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BRANCHES 

NIEUWE OPLEIDING IN SEPTEMBER VAN START 

DUTCHFORM Modélmaker wordt 
TEKST: KASPER WEIGAND 

BEElD: GERTHijSSEN vormenmaker 
De oude opleiding tot modelmaker is er al een aantal jaar niet meer, maar de 
behoefte aan goed opgeleide modelmakers is nog altijd aanwezig. Daarom 
start in september een eerste klas studenten aan de hernieuwde opleiding. 
Ze worden geen modelmaker, van oudsher alleen gelieerd aan de gieterijwe
reld. Nee, ze worden vormenmakers, maken mallen én matrijzen, en doen dat 
met behulp van de modernste technieken. 

Directeur van MVM Model Vorm Makerij uit 
Hengelo Theo Alberts heeft actief meegewerkt 
aan de nieuwe opleiding voor vormenrnakers en 
zet zich al jaren in voor nieuwe aanwas in de 
branche. Hij heeft altijd jongens opgeleid en is 
ook gebaat bij nieuwe vormenrnakers. Zijn 
bedrijf heeft een aantal disciplines waarbij vor
menmakers onontbeerlijk zijn. Hij ziet dat vor
menmakers de stap zetten naar nieuwe technie
ken, materialen en machines. Er wordt anders 
gekeken naar hoe je met vormen omgaat. 
Alberts is nauw betrokken bij die transitie. Hij is 

ook de laatste die jongens heeft opgeleid op de 
oude opleiding voor modelrnakers. 

co MEP ETE N TI EG E RICHT 

Die oude opleiding was landelijk beschikbaar, 
maar toen de markt voor modelrnakers lang
zaam kleiner werd, had dat ook zijn effect op de 
opleiding. Vanuit de overheid werd opgelegd dat 
de opleiding competentiegericht moest zijn en 
dus herschreven diende te worden. Dit was in 
2008, aan het begin van de crisis. De betrokken 
bedrijven moesten alle zeilen bijzetten om maar 

Theo Alberts: '95 procent van het werk van de varmenmaker wordt uitgevoerd door machines.' 
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niet om te vallen en konden daardoor geen tijd 
investeren om vanuit de branche de opleiding te 
schrijven. Daardoor is deze gedwongen opge
houden te bestaan. 

BEHOEFTE 

Vanuit de branche ontstond na een aantal jaar 
toch weer de behoefte aan een toekomstge
richte opleiding. Daarom is de branchevereni
ging Dutchform in gesprek gegaan met de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) en is de opleiding helemaal 
herschreven. Samen met opleidingsinstituten 
ROe Hengelo en SMEOT is er tijd en geld geïn
vesteerd om te zorgen voor versie twee van de 
modelmakersopleiding: de opleiding tot vor
menmaker. Van origine maakt de modelmakerij 
modellen en uiteindelijk mallen voor de gieterij
branche. Matrijzenmakers werken juist voor de 
kunststoffenindustrie. Maar als het gaat om 
bewerkingen, dan komen producten als model
len, mallen, matrijzen en prototypes steeds 
dichter tegen elkaar aan te liggen. Daarom is 
besloten er één opleiding voor te ontwikkelen. 

TWENTE 

In de regio Twente zijn relatief veel modelmake
rijen. "In de jaren zestig tot en met negentig 
was de metaalsector groot in Twente, er waren 
veel gieterijen. Maar dat is minder geworden. En 
uit de opgeheven gieterijen zijn allemaal model
makerijen ontstaan, gieterijmedewerkers die 
voor zichzelf begonnen. Daarom zie je in onze 
regio relatief veel modelmakerijen", vertelt 
Alberts. "Omdat matrijzen en mallen steeds 
dichter naar elkaar toe zijn gekomen, verandert 
er van alles. Voor het maken ervan worden 
dezelfde technieken gebruikt: CAD/CAM-bestan
den, het eNe-frezen van mallen en matrijzen en 
nu komt ook het printen erbij. Vandaar die 
omslag. Het is niet meer modellen maken of 
matrijzen maken, maar vormen maken." Wie 
om zich heen kijkt, ziet dat de vormenmaker 
ook vandaag de dag genoeg te doen heeft. Van 
het kunststof kapje voor een telefoon tot com-
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