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Opleiding tot molenaar op een korenmolen (concept) 

 

1. Aanleiding:  

In de Opleidingsraadvergadering van 12 maart 2022 is besloten, voorstellen te doen voor een 

opleiding tot molenaar op een korenmolen.   

(N.B. Dit niet te verwarren met de AKG opleiding tot ambachtelijk korenmolenaar) 

Deze opleiding komt naast de huidige opleiding tot (vrijwillig) molenaar, zoals het Gilde die al 

vele jaren aanbiedt. 

 

Aanleiding tot dit besluit zijn o.a. de volgende overwegingen: 

- er zijn (te) veel molenaars-in-opleiding, die de opleiding niet afmaken. De grote hoeveelheid 

theorie die bestudeerd moet worden wordt daarvoor als voornaamste oorzaak genoemd.  Dit 

wordt bevestigd door de uitkomst van de enquête onder molenaars-in-opleiding, die in 2021 is 

gehouden. Bovendien menen velen, dat voor hun situatie veel van die theorie overbodig is. 

Aangegeven wordt, dat men het volgen van een opleiding zeker belangrijk vindt, maar dan 

méér toegesneden op de eigen  situatie. 

- in enkele afdelingen bestaat het molenbestand (vrijwel) geheel uit korenmolens en juist in die 

afdelingen is er een dreigend tekort aan molenaars. 

- de wens om de opleiding ook gefaseerd aan te bieden.  

Deze opleiding  vormt dan fase 1 voor de opleiding tot het Getuigschrift Vrijwillig Molenaar.  

 

2. Doel van de opleiding 

De opleiding moet leiden tot voldoende startbekwaamheid om zelfstandig, veilig en 

verantwoord een korenmolen te kunnen bedienen. 

N.B. Het kunnen malen van graan vormt geen onderdeel van deze opleiding. 

 

3. Uitgangspunten: 

Voor deze opleiding tot molenaar op korenmolens gelden de volgende uitgangspunten: 

- praktische vaardigheid 

Het praktijkdeel van deze opleiding omvat minimaal 150 uur, op tenminste 2 korenmolens, 

gedurende vier seizoenen. Men dient minimaal 1 jaar Gildelid te zijn.  

De praktijkeisen zijn daarmee identiek aan de bestaande opleiding. 

- theoretische kennis 

De theoretische kennis wordt bepaald door en beperkt tot wat vereist is voor het gestelde doel, 

t.w. het vakbekwaam kunnen bedienen van een onbelast draaiende korenmolen. 

- de opleiding richt zich op startbekwaamheid voor alle typen korenmolens. 

Er wordt niet gekozen voor een opleiding voor één specifiek type korenmolen of ‘de eigen’ 

molen. 

- organisatie van de opleiding 

De opleiding sluit organisatorisch aan bij de huidige werkwijze (instructeurs, stagemolenaars, 

fasetesten, examens, theoriebijeenkomsten enz.) en vraagt van instructeurs geen andere of 

extra bekwaamheden. 
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De mogelijkheid om deze opleiding deels op de ‘eigen’ of ‘dorpsmolen’ te volgen hoeft niet 

uitgesloten te worden maar dat kan alleen als het past in de bestaande opleidingsorganisatie.  

 

- examen en bevoegdheid 

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen en geeft de bevoegdheid zelfstandig een 

korenmolen te bedienen.  

Het met goed gevolg afronden van deze opleiding geeft toegang tot fase 2, waarna examen 

voor het Getuigschrift Vrijwillig Molenaar kan worden afgelegd. 

 

4. Fasering: 

Fasering van de opleiding is alleen mogelijk t.a.v. de theorie: we maken daarvoor onderscheid 

tussen Kerntheorie en Overige theorie. 

 

Kerntheorie: alle theorie, die vereist is om op bekwame en veilige wijze een korenmolen te 

kunnen  bedienen. Alle kerntheorie behoort tot fase 1. 

 

Overige theorie: alle theorie, die 

- niet vereist is om met korenmolens te kunnen draaien maar wel met alle molens met andere 

functies. 

- van belang is voor de molenaar als ambachtelijk vakman - wiens ambacht deel uitmaakt van 

het Immaterieel Erfgoed van de UNESCO – en als ambassadeur van de molenwereld. 

Alle Overige theorie behoort tot fase 2. 
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5. Vergelijking Opleiding Vrijwillig Molenaar en Opleiding voor de korenmolen 

 

Opleiding Vrijwillig Molenaar Molenaar op een korenmolen 
  

Praktijk: 

- min. 150 uur (120 + 30) 

- minimaal 2 molens 

- gedurende vier seizoenen 

- min. 1 jaar Gildelid. 

Fase 1: Praktijk 

- min. 150 uur (120 + 30)  

(waarvan minimaal 15 uur kennismaking met 

graanmalen; event. op watermolen) 

- op tenminste 2 korenmolens 

- gedurende vier seizoenen 

- min. 1 jaar Gildelid. 

Theorie: 

 

Hoofdstuk 4 t/m 16 

 

Voor zover de exameneisen bestudering als 

noodzakelijk aangeven. 

 

 

Fase 1: Kerntheorie 

Alle theorie die betrekking heeft op 

korenmolens. 

 

Delen van: 

Hfdst. 4: types die als korenmolen voorkomen  

 m.u.v. watermolens 

Hfdst. 5: staande werk korenmolens 

 - standerdmolen 

 - achtkant 

 - ronde stenen molen/torenmolen 

Hfdst. 6: gaande werk korenmolens 

Hfdst. 7: de praktijk 

Hfdst. 9: de biotoop 

Hfdst. 10: veiligheid 

 

Geheel: 

Hfdst. 8: het weer 

Hfdst. 12: de korenmolen 

Afsluiting fase 1: examen 

Certificaat Korenmolen 

Examinering door De Hollandsche Molen 

Volgens vast te stellen exameneisen. 

 

Fase 2: Praktijk  

- min. 30 praktijkuren op een niet-korenmolen 

- recente praktijkervaring op een korenmolen 

 Fase 2: Overige theorie 

Alle theorie die niet in fase 1 is opgenomen 

maar wel voor het Getuigschrift Vrijwillig 

Molenaar vereist is. 
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Hfdst. 4: overige molentypes 

Hfdst. 5: staande werk, overige molens 

Hfdst. 6: gaande werk , overige molens 

Hfdst. 7: de praktijk, overig 

Hfdst. 9: biotoop, overig 

Hfdst. 10: veiligheid poldermolen 

Hfdst. 11 en 13-16, overige molenfuncties  

Examen Getuigschrift Vrijwillig Molenaar 

De Hollandsche Molen 

Examen Getuigschrift Vrijwillig Molenaar 

De Hollandsche Molen 

 

6. Verdeling Kerntheorie (fase 1) en Overige theorie (fase 2) 

 

Handboek Fase 1: Kerntheorie Korenmolen Fase 2: Overige theorie 

 

Hfdst. 4 Molentypes – korenmolens 

 4.3.1 – 4.3.3 bouwwijze 

 4.4 bouwmateriaal 

4.5.1b-4.5.2a-4.5.3 kruisysteem 

Molentypes  

 overige molentypes 

Hfdst. 5 Het staande werk korenmolens 

 5.1 standerdmolen 

 5.7.2 torenmolen 

 5.7.3 stenen molen 

5.7.4 achtkant-zeskant 

5.7.5 de stelling 

 5.7.6 de kap 

 5.8.4 – 5.8.6 kruibare kap 

 5.9.1 – 5.9.3a kruiwerken 

 

 

 

N.B. De wipkorenmolen wordt vanwege 

zijn zeldzaamheid hier buiten 

beschouwing gelaten.  

Het staande werk overige molens 

 5.2 de wipmolen 

 5.8.2 & 3 kap binnenkruier 

 5.9.3b/c kruiwerk wipmolen en 

   spinnekop 

 5.9.4 kruiwerk paltrok 

 

 

Niet onder de exameneisen vallen het 

staande werk van:  

 5.3 de paltrok 

 5.4 de spinnekop 

 5.5 de weidemolen 

 5.6 de tjasker  

 5.8.7 de zelfkruier 

 5.8.8 kettingkruiwerk 

Hfdst. 6 Het gaande werk van korenmolens 

 6.1 assen en spillen 

 6.2 het gevlucht 

6.3 molenzeilen 

 6.4 wieksystemen 

 6.5.1 – 6.5.5, 6.5.8 molenwielen 

 6.5.10 wielen luiwerk 

6.6.1 – 6.6.6 de vang 

Het gaande werk van overige molens 

 6.5.6, 6.5.7, 6.5.9 overige wielen 

 

 

 

 

 

Niet onder de exameneisen vallen: 
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6.6.8 borgen vang en bovenwiel

  

 6.6.7 vang tjasker en spinnekop 

Hfdst. 7 De praktijk 

 7.0 inspectie draaivaardigheid 

 7.1 het kruien 

 7.2 gebruik van de zeilen 

  Niet: 7.2.2b 

 7.3 bediening van de vang 

 7.4 wegzetten van de molen 

 7.5 het smeren van de molen 

  Niet: 7.5.2d/e - 7.5.3e 

 7.6.0 - Inleiding 

 7.6.1 – 7.6.3 kammen, staven,  

  wiggen 

 7.6.5 ingraven kruipalen 

 7.6.9 schoonhouden kruiwerk 

De praktijk overig 

 7.6.10 houtsoorten 

 

Exameneis 5.1.5: kent van enkele 

veelgebruikte houtsoorten de eigen-

schappen. 

 

Niet onder de exameneisen vallen: 

 7.6.4 schilder- en teerwerk 

 7.6.7 & 8 schade riet, vogels 

 

Hdfst. 8 Het weer – gehele hoofdstuk  

Hfdst. 9 De molenbiotoop 

 9.2 de molenbiotoop 

 

De molenbiotoop 

 9.3 – 9.7 molenbiotoop, overig 

Hfdst. 10 Veiligheid 

 10.2 veiligheid in de praktijk 

  Niet: 10.2.9 

Veiligheid 

 10.3 juridische aspecten 

Hfdst. 11  De poldermolen 

Hfdst. 12 De korenmolen 

 12.2 – 12.8 

 

Hfdst. 13  De pelmolen 

Hfdst. 14  De oliemolen 

Hfdst. 15  De zaagmolen 

Hfdst. 16  (De papiermolen) 

 

7. Organisatie 

De opleiding kan v.w.b. de organisatie geheel overeenkomstig de bestaande opleiding tot 

vrijwillig molenaar verlopen. Met als verschil, dat van de theorie alleen de kerntheorie 

Korenmolens behandeld hoeft te worden. 

Indien een deel van de opleiding op de ‘eigen’ molen kan plaatsvinden, is daar geen bezwaar 

tegen. Mits dit niet leidt tot extra organisatorische voorwaarden. 

Een afdelingsbestuur kan – voorafgaand aan het examen voor fase 1 – een toelatingsexamen 

afnemen. 

 

Overige voorstellen: 

1) Afsluiting fase 2/examinering Getuigschrift Vrijwillig Molenaar: 

- er moet voldaan zijn aan de praktische en theoretische eisen. 
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- het Diploma Korenmolen mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn uitgereikt. 

- de kandidaat dient in deze periode actief te zijn geweest op korenmolens, waarbij hij/zij een 

logboek bijhoudt. 

 

Het Afdelingsbestuur toetst of de kandidaat aan deze vereisten heeft voldaan en draagt deze 

voor voor het examen Getuigschrift Vrijwillig Molenaar. 

Voor deze toetsing kan het Afdelingsbestuur een toelatingsexamen afnemen. 

 

2) De Examencommissie DHM stelt de eisen voor het examen Diploma Korenmolen op. 

Het examen na afsluiting van fase 2 wordt niet op een korenmolen afgenomen. 

 

3) Het Afdelingsbestuur kan – in overleg met de instructeur – een reductie toestaan op het 

aantal verplichte praktijkuren voor fase 1 van maximaal 30 uur op de eerste 120 uur. 

Voorwaarde hiervoor is, dat de molenaar-in-opleiding al 6 jaar of langer regelmatig actief is op 

een korenmolen en daar grotendeels zelfstandig werkt.  

Een molenaar-in-opleiding dient voor deze reductie bij het Afdelingsbestuur een verzoek in, dat 

voorzien is van een gemotiveerde aanbeveling van een gediplomeerde molenaar of de 

instructeur. 

 

4) Alleen molenaars  die beschikken over het Getuigschrift Vrijwillig Molenaar komen in 

aanmerking voor een benoeming tot instructeur. 

 


