
Kees en Fred gaan overleggen of ze alle twee gebruikt kunnen worden waarbij de naamgeving van die van 
Kees aangepast wordt.  
De leeswijzer(s) moeten gezien worden als een (extra) instrument van/voor de opleiding, zowel voor de 
mio als voor de instructeur.  
Kees wil graag op de hoogte gehouden worden van de instructeursvergaderingen in de afdelingen zodat 
hij die kan bezoeken en met de instructeurs in overleg kan over wat nodig is voor hen.  
 

 b. Opsplitsing opleiding 
Kees Kammeraat heeft op een eerder uitdrukkelijk verzoek/besluit van de OR een overzicht gemaakt van 
hoe de totale lesstof gesplitst zou kunnen worden in een basisdeel en een verdiepingsdeel. Dit is ook 
ontstaan uit de zorg dat er kleinere niet-Gilde opleidingen komen die een eigen certificaat uitgeven. Kees 
presenteert een aantal varianten. Zie bijlage 1. Variant C kan aan het vorige argument tegemoet komen.  
Variant A: alles blijft bij het oude. 
Variant B: de opleiding wordt verkort zonder verdieping. 
Variant C: de opleiding wordt (op verschillende manieren) opgesplitst in een basis deel en een 
                       verdiepingsdeel.  
Nadrukkelijk wordt gesteld dat ervan uitgegaan is dat de huidige structuur van het Gilde (landelijk bestuur, 
afdelingen en instructeurs) gehandhaafd moet blijven 
Verder wordt er gesteld dat de opleiding oorspronkelijk gericht was op alleen (voor de prins) draaien met 
een molen, maar in de toekomst moet de opleiding ook geschikt zijn om met werkende molens te malen.  
Na een uitvoerige discussie over het nut van opsplitsing (een overduidelijke uitkomst van de enquête 
onder mio’s) wordt besloten Kees te vragen één van de alternatieven (C1 – Korenmolenaar) verder uit te 
werken.  
Een gesplitste opleiding heeft ook zijn consequenties voor de examencommissie. Deze moet het 
voorgestelde alternatief ondersteunen. Uiteindelijk moet, in goede harmonie, een beslissing genomen 
worden met De Hollandsche Molen, de examencommissie en het Gilde. 
 

 c. Exameneisen en examencommissie voor Watermolenaars.  
In de statuten van het Gilde staat dat een examenkandidaat een molen onbelast moet kunnen laten 
draaien. In de exameneisen voor Watermolenaars staat dat de watermolenaar belast moet kunnen 
draaien. Deze discrepantie wordt in de volgende statutenwijziging aangepast (zoals zal worden 
voorgesteld op de ALV van 2 april 2022), zodat de huidige exameneisen gehandhaafd kunnen blijven.  
Een eis voor de examencommissie voor watermolenaars is dat er tijdens een examen tenminste één 
gediplomeerde watermolenaar aanwezig is. 
 

 d. Examen Watermolenaars Overijssel:  
In Overijssel is een cursus valbeveiliging vereist om deel te kunnen nemen aan het examen 
watermolenaar. Gert Tutert bevestigt dat dit inderdaad klopt maar uitdrukkelijk geen examenstof is. De 
cursus duurt ongeveer 20 minuten. De voorzitter benadrukt dat afdelingen geen eigen exameneisen 
mogen introduceren.  
 

 e. Aanstelling Instructie- en Stagemolenaars (n.a.v. een aanpassingsvoorstel van NH). 
  Er wordt besloten om de aanstelling hiervan voorlopig over te laten aan de afdelingen.  
 
.  



 
 
 f. Digitaal Examen Aanmeld Formulier (EAF).  

Nico van den Broek stelt dat, door het invoeren van 4 examenperiodes per jaar, de (administratieve) 
snelheid van handelen heel belangrijk en cruciaal wordt. Hierbij heeft een digitale versie van het EAF de 
voorkeur. Bovendien wordt de kans op (administratieve) fouten ook een stuk kleiner.  
Besluit: verder uitwerken en doorvoeren.  
 

 g. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuursleden en instructeurs.   
Alhoewel een VOG geen garantie is voor ‘goed gedrag’ geeft het toch naar de mio’s (en de ouders van 
minderjarigen) vertrouwen dat het Gilde dit serieus neemt.  
Het Gilde zal zich centraal aanmelden. Daarna kunnen leden kosteloos een VOG aanvragen. 
Bestuursleden (ook van de afdelingen) en de instructeurs worden verplicht een VOG aan te vragen en op 
te sturen.  
 

5.  Verenigingszaken. 
 a. Algemene Ledenvergadering (ALV).   

Door de mogelijkheden van de moderne technieken heeft het bestuur van het Gilde ervoor gekozen om 
met de ALV ‘het land in te gaan’. Op verzoek van de afdeling Limburg is dat in 2022 in Vaals. Limburg 
staat in april centraal in onze jubileum activiteiten. Voor degenen die de afstand naar Vaals te ver vinden is 
er de mogelijkheid om de vergadering te volgen via een streamingsdienst. Dit is niet interactief zoals bij 
een online zoom of teams vergadering. Leden worden gevraagd hun vragen zoveel mogelijk te mailen 
naar de secretaris. 

 b. Webshop.   
Hub van Erve wil stoppen met de webshop. Tot nu toe is er niemand gevonden die voldoende animo heeft   
om dit over te nemen.  
Er wordt een oproep gedaan voor een nieuwe webshopmanager. Mocht er niemand opstaan dan wordt de 
webshop uitbesteed.  
 

 c. Vertrouwenspersonen. 
 Hub van Erve had ook aangegeven te willen stoppen als vertrouwenspersoon.  

  Willem van Breenen heeft het inmiddels van hem overnemen.  
 

e. Redactie Gildebrief. 
Mark Dwarswaard heeft te kennen gegeven te willen stoppen als eindredacteur.  
Er wordt nu een nieuwe eindredacteur gezocht. Graag melden bij de hoofdredactie (Bas den Deugd) als 
iemand een kandidaat weet.  
 

f. Lid Maalploeg 
In ons ledenbestand zitten ongeveer 400 mio’s waarvan zeker is dat ze nooit meer examen gaan doen 
(ook een enquête uitslag) maar die wel volwaardig meedraaien op een molen en waarschijnlijk alle 
handelingen verrichten die een gecertificeerde molenaar ook doet. Ze hebben echter geen status en 
krijgen daardoor te weinig erkenning en daar wil het bestuur verandering in brengen. 
Het voorstel is om mio’s die: 
- minimaal 6 jaar mio zijn, 
- zelf zeggen “ik maak de opleiding niet af”, 
- voorgedragen worden door één van de gecertificeerde molenaars op zijn molen,  
een eigen status te geven, eventueel met een certificaat.  
De benaming van deze mio’s die waarschijnlijk ‘lid maalploeg’ gaan heten, zal nader vastgelegd worden.  
Iedereen vindt dit een prima idee. Het bestuur zal dit opnemen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
 

g. Klachten tegen landelijk bestuur 
Er is geen goede procedure als iemand een klacht heeft of wil indienen tegen (iemand van) het landelijk 
bestuur. Dit kan eventueel via een nieuw te benoemen klachtencommissie of toegevoegd worden aan één 
van de bestaande commissies.  
 

6. Jubileum 
a. Peet Wessels geeft een overzicht van festiviteiten die al afgesloten zijn en die nog komen dit jaar.  

De opening door H.K.H. Prinses Beatrix was een groot succes ondanks het feit dat er door de corona 
maatregelen maar een paar mensen bij konden zijn. Toch heeft de actie diverse weekbladen gehaald.  

b. Belangrijkste evenementen voor de komende tijd: 
- officiële presentatie van het jubileum boek zal plaatsvinden op 31 maart op de Krijtmolen te Amsterdam,   
- recordpoging om zoveel mogelijk molens te laten draaien is op 9 april, 



- de landelijke examendag is op 15 april, 
- de afsluitende manifestatie in het Openlucht Museum in Arnhem is op 10 december.  

c. Oproep: als iemand iets heeft voor de nieuwsbrief (elke maand een uitgave) dan graag bij Peet Wessels 
melden.   
 

   
 
 
7.    De 5 minuten van … 

a. Groningen:  
In Groningen staan relatief veel molens met een zelfzwichtsysteem en minder molens met zeilvoering. 
Een opleidingseis op dit moment is dat 120 uur gedraaid moet zijn op de eigen molen en 30 uur op een 
andere molen. In de exameneisen staat dat de leerling-molenaar moet kunnen omgaan met zeilvoering en  
dus de leerling moet voldoende uren op een molen met zeilvoering geoefend kunnen hebben.  
Na een discussie wordt het volgende besluit genomen: 
- minimaal 90 uren op een molen met zeilvoering. 
- minimaal 150 uren totaal. 
- minimaal 30 uur op een andere molen.  
Als hieraan voldaan kan worden is het geen probleem dat de instructiemolen zelfzwichting heeft.  
 

b. Utrecht: 
Utrecht heeft nu veel molens die gedwongen stilstaan. Utrecht hoopt dat na 1 april en naar aanleiding van 
het rapport ‘roeden onder controle’ weer alle of tenminste een aantal molens mogen gaan draaien.  
 

c. Andere afdelingen hebben geen urgente zaken te melden.  
 

8.    Veiligheid. 
a. Protocol keuren setjes valbeveiliging: 

- er is geen wettelijk vastgelegde termijn waarop periodieke keuring uitgevoerd moet worden.  
-  In het protocol is vastgelegd dat de sets jaarlijks gekeurd moeten worden.  

b. Aantal valbeveiligingssetjes: 
- Het lijkt een beetje veel (en duur) om op iedere instructiemolen een valbeveiliging set te hebben.  
- Het Gilde heeft er een aantal jaren geleden twee per afdeling ter beschikking gesteld. De meeste 
afdelingen hebben uit eigen middelen er nog een aantal aangeschaft.  
Het is eigenlijk een (morele) verplichting van de moleneigenaren om ervoor te zorgen dat de mensen op 
de molens veilig kunnen werken en dus zelf moeten zorgen voor een setje op hun molen(s). 

c. De voorzitter zal dit ook nog een keer in de Molenadviesraad ter tafel brengen.  
 

9.    Incidenten/Ongevallen 
        Er zijn in de afgelopen periode een aantal ernstige en minder ernstige incidenten en ongevallen gebeurd:  
         a.  Zwichtlijn om askop. 
     b.  Vangbalk van haak. 
  c.  Gebroken staart door combinatie van storm en achterstallig onderhoud. 
  d.  Examenkandidaat geschept door auto op provinciale weg na inspectie waterstand nabij watermolen. 
 
10. Rondvraag 
        Er zijn geen vragen.  
 
Volgende vergadering op 15 oktober (waarschijnlijk weer in De Meern, Utrecht).  
 
 
 



 


