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Voorwoord 
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gereedschapconstructie in de spaanloze vormgeving van metalen 

onderdelen. 

Het afstudeerwerk stond onder leiding van, 

prof. ir. F. Doorschot (leerstoel Technologie van de massafabricage) 
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tijdens ons afstuderen. Tevens willen we Philips als bedrijf bedanken 

voor de geboden mogelijkheid tot afstuderen. 

G.C. Jong 

P.V.H. Schalk 

Juni 1988 



Samenvatting 

Er is een dreigend probleem op de gereedschapconstructieafdelingen 

binnen Philips. Door het relatief grote aantal oudere constructeurs op 

deze afdelingen en de mogelijkheid om op steeds vroegere leeftijd uit 

te treden, is te verwachten dat binnen enige jaren op de afdelingen een 

tekort aan ervaren constructeurs zal ontstaan. 

In zowel het reguliere als het particuliere onderwijs wordt er in 

tegenstelling tot de verspanende vormgeving weinig aandacht besteed aan 

de spaanloze vormgeving. Dit houdt in dat de constructeurs het vak op 

de werkplek moeten leren. 

Er bestaat dus behoefte aan een bedrijfsopleiding, die de gereedschap

constructeurs in een zo kort mogelijk tijdsbestek kennis, vaardigheden, 

professionele kontakten en motivatie bijbrengt om een snellere en 

betere inzetbaarheid te bewerkstelligen. 

Als voorbereiding is in dit onderzoek gekeken naar de onderwerpen waar 

de constructeur in de werksituatie mee te maken krijgt en op welke 

manier deze in een opleiding aan de orde moeten komen. 

Mede in verband met het lage aantal te verwachten deelnemers, wordt een 

centrale aanpak en een modulaire opbouw van deze opleiding voorgesteld, 

waardoor het mogelijk wordt modules voor randdisciplines te gebruiken. 



Summary 

There seems to be a threatening problem in the departments of 

tooIconstruction within Philips. Due to the relative large number of 

elderly designers in these departments and the facility to retire 

earlier, one can expect a shortage of experienced designers within a 

few years. 

Both the regular and private education pay much more attention to 

metalremoving then to metalforming. This implies that the tooldesigner 

has to learn his ski lIs on the job. 

Subsequently there exists a need for an industrial education which 

accomplishes a quicker and better understanding of tooldesigning by 

improving motivation, skilIs, technical knowhowand professional 

contacts. 

This preliminary inquiry is restricted to those subjects which the 

tooldesigner meets in his daily work and how these subjects should be 

introduced into an education. 

In the end the suggestion is made to use a central approach and a 

modular construction for the ultimate education. Some reasons for this 

are the low number of expected participants and the possibility to use 

modules of this education in other disciplines. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemanalyse 

Vergelijken we, op het gebied van metaalbewerkingen, de spaanloze en 

de verspanende technieken, dan is toch wel het meest kenmerkend de 

verschillen in het gereedschap. Hoewel in de verspanende technieken 

ook van een grote diversiteit aan gereedschappen sprake is, zijn deze 

niet zo talrijk en zo produkt gebonden als bij de spaanloze 

technieken. Hier moet werkelijk voor ieder nieuw produktontwerp een 

bijbehorend gereedschap ontworpen worden. Het behoeft geen betoog dat 

dit alleen bij massafabrikage rendabel is. 

Het ontwerpen van gereedschappen voor het spaanloos omvormen is een 

vak op zich dat door de grote hoeveelheid belanghebbende parameters 

zeker niet eenvoudig genoemd mag worden. Echter in tegenstelling tot 

de opleidingen in de verspanende metaalbewerkingstechnieken zijn er 

nagenoeg geen mogelijkheden om opgeleid te worden in de sector 

spaanloze vormgeving. 

Indien we ons verder beperken tot de sector spaanloze vormgeving 

binnen Philips, dan zien we dat de meeste constructeurs het vak onder 

direkte begeleiding van een ervaren constructeur hebben geleerd. Dit 

meester-leerling onderwijs is van oudsher een van de meest bekende 

onderwijsvormen. Een voordeel is, dat door het persoonlijk contact, 

de aandacht direkt gericht kan worden op de moeilijkheden bij de 

leerling. Echter er zijn ook nadelen. Het inwerken op deze manier 

duurt erg lang, de uniformiteit tussen de gereedschapconstructie

afdelingen wordt niet bevorderd, de vaak summiere theorie vormt een 

slechte basis voor vernieuwingen en naast de goede worden ook de 

verkeerde idee@n van de meester overgenomen. 

De huidige leeftijdsopbouw, op de gereedschapconstructie-afdelingen 

binnen Philips, baart tevens enige zorgen. Het ziet er namelijk naar 

uit dat, mede door de mogelijkheden van vervroegde uittreding, een 

groot aantal ervaren constructeurs binnen enkele jaren hun loopbaan 

zullen beêindigen. 
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Het is duidelijk dat de huidige opleidingssituatie voor verbetering 

vatbaar is. Er is behoefte aan een opleiding ~~~ sneller inzetbare 

constructeurs levert, uniformiteit tussen de vestigingen bevordert en 

een basis legt voor nieuwe ontwikkelingen zoals miniaturisatie en 

verkleining van toleranties • 

. Als doelgroep moet gedacht worden aan gereedschapconstructeurs met en 

zonder ervaring, werkend op mbo-niveau en komend vanuit zowel de 

praktijk als direkt van school. In de opleiding zal rekening gehouden 

moeten worden met verzakte schoolkennis en optredende acceptatie

moeilijkheden bij ervaren constructeurs, die meer waarde hechten aan 

hun ervaring en gevoel, dan aan theorie en berekeningen. Er moet 

gedacht worden aan de mogelijkheid, dat er in een later stadium 

delen van de opleiding, na een eventuele aanpassing voor h.b.o.

en/of l.b.o niveau, voor aangrenzende disciplines zoals onderhoud en 

produktontwikkeling gebruikt moeten kunnen worden. 

1.2. Doelstellingen van een bedrijfsopleiding 

Binnen Philips is er een afdeling technische bedrijfsopleidingen (een 

onderafdeling van personeelszaken). Hier worden voor diverse 

produktdivisies en vakgebieden opleidingen ontwikkeld en 

gerealiseerd. De nadruk ligt op de bedrijfsgerichtheid, meer nog 

Philips-bedrijfsgerichtheid, van de opleidingen. Er wordt weinig 

waarde gehecht aan kennis en vaardigheden die in de praktijk niet 

bruikbaar zijn. 

De algemene doelstelling van een bedrijfsopleiding luidt dan ook: 

"Het in zo kort mogelijke tijd bijbrengen van kennis, inzicht, 

vaardigheden, kontakten en motivatie, nodig voor de functie waar de 

medewerker zich in bevindt, of binnen korte tijd zal bevinden." 

Vanzelfsprekend moeten de hiervoor noodzakelijke kosten op kunnen 

wegen tegen de baten en/of strategische belangen. 
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1.3 Kenmerken van een bedrijfsopleiding 

Een van de kenmerken van een bedrijfsopleiding is het 

loopbaanondersteunende karakter. Dit uit zich in een mix van 

cognitieve-, affectieve- en psychomotorische doelen (kennis, houding 

en vaardigheid). Het is namelijk zo dat niet alleen de kennis een rol 

speelt bij het optimaliseren van de prijs/performance verhouding van 

een produkt, maar ook de vaardigheid om de kennis te gebruiken en de 

samenwerking met de collega'S van eigen en andere afdelingen. 

De deelnemers aan een bedrijfsopleiding zijn in de regel volwassenen, 

die iets willen leren. Zijn de deelnemers nieuwelingen in het 

vakgebied, dan zal in de opleiding de nadruk gelegd worden op de 

cognitieve en de psychomotorische doelen. Dit om een snelle 

praktische inzetbaarheid te bewerkstelligen. Zijn de deelnemers 

echter goed bekend met het vakgebied, dan zal het accent meer op de 

affectieve doelen in combinatie met het opfrissen en updaten van 

kennis komen te liggen. 

Een ander kenmerk van een bedrijfsopleiding is dat de gastdocenten, 

die bij een dergelijk groot aantal verschillende onderwerpen 

wenselijk zijn, rechtstreeks vanuit de praktijk afkomstig zijn. 

Hiermee wordt voorkomen dat men het contact met de actuele 

werksituatie uit het oog verliest en zal de betrokkenheid van de 

deelnemers gestimuleerd worden. 

Voorafgaand aan de opleiding wordt onderzocht wat gevraagd wordt en 

of een opleiding aan deze vraag tegemoet kan komen. Aan het einde van 

een bedrijfsopleiding volgt over het algemeen een evaluatie om te 

controleren in hoeverre de opleiding voldeed aan de gestelde 

verwachtingen. Door deze voorwaartse en achterwaartse koppeling, 

weergegeven in de opleidingscyclus van fig. 1, ontstaat er een 

flexibele opleiding die snel op veranderingen in kan spelen. Daar 

bijna iedere arbeidssituatie aan veranderingen onderhevig is, is deze 

flexibiliteit noodzakelijk om een goede aansluiting bij de praktijk 

te verzekeren. 
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evaluatie 

werksituatie bedrijfsopleiding 

opleidingsplan ~ 

fig. 1 De opleidingscyclus 

1.4 Structuur van het verslag 

Nu aangetoond is dat er behoefte bestaat aan een opleiding voor 

gereedschapconstructeurs en de doelstellingen en kenmerken van een 

bedrijfsopleiding duidelijk gemaakt zijn, zal in het volgende 

hoofdstuk nagegaan worden in hoeverre de huidige opleidingen in deze 

behoefte voorzien. Vervolgens zullen in hoofdstuk 3 een aantal 

voorwaarden besproken worden om tot een keuze te komen van een 

geschikte opleidingsvorm. Na de behandeling van de opleidingsvorm, 

wordt in hoofdstuk 4 uitgezocht welke onderwerpen aan bod dienen te 

komen in een dergelijke opleiding en wordt er vervolgens een poging 

gedaan om deze op een zo goed mogelijke wijze te structureren. 

In hoofdstuk 5 wordt de waarde van de afzonderlijke onderwerpen 

onderzocht en bepaald. Tevens wordt gekeken welke achtergrond

informatie over de verschillende on~erwerpen te vinden is. Tenslotte 

worden in het laatste hoofdstuk de te trekken conclusies nog eens op 

een rijtje gezet. Yaarna de aanbevelingen voor de afronding en 

realisatie van de opleiding het verslag zullen afronden. 
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2 Onderzoek van de huidige opleidingssituatie 

2.1 Inleiding 

Wanneer men de huidige opleidingssituatie op het gebied van de 

gereedschapconstructie wil onderzoeken, kan men een onderverdeling 

maken in de volgende drie onderwijsgebieden. Allereerst hebben we het 

reguliere onderwijs. Hieronder worden de scholen verstaan die men 

achtereenvolgens, van basisschool tot universiteit, kan doorlopen. 

Als tweede onderwijsgebied kan men de interne bedrijfsopleidingen 

noemen zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven. Vat dit 

onderzoek betreft zullen we ons hierin beperken tot de 

opleidingssituatie binnen Philips. Tussen deze twee gebieden in 

bevindt zich het derde en laatste gebied, namelijk die van de 

particuliere onderwijsinstellingen. Deze instellingen hebben als 

eigenschap dat ze op commerciêle basis werken, onafhankelijk van de 

reguliere onderwijsinstellingen en de bedrijven. Deze positie stelt 

ze in staat in te spelen op iedere resterende opleidingsbehoefte. 

Voor alle duidelijkheid zetten we de drie onderwijsgebieden nog even 

op een rijtje, waarna, in de volgende paragrafen, het onderzoek van 

de verschillende gebieden wordt beschreven. 

-Reguliere onderwijsinstellingen 

-Opleidingssituatie binnen Philips 

-Particuliere onderwijsinstellingen 

2.2 Reguliere onderwijsinstellingen 

Iedere gereedschapconstructeur heeft een pakket basiskennis vanuit 

het reguliere onderwijs meegekregen. In de regel heeft hij een 

technische opleiding gevolgd. Dit is nu eenmaal de meest geäigende 

vooropleiding voor een gereedschapconstructeur. Vandaar dat we ons in 

het kader van dit onderzoek beperken tot het technische onderwijs. 

Om tot een compleet beeld te komen van de inhoud van de technische 

opleidingen betreffende het construeren van omvormgereedschappen, 

zijn de volgende scholen bezocht. 
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Onderwijsinstellingen: 

Scholengemeenschap de Burgh (Eindhoven) 

MTS-Leonardo da Vinci (Eindhoven) 

Hogeschool Eindhoven 

Technische Universiteit Eindhoven 

Pedagogische Technische Hogeschool (Eindhoven) 

LTS 

MTS 

HTS 

TU 

PTH 

Uit deze bezoeken valt het volgende te leren. Het reguliere onderwijs 

heeft tot doel de jonge leerplichtige en vaak genoeg ongemotiveerde 

leerlingen een brede en algemene basis mee te geven. Dit heeft als 

direct gevolg dat de cognitieve doelen meer aandacht krijgen dan de 

psychomotorische en affectieve doelen. Een dergelijke doelstelling 

gaat natuurlijk ten koste van de concrete vaardigheden, die voor een 

specifiek vak als dat van gereedschapconstructeur onontbeerlijk zijn. 

Tevens zien we dat er zo goed als geen aandacht aan de technologie 

van de spaanloze vormgeving wordt besteed [18,19]. Dit i.t.t. de 

ruime aandacht die besteed wordt aan de verspanende bewerkingen. Ye 

zien dat, in ieder geval tot en met het MBO, de stof op omvormgebied 

beperkt blijft tot het noemen en tonen van enkele omvormprocessen. 

Alleen op een proces als bijvoorbeeld buigen wordt wat dieper 

ingegaan. Voor het overige is men van mening dat een grotere diepgang 

niet in het belang is van een algemene opleiding (19, ••• ,23). 

Deze scheve aandachtsverdeling is wel enigzins te verklaren. De 

omvormgereedschappen zijn namelijk duurder en beperkter toepasbaar 

dan gereedschappen voor verspanende bewerkingen. De reden hiervoor 

ligt in het feit, dat de in de industrie voorkomende 

omvormbewerkingen door hun produktspecifiekheid zeer uiteenlopend 

zijn. Dit i.t.t. de universele bewerkingen bij het verspanen. Daarbij 

komt dan nog de alom bekende bezuinigingsdruk van de laatste jaren, 

waardoor enige verandering in deze opleidingssituatie de eerste tijd 

niet te verwachten zal zijn. 
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2.3 Opleidingssituatie binnen Philips 

Door middel van bezoeken aan verschillende vestigingen en gesprekken 

met diverse personen is een beeld verkregen van de opleidingssituatie 

voor jonge gereedschapconstructeurs binnen Philips. 

Bezochte Philips vestigingen: 

Sittard 

Eindhoven (PMP) 

Middelburg (Vitrite) 

Drachten 

Eindhoven (CFT) 

Eindhoven (Personeelszaken) 

De bovengenoemde vestigingen, ZlJn gekozen op grond van hun aandeel 

in de opleiding en de tewerkstelling van gereedschapconstructeurs. 

Hoewel gezegd moet worden dat Philips zich qua metalen onderdelen 

beperkt tot de kleinere onderdelen, houdt dit nog een ruime 

produktdiversiteit in. 

De bezoeken aan de Philips vestigingen leverden de volgende 

inzichten. Om te beginnen zijn de gegadigden voor een dergelijke 

opleiding hoofdzakelijk onder te verdelen in twee groepen. Dit zijn 

aan de ene kant de pas van school komende MTS-ers (HTS-ers) aangevuld 

met enkele vanuit de praktijk naar MBO-niveau doorgegroeide 

Philipsmedewerkers en aan de andere kant de nu werkzame 

gereedschapconstructeurs, meestal met een lagere technische 

vooropleiding, die enige opfrissing wel kunnen gebruiken. 

Vervolgens blijkt dat men, voor wat betreft de opleiding van 

nieuwkomers, in de verschillende vestigingen redelijk eensgezind is. 

In alle gevallen maakt de nieuweling, d.m.v. het uitvoeren van kleine 

eenvoudige opdrachten onder begeleiding van een ervaren constructeur, 

kennis met zijn vakgebied. D.m.v. het toenemen in omvang en 

complexiteit van de opdrachten, krijgt hij vervolgens de kans zich te 

bekwamen. Vat de uiteindelijke gebruikte achtergrondinformatie 

betreft, is het echter wel zo dat er verschillen optreden. 
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Sittard: 

Zo werkt men in Sittard bijvoorbeeld hoofdzakelijk met hun eigen 

tekenkamer-instructiemap. Deze map is in de loop der jaren door het 

FVO (Fabricage Voorbereiding en Ontwikkeling) aldaar ontwikkeld en 

bevat, voor de vestiging Sittard, specifieke constructieve 

oplossingen. Van de constructeursmap stempels, die binnen Philips is 

ontwikkeld om een eenduidige werkwijze te bevorderen, worden slechts 

die gedeelten gebruikt die in hun instructiemap zijn opgenomen~ 

PMF: 

Kijken we nu bij het PMF (Plastics and Metalware Factories), dan zien 

we dat hier, voor de andere dan de standaard gereedschappen, 

informatie gevonden kan worden in een uitgebreide 

rapportenverzameling. Deze verzameling, die in de loop der jaren door 

de heer Scheepers (tot april '8a chef industrial engineering bij het 

PMF) is samengesteld, bestaat uit literatuur, rapporten en 

publicaties van zowel binnen als buiten Philips [20]. 

Vitrite: 

In Vitrite (Middelburg) wordt in geval van benodigde 

achtergrondinformatie verwezen naar literatuur als Euler, Kaiser en 

Romanovski. Deze literatuur kan betiteld worden als "ongefilterde 

infomatie" waardoor het voor didactische toepassing minder goed 

voldoet. 

Drachten: 

Als laatste produktievestiging zijn er bezoeken gebracht aan 

Drachten. Hier worden, i.t.t. bij andere vestigingen, de eventuele 

nieuwe constructeurs (voornamelijk HTS-ers) zo snel mogelijk achter 

het CAD-station geplaatst. In dit systeem zijn een groot aantal 

standaard modules opgenomen wat veel tekenwerk bespaart. In deze 

vestiging heeft men op het moment, vanwege de enigszins teruglopende 

activiteiten, niet direct behoefte aan een dergelijke opleiding maar 

men toont wel interesse voor het uiteindelijke resultaat. 
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CFT: 

Op het CFT (Centre For manufacturing Technology), waar men de 

produktievestigingen ondersteunt in het oplossen van technische 

problemen, wordt ook iets gedaan aan het opleiden van gereedschap

constructeurs. Hier wordt namelijk jaarlijks de cursus 

"technologiebanken voor spaanloze vormgeving van metalen onderdelen" 

verzorgd [21]. Deze cursus heeft als doelgroep de ervaren 

constructeurs, waardoor hij niet geschikt is voor nieuwelingen in het 

vakgebied. 

2.4 Particuliere onderwijsinstellingen 

Ter voorkoming van het verrichten van dubbel werk, zal, buiten de 

genoemde reguliere onderwijsinstellingen en Philipsvestigingen, ook 

gekeken moeten worden naar wat de particuliere onderwijsinstellingen 

op dit gebied doen,. Voor dit doel zijn de volgende instellingen 

benaderd. 

Particuliere onderwijsinstellingen: 

LOl (Leidse Onderwijs Instelling) 

SOM (Stichting Opleidingen Metaal) 

SCB (Studie Centrum voor Bijzondere opleidingen) 

PBNA (Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem) 

TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) 

Microcentrum nederland 

Geen van deze instellingen blijkt zich bezig te houden met 

opleidingen voor gereedschapconstructeurs. Daar het aantal deelnemers 

niet groot genoeg zal zijn, wordt het opzetten van een dergelijke 

cursus financieel niet aantrekkelijk geacht. Vel kunnen we zeggen dat 

er onderdelen voorkomen die voor zo'n cursus bruikbaar zijn. Dit 

geldt in het bijzonder voor de cursussen van het metaalinstituut TNO 

[2]. Maar we zien in ieder geval dat we er met het inkopen van een 

bestaande cursus niet zijn. 
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2.5 Samenvattend 

Zetten we de resultaten van het voorgaande nog eens bij elkaar, dan 

zien we dat de reguliere onderwijsinstellingen veel te weinig doen 

aan het onderwijzen van het omvormen en dat ze zich aan een 

dergelijke specialisatie niet willen en kunnen wagen. 

Voor wat betreft de opleidingssituatie binnen Philips kunnen we 

zeggen dat de gereedschapconstructeurs over het algemeen worden 

opgeleid via het principe van "training on the job". Tevens zien we 

dat de afzonderlijke vestigingen ieder hun eigen informatiebronnen 

hebben ontwikkeld. Van een standaard kennispakket kan dus (nog) niet 

gesproken worden. 

De particuliere onderwijsinstellingen voorzien op het moment niet in 

de behoefte zoals die in dit geval gesteld is. 

Uit het bovenstaande kan men concluderen dat een gespecialiseerde en 

uniforme opleiding voor de gereedschapconstructeur als zodanig nog 

niet bestaat en dat hij daarom bij Philips zelf opgezet zal moeten 

worden. 
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3 Opleidingsstrategie 

3.1 Hoe te komen tot een universeel peil van functioneren 

In de voorgaande hoofdstukken kwam al ter sprake dat er behoefte is 

aan een opleiding die de uniformiteit tussen de verschillende Philips 

vestigingen bevordert. Het is namelijk zo, dat in de loop der jaren 

iedere gereedschapconstructieafdeling zijn eigen procedures en 

technieken heeft ontwikkeld. Dit onderscheid wordt in stand gehouden 

door het feit dat men van mening is dat deze werkwijzen te 

produktspecifiek zijn. Als gevolg hiervan groeien de vestigingen 

steeds verder uit elkaar en worden de voordelen, van het deeluitmaken 

van een groot concern, te weinig benut. 

Analyseer je de verschillende werkwijzen voor het construeren van 

gereedschappen, dan kom je tot de conclusie dat er een aanzienlijk 

gedeelte helemaal niet hoeft te verschillen. Dit gedeelte, waarin 

onderwerpen als materiaalgedrag, plasticiteitsmechanica en 

kontaktverschijnselen naar voren komen, zou je een algemene basis 

kunnen noemen. Het geldt voor alle produktdivisies en behoeft dan ook 

maar een keer ontwikkeld te worden. Het overblijvende deel, dat wel 

produktspecifiek genoemd mag worden, zal dan nog slechts resteren 

voor afzonderlijke ontwikkeling. 

Willen we dit idee inbouwen in de gereedschapconstructieopleiding, 

dan belanden we al snel bij een modulaire opbouw van de opleiding. 

Hierbij heb je aan de ene kant een module bestaande uit de genoemde 

algemene basis en aan de andere kant een zeker aantal modules waarin 

produktspecifieke onderwerpen als bewerkingsprocessen, perstypen, 

randapparatuur enz. aan de orde komen. 

Vanwege de kleine te verwachten cursistenaantallen en het grote 

aandeel van de algemene basis, eigent zich deze opleiding het meest 

voor een centrale aanpak. D.w.z. dat de opleiding op een plaats, b.v. 

in Eindhoven, gegeven wordt. Hiermee wordt dan tevens de mogelijkheid 

geschapen om te komen tot een beter overeenkomend (universeel) peil 

van functioneren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de 

betrokkenheid en de probleembekendheid tussen de verschillende 
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vestigingen wordt bevorderd. Het zou nu eenmaal niet voor mogen komen 

dat men onafhankelij.kyan elkaar worstelt met de zelfde problemen. 

3.2 Hoe wordt de opleiding bedrijfsgericht 

Om de, in hoofdstuk 1 genoemde doelstellingen voor een 

bedrijfsopleiding, te verwezenlijken, zul je je terdege moeten 

realiseren met wat voor een cursisten je te maken hebt. In ons geval 

hebben we te maken met volwassenen voor wie hun opleiding slechts mag 

dienen ter verbetering van hun funktioneren in de praktijk. Dit 

vraagt om een fundamenteel andere aanpak dan in het kinderonderwijs 

[lJ. Dit houdt onder andere in dat je de deelnemers op een andere 

manier moet zien te motiveren. Je kunt nu eenmaal niet meer gebruik 

maken van een autoritair overwicht, om de aandacht te fixeren. Je 

zult ze voortdurend moeten overtuigen van de relevantie van het 

gebodene. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat je de hoofdzaken van de 

bijzaken moet zien te scheiden. Daarbij zal, d.m.v. een positieve en 

stimulerende houding, het zelfvertrouwen van de cursist gesterkt 

moeten worden. Maar als belangrijkste bijdrage voor een goede 

motivatie, geldt de voldoening wanneer de inspanningen vruchten 

blijken af te werpen. Dit houdt in dat de cursist, gedurende de 

opleiding, herhaaldelijk de kans dient te krijgen, resultaten te 

ervaren. Samengevat zou je kunnen zeggen dat de cursist zich moet 

kunnen vinden in de opleiding. 

Het voorgaande vraagt om een open cursusopzet waarbij, bij het 

onderricht, het eenrichtingsverkeer zo veel mogelijk wordt vermeden. 

Hierdoor krijgt de cursist, wanneer dat enigzins mogelijk is, de kans 

inspraak te hebben in het cursusprogramma. Vil deze aanpak enige kans 

van slagen hebben, dan zal voortdurend de relatie gelegd moeten 

worden tussen het behandelde onderwerp en de praktische 

toepasbaarheid. De cursist zal dan eerder komen met zijn ervaringen 

betreffende dat onderwerp. Dit principe, dat ervaringsieren genoemd 

wordt, bevordert, op een niet geringe wijze, de betrokkenheid van de 

deelnemer bij zijn opleiding. 

Met bovengenoemde opmerkingen in het achterhoofd volgen hier enige 

praktische aanbevelingen die moeten leiden tot een bedrijfsgerichte 

opleiding. 
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-Allereerst dienen de oefeningen, opdrachten en demonstratiemodellen, 

die in de opleiding gebruikt worden, rechtstreeks uit de Philips

praktijk te komen. Er is namelijk niets beter voor het leereffect en 

voor de motivatie, dan kennis te nemen van de keuzecriteria, die 

voor in het verleden doorgevoerde veranderingen bepalend zijn 

geweest. 

-Uit deze aanbeveling volgt meteen de volgende. Het is namelijk zo 

dat men historische verhandelingen zo veel mogelijk moet zien te 

voorkomen, tenzij het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het 

leereffect, zoals aangegeven bij de eerste aanbeveling. 

-De verhouding in cursustijd tussen de technische colleges, de 

hieraan gerelateerde oefeningen en de àlgemenere opdrachten, zal de 

orde grootte van 1 : 1 : 2 moeten bedragen (4). 

-De deelnemers moeten gedurende de opleiding kennis kunnen maken met 

specialisten bij wie ZlJ in de latere praktijk terecht kunnen voor 

specifieke problemen. 

-Als laatste aanbeveling noemen we hier het houden van werkbezoeken 

bij collega's uit de randdisciplines (zie bijlage 1). Als 

gereedschapconstructeur maak je nu eenmaal deel uit van een 

produktieketen. Binnen deze keten, die in bijlage 2 is weergegeven, 

ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor een zo goed en goedkoop 

mogelijk produkt. Vandaar dat het kennismaken met de randgebieden 

een wezenlijk onderdeel moet vormen van het opleidingspakket. Het 

zou zelfs aan te bevelen zijn, bijvoorbeeld een kleine stage te 

doorlopen binnen een gereedschapmakerij. 

3.3 Hoe houdt men de opleiding up-to-date 

Een goede bedrijfsopleiding voldoet aan de eigenschap dat hij up-to

date is en blijft. Een bedrijfsopleiding is dus nooit af, maar moet 

voortdurend geêvalueerd en aangepast worden. Deze evaluatie, die in 

de inleiding als opleidingscyclus werd aangeduid (zie Hfst.1, fig.1), 

houdt niet alleen in dat er op reakties van de cursisten wordt 

ingespeeld, maar ook dat nieuwe technologiên en afspraken betreffende 

standaardisaties in de opleiding worden opgenomen. Voor het verwerken 
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van de deelnemerreakties, kan een stuurgroep vanuit de afdeling 

technische opleidingen nog wel zorgdragen, maar voor het tweede 

gedeelte zullen toch stuurgroepen vanuit de afzonderlijke vestigingen 

in het leven geroepen moeten worden. 

Voor een idee waarop dat in ZIJn werk zou kunnen gaan, willen we hier 

verwijzen naar bijlage 3, waar een model voor opleiding/instruktief 

technologieontwikkeling en een beschrijving van het werken aan het 

gereedschap van de toekomst, zijn weergegeven. Dit model en deze 

beschrijving, die afkomstig zijn uit de vestiging Sittard (6), geven 

aan hoe men in de toekomst gereedschappen dient te gaan construeren 

("Verken aan het gereedschap van de toekomst") en hoe men de 

opleiding daarin kan inpassen ("Model voor opleiding/instruktief 

technologieontwikkeling"). 

3.4 Keuze van de opleidingsvorm 

Zoals al uit het voorgaande is gebleken, bestaat de eerste prioriteit 

uit het creêren van een bedrijfsgerichte opleiding. Hier zal bij het 

kiezen van de te gebruiken opleidingsvorm voortdurend rekening mee 

gehouden dienen te worden. Vandaar dat het verstandig is om van te 

voren de leerdoelen, die men voor ogen heeft bij het behandelen van 

de verschillende onderwerpen, op een rijtje te zetten. 

Leerdoelen: 

-Aanvangskennis-peiling 

-Kennismaking (met het betreffende onderwerp) 

-Motivatie 

-Kennisverwerving 

-Attitudevorming 

-Vaardigheidsverwerving 

Vanneer nu voor een bepaald kennisonderwerp het leerdoel bepaald is, 

kan men overgaan tot de opleidingsvormkeuze. Vil je kunnen kiezen, 

dan zal je moeten weten waaruit je kunt kiezen. Hiervoor is enige 

literatuurstudie verricht [23,24], wat resulteerde in de 

onderwijsvormenlijst van bijlage 4. Deze lijst, met een daarop 

volgende korte beschrijving per vorm, bevat volledigheidshalve ook 
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onderwijsvormen die meer voor het reguliere onderwijs bestemd zijn. 

Het lijkt ons namelijk-hier -niet de plaats om dergelijke vormen, 

zoals toneelspel, vooraf te elimineren. Je weet immers nooit hoe een 

koe een haas vangt. Als je bij de uiteindelijke keuze de 

bedrijfsgerichtheid maar niet uit het oog verliest. 

Het kiezen van een opleidingsvorm hangt nauw samen met het 

betreffende kennisonderwerp en het daarbij gestelde leerdoel. Daarom 

is het in dit stadium nog niet mogelijk explicite keuzes te maken. 

Vandaar dat hierop pas in hoofdstuk 5 verder wordt ingegaan, wanneer 

er intussen meer bekend is over de te behandelen onderwerpen. 
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4 Structuur van de opleiding 

4.1 Het verzamelen van de te behandelen onderwerpen 

Zoals in het eerste hoofdstuk al werd vermeld, spelen een groot 

aantal parameters een rol bij het construeren van gereedschappen. Het 

aantal onderwerpen, waar een constructeur dan ook beroepsmatig mee te 

maken krijgt, is vrij omvangrijk. Richten wij ons bij het opzetten 

van een opleiding in eerste instantie op de onervaren constructeurs, 

dan is het wenselijk deze een overzicht te kunnen geven van de 

onderwerpen waar ze mee te maken kunnen gaan krijgen. Wordt een 

ervaren constructeur gevraagd al deze onderwerpen te noemen, dan zal 

hij er ongetwijfeld een aantal vergeten. Eenvoudiger is het de 

literatuur over spaanloos omvormen te raadplegen en de hierin 

relevante onderwerpen te noteren [1, .. ,21]. Wordt deze lijst met 

onderwèrpen tijdens gesprekken met terzakekundigen gepresenteerd, dan 

is het te verwachten dat er op- en aanmerkingen komen op deze lijst. 

Deze op- en aanmerkingen zullen bestaan uit zowel aanvullingen met 

nieuwe onderwerpen, als uit adviezen om bepaalde onderwerpen weg te 

laten in verband met hun geringe belang of gedateerdheid. De op deze 

manier ontstane lijst, waar in 4.4 naar verwezen zal worden, moet een 

goed beeld geven van het grote aantal onderwerpen waar de 

gereedschapconstructeur mee te maken krijgt. 

4.2 Structuuralternatieven 

Het is wenselijk de onderwerpen niet in een willekeurige volgorde te 

behandelen maar een structuur mee te geven. Nu zijn er verschillende 

structuren die allen hun voor- en nadelen hebben. De structuurvormen 

die we hier zullen bespreken zijn: 

-Flowstructuur 

-Top-down structuur 

-Bot tom-up structuur 
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Flowstructuur: 

Hier wordt de ontwikkeling van een produkt gevolgd door de afdeling 

heen. Dit kan zowel vooruit (hoe wordt het produkt ontwikkeld), als 

achteruit (waarom is het zo ontwikkeld), waarbij dan met name gekeken 

wordt naar de samenhang tussen de afdelingen en de effecten hiervan 

op de kwaliteit. Binnen de gereedschapafdeling van het PMF is op deze 

wijze onderwijs gegeven. Helaas is hiervan alleen de inhoudsopgave op 

papier vastgelegd, waarvan slechts de drie eerste hoofdstukken verder 

gespecificeerd zijn. De stof werd onderwezen door een ervaren 

constructeur die een discussie leidde. Afhankelijk van de problemen, 

die aan de orde kwamen, werden er artikelen opgezocht in een 

uitgebreide documentatie (code MR-l1), welke vervolgens met de groep 

besproken werden. Voor deze inhoudsopgave en een inventaris van die 

documentatie wordt verwezen naar de bijlagen 5 en 6. De constructeur 

wordt hier gezien als het middelpunt uit de cirkel uit bijlage 1. Met 

toenemende kennisradius krijgt de constructeur meer te maken met de 

randdisciplines. 

De methode, van het volgen van het produkt in wording, kan natuurlijk 

verder uitgebreid worden naar andere afdelingen uit de produktie 

keten van bijlage 2. Het geeft een goed inzicht in de 

verantwoordelijkheid behorende bij verschillende funkties en de 

effecten van verschillende beslissingen. De afdeling waarvoor de 

opleiding bestemd is wordt natuurlijk scherper gevolgd dan de overige 

afdelingen. Een van de voornaamste voordelen van deze methode is dat 

duidelijk gemaakt wordt dat alle afdelingen slechts een schakel zijn 

van de produktieketen en dat het optimaliseren van slechts een enkele 

schakel zinloos is. Een nadeel van deze structuur is, dat voor het 

begrijpen van bepaalde beslissingen een hoeveelheid basiskennis 

noodzakelijk is. Een flow-structuur leent zich daarom beter voor 

ervaren medewerkers en minder voor nieuwkomers binnen een 

organisatie. 

Top-down structuur: 

Zoals de naam al doet vermoeden wordt hier van boven naar beneden 

gewerkt. Dat wil in dit geval zeggen, van algemeen naar 

gedetailleerd. Eerst worden de persen bekeken, daarna de 

gereedschappen gevolgd door de processen die in deze gereedschappen 
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plaatsvinden en tenslotte wordt de aandacht gericht op de materialen 

-die zowel omgevormd moeten worden (produktmaterialen) als het 

omvormen mogelijk moeten maken (gereedschapmaterialen). 

Als voordeel van deze methode kan aangemerkt worden dat er in aanvang 

slechts een gering beroep gedaan wordt op het voorstellingsvermogen. 

De tastbare machines en gereedschappen kunnen voor, tijdens en na de 

bespreking gedemonstreerd worden. Een nadeel is dat het verklaren van 

het waarom van de gereedschappen en de machines vaak naar de 

processen terug te voeren is. De deelnemers worden als het ware zoet 

gehouden met: "Dat leg ik je later wel uit als je wat meer 

proceskennis hebt." Tot de kern van de zaak doordringen is hierdoor 

vaak niet mogelijk. 

Bottom-up structuur: 

Zoals te verwachten, is dit de omgekeerde volgorde van de top-down 

structuur. Na de behandeling van de materiaaleigenschappen gaat men 

via de processen naar de gereedschappen om vervolgens de persen te 

behandelen. Als nadeel kan genoemd worden dat er direkt theoretisch 

begonnen wordt. Hiertegenover staat dat er bij de behandeling van de 

gereedschappen en machines gebruik gemaakt kan worden van de eerder 

bestudeerde theorie. Hierdoor wordt de waarde van de theorie direkt 

aangetoond. 

Binnen de beschreven structuren zijn er nog verschillende 

mogelijkheden om gebruik te maken van de verworven kennis. Ve noemen 

hier de verweven vorm en de modulaire vorm. De verweven vorm kenmerkt 

zich door het in elkaar overlopen van de verschillende hoofdstukken, 

op een zodanige wijze, dat bij de behandeling van de hoofdstukken 

uitgegaan wordt van de kennis uit alle voorgaande hoofdstukken. Het 

voordeel hiervan is dat de deelnemers gedwongen zijn bij de les te 

blijven. 

Bij een modulaire bouw daarentegen, zijn de hoofdstukken als modules 

opgebouw die alleen gebruik maken van de kennis uit de basismodule. 

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om hoofdstukken weg te laten of toe 

te voegen, zonder dat de opleiding herschreven moet worden. Tevens 

kunnen bij het opzetten van aanverwante opleidingen komplete 

hoofdstukken overgenomen worden waardoor dubbel werk voorkomen kan 

worden. Ve zouden dit systeem ook het "ladekastsysteem" kunnen 
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noemen. Door het samenvoegen van verschillende hoofdstukken uit de 

lade's, is dan een opleiding samen te stellen. 

4.3 Struktuurkeuze 

Uitgaande van de doelgroep, de hoofdzakelijk onervaren constructeurs, 

lijkt een bot tom-up structuur de meest geschikte keuze voor de 

opleiding omdat hier opbouwend te werk wordt gegaan. Het is 

aantrekkelijker om geleerde theorie toe te passen op nieuwe nog te 

behandelen onderwerpen en hierdoor de waarde van de theorie meteen te 

kunnen toetsen, dan met de theorie terug te blikken op reeds 

behandelde onderwerpen, die tot dantoeeigenlijk niet te verklaren 

waren. Nemen we in ogenschouw dat het gewenst is dat er delen van de 

opleiding ook van toepassing zijn op randdisciplines dan lijkt een 

modulaire opbouw hier zeker gewenst. 

Resumerend: 

Voor de opleidingsstructuur valt de keuze op de bot tom-up structuur 

met een modulaire opbouw. 

4.4 Voorlopige rubricering van de onderwerpen 

Naast het verzamelen van de onderwerpen kan het rubriceren van de 

onderwerpen gezien worden als een van de voornaamste handelingen bij 

het leggen van een fundering van een opleiding. Een duidelijke 

rubricering moet niet alleen leiden tot een logische opzet van de 

opleiding, maar kan tevens zorgen voor de bruikbaarheid van de stof 

als naslagwerk. Het rubriceren van de onderwerpen is een evoluerend 

proces. Zoals in paragraaf 4.1 naar voren gebracht is, ligt de 

oorsprong van de lijst met onderwerpen in de literatuur. Bij het 

doornemen van de literatuur worden alle onderwerpen, die enig 

raakvlak met het omvormen vertonen, genoteerd. Deze onderwerpen, 

gepresenteerd in een voorlopige structuur, fungeren vervolgens als 

een van de gespreksonderwerpen bij interviews met terzakekundigen. 

Naast aanbevelingen tot het verwijderen van niet belangrijke of 

verouderde onderwerpen en aanvullen met nog missende onderwerpen 

worden ook adviezen gegeven met betrekking tot de rubricering van de 
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hoofdstukken en de onderwerpen binnen deze hoofdstukken. Dit heeft 

geleid tot een inhoudsopgave van de opleiding waarvan de 

uiteindelijke vorm toegevoegd is als bijlage 7. 

Om een indruk te krijgen van de aanbevolen opbouw van de opleiding 

volgen hieronder de hoofdstukken met een korte opsomming van enkele 

onderwerpen die hierin zoal aan de orde zouden moeten komen. 

-Materialen 

Het gedrag van materialen op roosterniveau bij vervormingen en 

materiaaleigenschappen. 

-Bewerkingsprocessen 

Snijden, dieptrekken, buigen, e.d. 

-Het gereedschap 

De opbouw, fabrikage en beveiliging van gereedschappen. 

-Volggereedschappen 

Modulebouw, strooklayout en bepaling van het zwaartepunt van de 

persdruk. 

-Machines 

Persen, buigautomaten, statisch en dynamisch gedrag, spelingen, 

randapparatuur 

-Kontaktverschijnselen 

Vrijving, smering en smeersystemen 

-Ergonomie en beveiliging 

Toegankelijkheid, beveiliging van mensen en lawaaibestrijding 

-Computerimplementatie 

De mogelijkheden en beperkingen van CAD-systemen en technologie

banken. 

-Diversen 

Kerfwerking, standtallen, kostenaspecten, foutenanalyse en 

wiskundig gereedschap. 

Er kan niet ontkend worden dat het hoofdstuk 'diversen' een minder 

elegante oplossing is om onderwerpen, die elders moeilijk in te 

passen zijn, samen te voegen. Echter, zouden deze onderwerpen ieder 

als een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde komen, dan zal hierdoor 

hun gewicht ten opzichte van de overige hoofdstukken te hoog 

geschaald worden. 
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5 Invulling van de opleiding 

5.1 Het onderzoeken van het gewicht van de afzonderlijke onderwerpen 

Het is niet eenvoudig het belang van de verschillende onderwerpen, 

die bij een gereedschapconstructeursopleiding aan de orde komen, 

tegen elkaar af te wegen wanneer men niet dagelijks met deze materie 

werkt. Ook indien wel regelmatig met deze materie gewerkt wordt, is 

dit geen eenvoudige opgave, omdat dan onderwerpen zo vanzelfsprekend 

lijken dat hun belang niet meer juist ingeschat kan worden. Ondanks 

dit nadeel is toch gekozen om door middel van een enquete onder 

gereedschapconstructeurs het belang van de verschillende onderwerpen 

af te wegen. De reden€n hiervoor zijn dat er op deze manier, in een 

korte tijd, een grote groep benaderd kan worden waardoor snel een 

goed gemiddeld beeld ontstaat mede omdat de vragen steeds op dezelfde 

wijze geformuleerd zijn. Een bijkomend voordeel is dat er 

tegelijkertijd bekendheid gegeven wordt aan het feit dat er gewerkt 

wordt aan een opleiding voor gereedschapconstructeurs. 

Uit een lijst van 143 verzamelde onderwerpen, allen vermeld in 

bijlage 7, zijn er 110 geselecteerd die representatief voor het 

geheel en geschikt voor een enquete geacht worden. Vervolgens zijn er 

35 personen, verspreid over 4 vestigingen, geênqueteerd die als 

constructeur werkzaam zijn of direkt met de constructieafdeling te 

maken hebben. Hen is gevraagd om, door het aankruisen van een van de 

waardeoordelen zeer-, wel-, minder- of niet belangrijk, het gewicht 

van de onderwerpen aan te geven en tevens de per onderwerp 

geraadpleegde literatuur te vermelden. Ook werd gevraagd naar hun 

vestiging, functieomschrijving, vooropleiding en naam. Dit om de 

enqueteresultaten onderling op verschillende manieren te kunnen 

vergelijken en om bij onduidelijkheden nog contact op te kunnen 

nemen. Als laatste werd gevraagd om onderwerpen die in de lijst 

gemist werden onderaan de enquete toe te voegen, met een plaats 

aanduiding waar ze behandeld zouden moeten worden. Dit resulteerde in 

de lijst "Toevoegingen aan de onderwerpenlijst" die te vinden is in 

bijlage 10. 

Door persoonlijk aanwezig te zijn bij de invulling, dan wel het 

persoonlijk halen en brengen van de enquete, voorafgegaan door een 
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per post rondgestuurde inleiding werd 100% respons verzekerd. 

Eventuele vragen .~ p~oblemen konden op deze wijze .dan ook direkt 

besproken worden. De inleidende brief en de enquete zijn als bijlagen 

8 en 9 toegevoegd. 

Het toekennen van een getal aan de waardeoordelen, van 

respectievelijk 0 voor niet belangrijk tot 3 voor zeer belangrijk, 

maakte een numerieke berekening voor zowel de gemiddelden, als de 

spreiding van de resultaten mogelijk. Door deze resultaten op 

verschillende wijzen te groeperen konden, buiten de totalen, 

opmerkelijke verschillen waargenomen worden tussen de vestigingen 

onderling, tussen de constructeurs en de personen uit de 

randdisciplines, tussen de hoger en lager geschoolden en tussen de 

chefs en de ondergeschikten. Door tevens de spreiding over de 

waardeoordelen te berekenen, kan een conclusie getrokken worden met 

betrekking tot de eensgezindheid over het belang van het onderwerp. 

De resultaten hiervan zijn in bijlage 11 weergegeven. 

5.2 Bespreking van de enqueteresultaten 

De resultaten van de 35 geênqueteerden werden bij de verwerking op 

verschillende manieren gegroepeerd. Onderstaande tabellen geven de 

groepen en hun onderverdeling weer. 

vestiging: functie: vooropleiding: 

Sittard 13 chef 10 hbo en hoger 13 

PMF eindh. 10 constructeur 18 mbo en lager 12 

Drachten 7 overigen 7 

Vi tri te 5 

Bekijken we bijlage 11 dan zien we hier 10 kolomen allen 

onderverdeeld in twee.subkolomen. De getallen uit de subkolom 

"gemiddelde" (gem.) geven aan wat volgens de geênqueteerden het 

belang is van een onderwerp om in een gereedschapconstructeurscursus 

behandeld te worden. Zoals in de vorige paragraaf al vermeld is 

vari@ren deze waarden van 0 voor niet belangrijk voor de opleiding, 

tot 3 voor zeer belangrijk. Naast de subkolom "gemiddelde" is de 

subkolom "variantie~' (var.) te vinden. Deze waarden geven een 

indicatie voor de eensgezindheid over dit gemiddelde. De waarde 0 
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impliceert een grote eensgezindheid, een waarde als 1.2 duidt op een 

grote onenigheid bij de ge@nquetereerden. Opvallend hoge en lage 

waarden en opvallende verschillen zijn weergegeven in bijlage 12. 

De waarden van de resultaten kunnen als volgt ge!nterpeteerd worden: 

-Als de variantie, dus de onenigheid groot is, dan leent zo'n 

onderwerp zich vaak voor een discussie. 

-Scoort een onderwerp een laag gemiddelde bij de constructeurs en 

hoog bij de chefs, dan moet bij de opleiding het belang van dit 

onderwerp extra aandacht krijgen om de constructeurs alsnog van het 

belang te overtuigen. 

-Indien er een duidelijk verschil is in de waardering voor een 

onderwerp tussen de personen uit de randdisciplines uit de kolom 

"overigen" en de gereedschapconstructeurs of hun chefs dan kan dit 

duiden op een slecht idee van elkaars belangen of problemen. 

-Yordt een onderwerp hoog gewaardeerd dan zal dit onderwerp zeker 

opgenomen moeten worden in de opleiding. Yordt hier voor de 

onderwijsvorm college (Aa) gekozen dan kunnen we er van uit gaan dat 

het niet te veel moeite kost om de aandacht van de deelnemers bij 

dit onderwerp te houden. 

-Bij een groot verschil tussen de vestigingen onderling, in de 

waardering voor een onderwerp kan het zijn dat dit onderwerp zich 

niet leent voor een centrale opleiding, maar dat hier een 

vestigingsafhankelijke module meer op z'n plaats is. 

-Een verschil tussen de gemiddelde waarde uit de kolom van de hbo en 

hoger en die uit de kolom mbo en en lager, kan duiden op een 

verschil in de waardering of het vertrouwen in de theorie dan wel de 

ervaring. Echter duidelijke uitspraken zijn hierover niet altijd te 

doen. 

-Van de onderwerpen die in alle subkolomen "gemiddelden" laag scoren 

zou overwogen moeten worden of deze in de opleiding behandeld moeten 

worden. 
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De aard van het onderwerp en de waarde van het gemiddelde, waarbij 

met name gekeken wordt naar het belang wat de chefs aan dit onderwerp 

hechten, leiden samen tot een van de leerdoelen die in paragraaf 3.4 

reeds werden vermeld. Voor de duidelijkheid zullen we ze hier nog 

even op een rijtje zetten. 

leerdoelen: 

-Aanvangskennis-peiling 

-Kennismaking (met het betreffende onderwerp) 

-Motivatie 

-Kennisverwerving 

-Attitudevorming 

-Vaardigheidsverwerving 

Aan de hand van het leerdoel, samen met de waarde van het gemiddelde 

en de variantie, kan een aanbeveling gedaan worden voor een 

onderwijsvorm. De keuze van de leerdoelen en de aanbevolen leervormen 

zijn gecodeerd weergegeven in de kolom "aanbevolen leervormen" in 

bijlage 13. De betekenis van deze code's is te vinden in bijlage 4. 

Bij de enquete is tevens aan de afdelingchefs gevraagd een indicatie 

te geven van het aantal constructeurs van hun afdeling, die op 

jaarbasis in aanmerking zou komen voor een opleiding, dan wel voor 

nascholing. Dit totaalaantal kan geschat worden op ongeveer 10 

personen. Indien er goede resultaten met deze opleiding bereikt 

worden kan er echter een olievlekwerking verwacht worden in de 

richting van de randdisciplines. Een modulaire opbouw kan hier dan 

zeker van dienst zijn. 

5.3 Het verzamelen van achtergrondinformatie 

Het is duidelijk dat met alleen een lijst met onderwerpen geen 

opleiding gestart kan worden. Daarom is, zoals al in de vorige 

paragraaf werd vermeld, aan de constructuurs gevraagd hun informatie

bronnen bij de verschillende onderwerpen te vermelden. Dit 

resul teerde in een lij s t van 40 li tera,tuurverwij zingen en 22 

verwijzingen naar personen of afdelingen. Deze verwijzingen zijn, 

samen met de literatuur die gebruikt is voor het verzamelen van de 
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enqueteonderwerpen, in bijlage 13 opgenomen. Het doel van deze 

verwijzingen is het-geven. van .. een leidraad voor naslagwerken, die. 

zowel bij het opzetten van een gereedschapconstructeursopleiding als 

op de constructieafdeling dienst kunnen doen. 

5.4 Het analyseren van de verzamelde informatie 

Naast het verwijzen naar literatuur vanuit de verschillende 

onderwerpen, zou het wenselijk lijken dat ook het niveau en de 

bruikbaarheid van de literatuur voor dit onderwerp aangegeven zou 

worden. Het bepalen van het niveau en de bruikbaarheid zou dan moeten 

gebeuren aan de hand van het doorlezen en vervolgens toekennen van 

een waarde of code aan de literatuur. Dit stuit echter op enkele 

praktische bezwaren. Buiten het feit dat dit een erg tijdrovende 

bezigheid is, is het moeilijk de bruikbaarheid van de literatuur te 

bepalen als je niet echt "in het verhaal zit". Zonder een duidelijk 

beeld van hoe het stuk opleiding gegeven gaat worden, is het moeilijk 

te bepalen wat er wel en wat er niet in het verhaal past. 

Ook het niveau is vaak betrekkelijk. Het is voor te stellen dat het 

niveau daalt indien de stof wat verder wordt uitgewerkt. Voor een 

voorbeeld hiervan is het eerste gedeelte van het materialenhoofdstuk 

op een eenvoudige wijze in dictaatvorm geschreven. Dit stuk (zie 

bijlage 14) laat zien dat zo'n theoretische stof, goed op een 

betrekkelijk laag niveau te brengen is. Praktisch gezien lijkt het 

dus verstandiger de literatuur diepgaand te analyseren op het moment 

dat dit onderwerp bij de opzet van de opleiding werkelijk aan de orde 

komt. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In deze paragraaf zetten we de conclusies die uit het onderzoek 

getrokken zijn nog even onder elkaar. 

Vanwege de huidige personeelsoverschotten binnen Philips zullen er 

op korte termijn veel oudere ervaren constructeurs gebruik gaan 

maken van de V.U.T-regeling, waardoor er een brok ervaring van de 

gereedschapconstructieafdelingen zal verdwijnen. Een opleiding zal 

nu voor een snellere ervaringsoverdracht moeten gaan zorgen. 

De doelgroep voor deze opleiding bestaat uit de volgende twee 

groepen. Dit zijn aan de ene kant de pas van school komende 
• 

MTS-ers (in een later stadium ook HTS-ers) aangevuld met enkele 

vanuit de praktijk naar MBO-niveau doorgegroeide 

Philipsmedewerkers en aan de andere kant de nu werkzame 

gereedschapconstructeurs, meestal met een lagere technische 

vooropleiding, die enige opfrissing wel kunnen gebruiken. 

De te verwachten deelnemersaantallen zijn vrij laag (~ 10 personen 

per jaar). 

De doelstelling van deze opleiding luidt als volgt. 

"Het in een zo kort mogelijke tijd bijbrengen van kennis, inzicht, 

vaardigheden, kontakten en motivatie, nodig voor de functie van 

gereedschapconstructeur in de spaanloze vormgeving van metalen 

onderdelen." 

Ve zien dat de reguliere onderwijsinstellingen veel te weinig doen 

aan het onderwijzen van het omvormen en dat ze zich aan een 

dergelijke specialisatie niet willen en kunnen wagen. 

De particuliere onderwijsinstellingen voorzien op het moment niet 

in de behoefte zoals die in dit geval gesteld is. 
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Voor wat betreft de opleidingssituatie binnen Philips kunnen we 

zeggen dat de gereedschapconstructeurs over het algemeen worden 

opgeleid via het principe van "training on the job". 

De afzonderlijke vestigingen hebben ieder hun eigen procedures en 

informatiebronnen ontwikkeld. Van een standaard kennispakket kan 

dus (nog) niet gesproken worden. 

De opleiding dient met een periodieke regelmaat, zowel naar 

aanleiding van reacties van cursisten als vanwege het zich 

aandienen van nieuwe technologiên en afspraken betreffende 

standaardisaties, te worden aangepast. 

6.2 Aanbevelingen 

Hieronder volgen enige aanbevelingen die moeten dienen als een basis 

voor de uiteindelijke realisatie van een opleiding voor gereedschap

constructeurs in de spaanloze vormgeving van metalen onderdelen. 

In geval van een opleiding als deze, gaat de voorkeur uit naar een 

centrale aanpak. 

Voor de opleidingsstructuur valt de keuze op de bot tom-up 

structuur met een modulaire opbouw. 

Voor de produktspecifieke modules zal een bijdrage vanuit de 

verschillende vestigingen verlangd moeten worden. 

Voor de adviezen betreffende de leerdoelen en de daaruitvolgende 

onderwijsvormen, gespecificeerd per onderwerp, wordt verwezen naar 

bijlage 13. 

De oefeningen, opdrachten en demonstratiemodellen, die in de 

opleiding gebruikt worden, dienen rechtstreeks uit de Philips

praktijk te komen. 

Men moet historische verhandelingen zo veel mogelijk zien te 

voorkomen, tenzij het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het 

leereffec t. 
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De verhouding in cursustijd tussen de technische colleges, de 

hieraan gerelateerde oefeningen en de algemenere opdrachten, zal 

de orde grootte van 1 : 1 : 2 moeten bedragen. 

De deelnemers moeten gedurende de opleiding kennis kunnen maken 

met specialisten bij wie zij in de latere praktijk terecht kunnen 

voor specifieke problemen. 

Verder bevelen we aan werkbezoeken te houden bij collega's uit de 

randdisciplines. Het is zelfs aan te bevelen bijvoorbeeld een 

kleine stage te doorlopen binnen een gereedschapmakerij. 

Tot slot zullen er, om er zorg voor te dragen dat de opleiding bij 

de tijd blijft, stuurgroepen in het leven geroepen moeten worden 

die hun oorsprong vinden binnen de afzonderlijke gereedschap

constructieafdelingen. 



Literatuurlijst [ •. ) 

1 Korte beschouwingen over plasticiteitsprocessen CFT-Notitie 019/79 

2 TNO cursus machinale plaatbewerking deel I, 11, 111 

3 College dictaat bewerkingen in de massafabrikage 
- prof. ir. F Doorschot 

4 Ori~ntatie en productietechniek deel 3 TUE dictaatnr 4511 
- prof. ir. J.A.G. Kals en ir. L.J.A. Houtackers 

5 Ori~ntatie en productietechniek Practicum handleiding 
omvormtechnologie TUE dictaatnr 4515 
-M.TH. de Groot en ir. L.J.A. Houtackers 

6 Omvorm technologie-A TUE dictaatnr. 4558.1 
-Prof. ir. J.A.G. Kals, dr. ir. J.H. Dautzenberg, 
dr. ir. J.A.H. Ramaekers 

7 Omvormtechnologie-A Practicum handleiding TUE dictaatnr 4557.1 
-M.TH. de Groot en ir. L.J.A. Houtackers 

8 Omvormen van metalen NLO 
-Prof. ir. B.L. ten Horn en ing. J.C. Mikkers 

9 Handboek voor de moderne stans techniek 
-Romanovski 

10 Spaanloos omvormen van metalen deel 1, 2 
-ing. J.G. Sligte 

11 PBNA cursus gereedschapmaker 
(opm. deze cursus wordt al 15 jaar niet meer gegeven) 

12 Plastisch omvormen van metalen 
-NLO afd. mechanische Techniek codenr. 201.02.05.05.02 

13 Dieptrekbaarheid 
NLO Eindhoven nr. 80. 178.303/24.500 -A. Steenbakkers 

14 Bewerkingen1-w53 TU Delft 

15 Volgsnijstempels 
HTS-Werktuigbouwkunde dictaatnr. 186 -A.Harrewijne/A.P.M. van Rooy 

16 Collegedictaat materiaalkunde dictaatnr. 4575.0 
-ir. D. Landheer 

17 Materiaalkennis en materiaal beproeving 
-Wolfgang Weissbach 

18 LTS Vaktheorie (afdeling fijnmetaal) 

19 Gereedschappen deel 1, 2b, 3b t 

-Po Boelens 

20 MR-11 bladen (zie bijlage 6) 
Verzameld door P. Scheepers Philips afd. PMF Eindhoven 



21 Cursus Technologiebanken voor spaanloze vormgeving van metalen onderdelen 
Philips CFT 

22 Didactiek voor opleiders in organisaties 
-Drs. M. Lindeboom 
-Dr. J.J. Peters 

23 Didactische werkvormen (een basisboek) 
-Henk Dekker 

24 Producing Workshops, Seminars and Short Courses (A Trainer's Handbook) 
-John W. Loughary 
-Barde Hopson 



Technische Universiteit Eindhoven: 

1 prof. ir. F. Doorschot 

2 P.J.J. Renders 

(professor op de TUE, afdelingshoofd van het 
CFT en onze begeleider binnen Philips) 

(onze begeleider op de TUE) 

3 dr.ir. J.A.H. Ramaekers (docent spaanloze vormgeving) 

Philips Opleidingen: 

4 ir. J.N.A. Vermeulen 

5 ir. E.F.M. Burgman 

Philips Sittard: 

6 ing. F. Rimmelzwaan 

7 G.M.J. Verlinden 

8 ing. G.G.H. Rompen 

10 H.H.J. Aartsen 

11 ir. M.J. IJpelaar 

12 ing. Y.G. de Vrij 

Vitrite (Middelburg): 

(hoofd van de afdeling technische 
opleidingen) 

(medewerker van ir. J.N.A. Vermeulen) 

(hoofd Fabricage Voorbereiding & 
Ontwikkeling) 

(chef tekenkamer en projectleider 
gereedschapconstructies voor IC's en 
halfgeleiders) 

(projectleider gereedschapconstructies voor 
beeldbuizen) 

(CAD-projectleider) 

(chef reparatie en onderhoud metalen 
onderdelen) 

(toen nog gereedschap- en machineopzichter 
stamperij, nu medewerker van de groep 
spaanloze vormgeving op het CFT) 

13 ing. J. van Minderhoud (chef gereedschapconstructie) 

Philips Drachten: 

14 dr.ir. C. Koenen 

15 A. Abel 

16 H. v.d. Bor 

(hoofd bedrijfsmechanisatie voor metalen 
onderdelen) 

(opleidingsman op de tekenkamer) 

(chef tekenkamer) 



PMF Eindhoven: 

17 ing. P.W. Scheepers 

CFT Eindhoven: 

18 H.P. Vrijaldenhoven 

19 ir.G.J. Streefland 

(tot april '88 chef industrial engeneering, 
nu met pensioen) 

(constructeur) 

(groepsleider spaanloze vormgeving) 

Scholengemeenschap de Burgh (LBO): 

20 J. Pereira (materiaalkunde docent) 

MTS Leonardo da Vinci: 

21E.J. Brom (adjunct directeur) 

Technische Hogeschool Eindhoven (HBO): 

22 A. Harrewijne (docent productietechnologie) 

Nieuw Leraren Opleiding: 

23 A. Steenbakkers (docent spaanloze vormgevingstechnieken) 

24 ir. H. Frijns (docent werktuigbouwkundig tekenen) 




