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• 
Een vormenmaker is meestal werkzaam in een 
modelmakerij, matrijzenmakerij of prototypingbedrijf. 
Soms is de vormenmaker werkzaam in een gieterij, 
kunststof verwerkend bedrijf of in de (industriële) 
vormgeving. Je maakt verschillende vormen voor 
verscheidende industrieën, zoals mallen, gieterijmodellen, 
productiegereedschappen (matrijzen), prototypes, 
(functionerende) zichtmodellen, studiemodellen, 
maquettes, proefseries en coquilles. De vormenmaker 
werkt hierbij voornamelijk met de materialen metaal, 
kunststof maar afhankelijk van de toepassing ook hout. 

Een vormenmaker maakt diverse vormen voor 
verschillende doeleinden. Dit vereist maatwerk van de 
vormenmaker, waardoor het werk maar ten dele routineus 
is. De complexiteit ligt in het vertalen van 2-dimensionale 
tekeningen naar 3-dimensionale vormen, of andersom. De 
vormenmaker heeft een goed ruimtelijk inzicht nodig. Hij 
moet rekening houden met verschillende materiaal- en 
bewerkingseigenschappen van verschillende materialen. 
Daarnaast zijn manuele vaardigheden nodig, evenals het 
kunnen werken met verschillende machines en 
gereedschappen voor het bewerken van materialen . 

Wat moet je er voor kunnen? 
Nauwkeurig en zorgvuldig werken 
Ruimtelijk en technisch inzicht hebben 
Goed kunnen rekenen 
Zelfstandig maar ook samen kunnen werken 
Goed kunnen plannen 

Theorie en Praktijk 
Je gaat 2 dagdelen per week naar school en je werkt 4 
dagen bij een leerbedrijf. Daarvoor heb je een baan 
nodig. Op www.stagemarkt.nl en www.DutchForm.nl 
vind je bedrijven waar je kunt werken. Je leert aan de 
hand van projecttaken, onder begeleiding van een 
docent (op school) en praktijkopleider (op je werk). De 
verplichte examens Nederland en rekenen worden 
centraal afgenomen. Dat gebeurt overdag en buiten 
de lessen. 

Hoe lang duurt de opleiding 
De opleiding duurt 3 jaar en start in augustus 

Wanneer heb je je diploma? 
Als je hebt laten zien dat je alle competenties 
voldoende beheerst. Het examen bestaat o.a. uit een 
bedrijfsproject, Proeven van Bekwaamheid (PvB) en 
een portfoliobeoordeling. 

Welke kant kan je op? 
Gedurende de opleiding en afhankelijk van het 
leerbedrijf kan je je toeleggen of specialiseren in het 
maken van vormen voor o.a. : 

Matrijzenmakers (kunststof) 
Modellen (gieterij) 
Ontwerpen (diverse industrieën) 
Prototypebouw (diverse industrieën) 
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