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Oplossingen als het gaat 
om zekerheid in opleiden 
en verbindingen
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Solutions to Connect, afgekort S2C, speelt in op de vraag van de markt,

namelijk kennis opdoen om kwaliteit te borgen en te continueren op 

lastechnisch gebied. Bestaande normen, zoals de Nederlandse NEN,

de Europese EN-ISO en de Amerikaanse ASME of AWS, zijn tegenwoordig 

standaard vereist. Daarbij hebben steeds meer branches en bedrijven 

aanvullende eisen, bijvoorbeeld eisen volgens de EN-1090: De norm voor de 

staal- en aluminiumbouw die verplicht is gesteld per 01-07-2014. 

Dat de wetgeving bedrijven verplicht te investeren in kwaliteitsborging naar 

aanleiding van wettelijke aansprakelijkheid wordt meer regel dan uitzondering.

Kortom; er is lastechnische kennis nodig om aan deze eisen te kunnen 

voldoen.
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Lastechnische
opleidingen

 

 

Aanmelden • Opleidingen volgens  
NIL-eisen en 
diplomering;

• Certificatie van  
de lassers volgens 
NEN-EN-ISO 9606-1;

• Deelnamecertificaat 
voor Op Maat 
Trajecten.
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Klik hier voor 
aanmelding

Locatie Gorinchem
Solutions to Connect
Avelingen West 26,
4202 MS Gorinchem
Tel: +31 6 51 36 38 29
E-mail: info@solutions2connect.nl
www.solutions2connect.nl

http://www.tlslas.nl/uploads/pdf/Aanmeldingsformulier_lasopleidingen_2018-2019_interactief.pdf
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Meer informatie
Voor meer informatie over de 
leerstof en gang van zaken ten 
aanzien van aanmelding en 
examens van handvaardigheids-
opleidingen, verwijzen wij u 
naar de reglementen “NIL 
handvaardigheidsopleidingen en 
examens”.

Voor overige vragen verwijzen 
wij u naar de coördinator 
opleidingen.

Lassen met diploma
Algemene informatie
Opleiding
De handvaardigheids-
opleidingen geschieden 
overeenkomstig de reglementen
van de NIL; het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek.

Examen
Alle NIL-lasopleidingen worden 
afgesloten met een 
NIL-eindexamen.
Voor overige opleidingen/
cursussen wordt er een 
deelnamecertificaat uitgegeven.

Diploma
Bij gunstige uitslag van het 
theorie- en praktijkexamen 
ontvangt de kandidaathet 
diploma en/of 
deelnamecertificaat van het 
behaalde niveau waarin hij of zij
examen heeft gedaan.



Booglassen 
met beklede 
elektroden
Lasproces 111

Lassen met diploma Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten 
breed op te leiden in het Booglassen met 
beklede elektroden.

Opleiding
De opleiding geschiedt overeenkomstig de 
reglementen van de NIL; het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek.
Aantal lesuren per week: 3 uur praktijk per 
week en om de 2 weken 3 uur theorie.

Eisen van toelating tot:
Niveau 1, geen.
Niveau 2, diploma Niveau 1 gewenst.
Niveau 3, diploma Niveau 2 gewenst.
Niveau 4, in het bezit het diploma Niveau 3.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een 
NIL-examen.

Diploma
Bij een gunstige uitslag van het theorie- 
en praktijkexamen ontvangt de kandidaat 
het NIL diploma van het behaalde niveau 
waarin hij of zij examen heeft gedaan. 

Certificering
Certificering van de lasser in overleg met 
coördinator opleidingen.
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Inhoud van het theorie 
programma

I Processen en Apparatuur
• Lasprocessen (principes)
• Lasinstallaties voor booglassen met 

beklede elektroden
• Principe Booglassen 

II Materiaalgedrag bij het lassen
• Scheikundige begrippen
• IJzer en staalbereiding
• Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
• De invloed van koolstof op de 

eigenschappen van staal en de gevolgen 
daarvan voor de lasbaarheid van staal

• Handelsvormen van staalproducten
• Lasonderzoek

III Constructies
• Lasnaadvormen en voorbewerkingen
• Lasposities en lasaanduidingen op 

tekening
• Belastingen van constructies
• Krimpverschijnselen
• Tekening lezen

IV Uitvoeringen
• Procesvariabelen bij het lassen
• De boog
• Lastoevoegmaterialen
• Lasfouten; de oorzaken en het  

voorkomen van
• Lassen in de praktijk
• Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 

(Arbo)

Inhoud van het praktijk 
programma Niveau 1 t/m 3

Praktijk Niveau 1 
Het lassen van I-naden in de positie PA/1G 
en binnen- en buitenhoeknaden in de 
positie PA/1F/1G en PB/2F.
Het lassen van werkstukken uit plaat, pijp 
en profiel. Samengesteld in de hiervoor 
genoemde posities en aandacht voor 
het kiezen van de juiste parameters en 
voorkomen van storingen.
Materiaaldikte: 3 t/m 10 mm. 
Materiaalsoort: ongelegeerd staal. 
Beoordeling: Uitsluitend visueel en 
  op maatvoering.

Praktijk Niveau 2
Het lassen van binnenhoeknaden in de 
posities PB/2F, PD/4F, PF/3Fu en PG/3Fd, 
buitenhoeknaden in de posities PB/2G en 
PD/4G, V-naden in de posities PA/1G en 
PF/3Gu; I-naden in de posities PF/3Gu en 
PG/3Gd.
Het lassen van werkstukken samengesteld 
uit plaat waarin voorgenoemde 
lasnaadvormen en posities voorkomen.
Materiaaldikte:  4 t/m 12 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal.
Beoordeling:  Uitsluitend visueel en 
  op maatvoering.

Praktijk Niveau 3
Het lassen van binnen- en 
buitenhoeknaden in de posities PB/2F/2G, 
PD/4F, PF/3Fu, PG/ 3Fd/3Gd); V-naden in de 
posities PA/1G en PF/3Gu.  
Het lassen van werkstukken samengesteld 
uit plaat, waarin voorgenoemde 
lasnaadvormen en posities voorkomen.
Materiaaldikte:  3 t/m 12 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal.
Beoordeling:  Visueel en op 
  maatvoering. 
  Radiografisch  
  onderzoek (RT) op de 
  V-naden voor inwendige 
  onvolkomenheden.
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Booglassen 
met beklede 
elektroden

Vervolg



Inhoud van het praktijk programma 
Niveau 4

Praktijk Niveau 4 
De kandidaat heeft de vaardigheden genoemd bij Niveau 
3 en heeft de keuze te kiezen uit 3 richtingen waarin 
praktijkexamen kan worden afgelegd.

Praktijk Niveau 4 Plaat
Het lassen van plaatverbindingen in alle lasposities 
met toepassing van de opgegeven lasnaadvormen als 
hoeknaden, V-naden en X-naden. 
Materiaaldikte:  t/m 20 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal.
Beoordeling:  Visueel en op maatvoering. 
 Radiografisch onderzoek (RT) 
 op de V-naden voor inwendige 
 onvolkomenheden.

Praktijk Niveau 4 Pijp 
Het lassen van plaat/pijp- en pijp/pijp verbindingen in alle 
posities met toepassing van de opgegeven lasnaadvormen 
als hoeknaden, V-naden en X-naden.
Materiaaldikte:  t/m 20 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal. 
Beoordeling:  Visueel en op maatvoering.   
 Radiografisch onderzoek (RT) op de 
 V-naden voor inwendige 
 onvolkomenheden.

Praktijk Niveau 4 RVS
Het lassen van plaat, plaat/pijp- en pijp/pijp verbindingen 
in austenitisch roestvaststaal in de posities. PA/1F/1G, 
PB/2F/2G, PC/2G, PF/3Fu/3Gu, PG/3Fd/3Gd, H-L000/5Gu, 
J-L000/FGd
Materiaaldikte:  3 t/m 8 mm. 
Materiaalsoort:  austenitisch roestvaststaal. 
Beoordeling:  Visueel en op maatvoering. 
 Radiografisch onderzoek (RT) 
 op de V-naden voor inwendige 
 onvolkomenheden.
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Booglassen 
met beklede 
elektroden

Vervolg



MAG-lassen
Lasproces  
135, 136 en 138

Lassen met diplomaDoel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten 
breed op te leiden in het MAG-lassen.

Opleiding
De opleiding geschiedt overeenkomstig de 
reglementen van de NIL; het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek.
Aantal lesuren per week: 3 uur praktijk per 
week en om de 2 weken 3 uur theorie.

Eisen van toelating tot:
Niveau 1, geen.
Niveau 2, diploma Niveau 1 gewenst.
Niveau 3, diploma Niveau 2 gewenst.
Niveau 4, in het bezit van diploma Niveau 3.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een 
NIL-examen.

Diploma
Bij een gunstige uitslag van het theorie- 
en praktijkexamen ontvangt de kandidaat 
het NIL diploma van het behaalde niveau 
waarin hij  of zij examen heeft gedaan. 

Certificering
Certificering van de lasser in overleg met 
coördinator opleidingen.
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Inhoud van het theorie 
programma

I Processen en Apparatuur
• Lasprocessen (principes)
• Lasinstallaties voor het MAG-lassen 

(resp. MIG-lassen)
• Principe Booglassen 

II Materiaalgedrag bij het lassen
• Scheikundige begrippen
• IJzer en staalbereiding
• Gietijzer/Gietstaal
• De invloed van koolstof op de 

eigenschappen van staal en de gevolgen 
daarvan voor de lasbaarheid van staal

• Handelsvormen van staalproducten
• Lasonderzoek

III Constructies
• Lasnaadvormen en voorbewerkingen
• Lasposities en lasaanduidingen op 

tekening
• Belastingen van constructies
• Krimpverschijnselen
• Tekeninglezen

IV Uitvoeringen
• Procesvariabelen bij het lassen
• Elektrische boog
• Lastoevoegmaterialen en gassen
• Lasfouten; de oorzaken en  

het voorkomen van
• Lassen in de praktijk
• Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 

(Arbo)

Inhoud van het praktijk 
programma Niveau 1 t/m 3

Praktijk Niveau 1  
Het lassen van I-naden in de positie PA/1G 
en binnen- en buitenhoeknaden in de 
positie PA/1F/1G en PB/2F.
Het lassen van werkstukken uit plaat, pijp 
en profiel.  Samengesteld in de hiervoor 
genoemde posities en aandacht voor 
het kiezen van de juiste parameters en 
voorkomen van storingen.
Materiaaldikte:  3 t/m 10 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal. 
Beoordeling:  Uitsluitend visueel en op 
 maatvoering.

Praktijk Niveau 2 
Het in meerderde posities lassen van 
binnenhoeknaden in de posities PB/2F, 
PD/4F, PF/3Fu en PG/3Fd, buitenhoeknaden 
in de posities PB/2G en PD/4G, V-naden in 
de posities PA/1G en PF/3Gu, I-naden in de 
posities PF/3Gu en PG/3Gd.
Het lassen van werkstukken samengesteld 
uit plaat waarin voorgenoemde 
lasnaadvormen en posities voorkomen.
Materiaaldikte:  4 t/m 12 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal. 
Beoordeling:  Uitsluitend visueel en op 
 maatvoering. 

Praktijk Niveau 3 
Het in meerderde posities lassen van 
binnen- en buitenhoeknaden in de posities 
PB/2F/2G, PD/4F, PF/3Fu, PG(3Fd/3Gd, 
V-naden in de posities PA/1G en PF/3Gu
Het lassen van werkstukken samengesteld 
uit plaat waarin voorgenoemde 
lasnaadvormen en posities voorkomen.
Materiaaldikte:  3 t/m 12 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal. 
Beoordeling:  Visueel en op  
 maatvoering. 
 Radiografisch onderzoek 
 (RT) op de V-naden voor 
 inwendige 
 onvolkomenheden.
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MAG-lassen

Vervolg



Inhoud van het praktijk programma 
Niveau 4

Praktijk Niveau 4 
De kandidaat heeft de vaardigheden genoemd bij Niveau 
3 en heeft de keuze te kiezen uit 3 richtingen waarin 
praktijkexamen kan worden afgelegd.

Praktijk Niveau 4 Plaat
Het lassen van plaatverbindingen in alle lasposities 
met toepassing van de opgegeven lasnaadvormen als 
hoeknaden, V-naden en X-naden. 
Materiaaldikte:  t/m 20 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal. 
Beoordeling:  Visueel en op maatvoering.   
 Radiografisch onderzoek (RT)
 voor inwendige 
 onvolkomenheden.

Praktijk Niveau 4 Pijp
Het lassen van plaat/pijp- en pijp/pijp verbindingen in alle 
posities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen 
als hoeknaden, V-naden, enz. 
Materiaaldikte:  t/m 20 mm. 
Materiaalsoort:  ongelegeerd staal. 
Beoordeling:  Visueel en op maatvoering. 
 Radiografisch onderzoek (RT) 
 voor inwendige 
 onvolkomenheden.

Praktijk Niveau 4 RVS 
Het lassen van plaat, plaat/pijp- en pijp/pijp verbindingen in 
austenitisch roestvaststaal in alle posities met toepassing 
van de gebruikelijke naadvormen als hoeknaden, V-naden, 
enz. 
Materiaaldikte:  3 t/m 8 mm. 
Materiaalsoort:  austenitisch roestvaststaal. 
Beoordeling:  Visueel, maatvoering en
 radiografisch op inwendige 
 onvolkomenheden.
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MAG-lassen

Vervolg



MIG-lassen
Lasproces 131

Lassen met diploma Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten breed op 
te leiden in het MIG-lassen.

Opleiding
De opleiding geschiedt overeenkomstig de
reglementen van de NIL; het Nederlands
Instituut voor Lastechniek.
Aantal lesuren per week: 3 uur praktijk per
week en om de 2 weken 3 uur theorie.

Eisen van toelating tot:
Niveau 1, geen.
Niveau 2, diploma Niveau 1 gewenst.
Niveau 3 en 4 op aanvraag.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een
NIL-examen.

Diploma
Bij een gunstige uitslag van het theorie- en
praktijkexamen ontvangt de kandidaat het NIL
diploma van het behaalde niveau waarin hij
of zij examen heeft gedaan. 

Certificering
Certificering van de lasser in overleg met
coördinator opleidingen.
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Inhoud van het theorie 
programma

I Processen en Apparatuur
• De begrippen smelt- en 

druklasprocessen
• Principe MIG-lassen (131), 

aluminium lastoevoegmaterialen en 
beschermgassen

• Elektrotechniek, begrippen, eenheden 
en symbolen

• Lasinstallaties voor het MIG-lassen

II Materialen en hun gedrag bij het 
lassen
• Het begrip aluminium en zijn 

eigenschappen
• Aanduidingen, leverings- en 

handelsvormen aluminium
• Materiaalonderzoek
• Lasonderzoek

III Constructie en ontwerp
• Lasnaadvormen en voorbewerkingen
• Lasposities en lasaanduidingen 
• Belastingen van constructies
• Krimpverschijnselen
• Benoeming en herkenning van 

lasbegrippen

IV Fabricage en toepassing
• Invloed van procesvariabelen
• Lasonvolkomendheden
• Toepassen en uitwerken van benodigde 

parameters
• Noodzaak en toepassing van 

afzuiginstallaties en/of luchtverversing
• Veiligheid (PBM), gezondheid, welzijn en 

milieu (Arbo)

Inhoud van het praktijk 
programma Niveau 1 t/m 2 
(niveau 3 en 4 op aanvraag)

Praktijk Niveau 1 
Het lassen van I-naden in de positie PA/1G
en binnen- en buitenhoeknaden in de
positie PA/1F/1G en PB/2F.
Het lassen van werkstukken uit plaat, pijp
en profiel. Samengesteld in de hiervoor
genoemde posities en aandacht voor
het kiezen van de juiste parameters en
voorkomen van storingen.
Materiaaldikte:  4 t/m 6 mm.
Materiaalsoort:  Aluminium.
Beoordeling:  Uitsluitend visueel en op
 maatvoering.

Praktijk Niveau 2
De kandidaat heeft de vaardigheden van 
niveau 1, uitgebreid met:
Het lassen van binnen- en 
buitenhoeknaden in de posities PC/2F,
PD/4F, PF/3Fu en PG/3Fd, dikte 8 t/m 
10mm. Overlapnaden in de posities PF, 
dikte 4 t/m 6mm.
V-naden in de posities PA/1G dikte 5mm
Buitenhoeklassen met tegenlas in de 
PC/2F dikte 10mm
Materiaaldikte:  4 t/m 10 mm.
Materiaalsoort:  Aluminium.
Beoordeling:  Uitsluitend visueel en op
 maatvoering.

Praktijk Niveau 3 en 4 op aanvraag
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TIG-lassen

Vervolg



TIG-lassen
Lasproces 141

Lassen met diploma Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten breed  
op te leiden in het TIG-lassen.

Opleiding
De opleiding geschiedt overeenkomstig de 
reglementen van de NIL; het Nederlands Instituut 
voor Lastechniek.
Aantal lesuren per week: 3 uur praktijk per week 
en om de 2 weken 3 uur theorie.

Eisen van toelating tot:
Niveau 1, geen.
Niveau 2, diploma Niveau 1 gewenst.
Niveau 3, diploma Niveau 2 gewenst.
Niveau 4, in het bezit van het diploma Niveau 3.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een 
NIL-examen.

Diploma
Bij een gunstige uitslag van het theorie- en 
praktijkexamen ontvangt de kandidaat het NIL 
diploma van het behaalde niveau waarin hij 
of zij examen heeft gedaan. 

Certificering
Certificering van de lasser in overleg met 
coördinator opleidingen.
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Inhoud van het theorie 
programma

I Processen en Apparatuur
• Lasprocessen (principes)
• Lasinstallaties voor het TIG-lassen
• Principe Booglassen 

II Materiaalgedrag bij het lassen
• Scheikundige begrippen
• IJzer en staalbereiding
• Gietijzer/Gietstaal
• De invloed van koolstof op de 

eigenschappen van staal en de gevolgen 
daarvan voor de lasbaarheid van staal

• Handelsvormen van staalproducten
• Lasonderzoek
• De invloed van legeringselementen in 

staal
• Aluminium en aluminiumlegeringen en 

de lasbaarheid daarvan
• Corrosie, maatregelen om corrosie te 

voorkomen dan wel te beperken

III Constructies
• Lasnaadvormen en voorbewerkingen
• Lasposities en lasaanduidingen op 

tekening
• Belastingen van constructies
• Krimpverschijnselen
• Tekeninglezen

IV Uitvoeringen
• Procesvariabelen bij het lassen
• Elektrische boog
• Lastoevoegmaterialen en gassen
• Lasfouten, oorzaken en voorkomen van:
• Lassen in de praktijk
• Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 

(Arbo)

Inhoud van het praktijk 
programma Niveau 1 t/m 3

Praktijk Niveau 1 
Het lassen van binnen- en 
buitenhoeknaden in de positie PA/1F/1G; 
V-naden in pijpen in de positie PA/1G 
en van pijpverbindingen en binnen- en 
buitenhoeknaden van plaatverbindingen 
in de positie PA/1G en PB/2F 
Aandacht voor het kiezen van de juiste 
parameters en voorkomen van storingen. 
Materiaaldikte:  2 t/m 3 mm. 
Materiaalsoort:  Ongelegeerd staal. 
Beoordeling:  Uitsluitend visueel en op 
 maatvoering.

Praktijk Niveau 2
RVS of Aluminium legeringen
Het lassen van binnenhoeknaden in 
de posities PA/1F, PB/2F en PF/2Fu, 
buitenhoeknaden in de posities PA/1G en 
PF/3Fu.
Materiaaldikte: 3 t/m 5 mm. 
Materiaalsoort:  Austenitisch   
 roestvaststaal 
 of Aluminium legeringen. 
Beoordeling:  Uitsluitend visueel en op 
 maatvoering.

Praktijk Niveau 3
RVS of Aluminium legeringen
Lassen van binnen- en buitenhoeknaden 
in de posities PB/2F, PD/4F, PF/3Fu, 
PG/3Fd; V-naden in de posities PA/1G en 
PF/2Fu.
Lassen uit plaat van samengestelde 
werkstukken waarin genoemde 
naadvormen en lasposities voorkomen.
Materiaaldikte:  2 t/m 5 mm. 
Materiaalsoort:  Austenitisch 
 roestvaststaal of 
 Aluminium legeringen. 
Beoordeling:  Visueel en op 
 maatvoering.   
 Radiografisch onderzoek 
 (RT) voor inwendige 
 onvolkomenheden.
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TIG-lassen

Vervolg



Inhoud van het praktijk 
programma Niveau 4

Praktijk Niveau 4
RVS, Aluminium legeringen 
en ongelegeerd staal 
Het lassen van pijp/pijp-en pijp/plaatverbindingen, 
in alle posities met toepassing van de 
gebruikelijke naadvormen (binnenhoek, 
buitenhoek-, I-, V- en 1/2 V-naden.
Materiaaldikte:  1 t/m 6 mm. 
Materiaalsoort:  Austenitisch roestvaststaal, 
 Aluminiumlegeringen en 
 ongelegeerd staal.
Beoordeling:  Visueel en op maatvoering. 
 Radiografisch onderzoek (RT) 
 voor inwendige 
 onvolkomenheden.
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TIG-lassen

Vervolg



Las-
coördinator
EWCP-B
EWCP-S

KaderopleidingOpleiding
Opleiding tot bevoegd lascoördinator 
voor Staalconstructie volgens EN 1090-
2: ‘Het vervaardigen van staal- en 
aluminiumconstructies.’ Deze norm stelt, 
dat op 1 juli 2014 de verplichting in gaat 
om constructieve stalen- en aluminium 
onderdelen van CE-markering te voorzien.

CE markering:
De Europese Unie heeft besloten om 
een CE-markering te verbinden aan de 
vervaardiging van Staal- en aluminium 
constructies. De spelregels hiervoor 
worden in de EN1090-serie beschreven, 
waarin:
Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de 
conformiteit van constructieve onderdelen
Deel 2: Technische eisen voor staal 
constructies
Deel 3: Technische eisen voor 
aluminiumconstructies

Er zijn twee specifieke 
niveaus

• Basic
• Specific
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Staalconstructiebedrijven 
in het MKB
Dit heeft vooral voor de 
laswerkzaamheden bij 
staalconstructiebedrijven in het Midden 
en Klein Bedrijf (MKB) consequenties. Om 
conform de EN 1090 laswerkzaamheden 
uit te voeren onder de executieklassen 
2, 3 en 4 moeten zij beschikken over 
een lascoördinator. De EN 1090 verwijst 
voor het vereiste kennisniveau van 
de lascoördinator Basic, Specific en 
Comprehensive naar de lascoördinatie 
conform de EN 14731.

Lascoördinatie conform 
de EN 14731
In de EN 14731 worden de taken voor 
lascoördinatie beschreven en verwezen 
naar het bestaande EWF opleidingsniveau 
IWS voor Basic, IWT voor Specific en 
IWE voor Comprehensive. Deze EWF 
opleidingen trekken, voor de korte 
termijn, een te zware wissel op de 
constructiebedrijven in het MKB. Daarom 
heeft het EWF (European Federation for 

Welding, Joining and Cutting), alléén voor 
de executieklasse 2, twee opleidingen 
conform de EN 1090-2 ontwikkeld: De 
taken die in de EN 14731 zijn beschreven 
voor lascoördinatie, worden door het EWF 
in het bestaande opleidingsniveau IWS 
voor Basic, IWT voor Specifiek en IWE 
voor Comprehensive ingedeeld. Deze 
opleidingen zijn te uitgebreid voor de 
constructiebedrijven die volgens de EN 
1090-2 hun producten fabriceren.

Voor deze branche heeft het EWF een 
tweetal opleidingen ontwikkeld:
• European Welding Coordination 

Personnel niveau Basic (EWCP-B)
• European Welding Coordination 

Personnel niveau Specific (EWCP-S)

Deze twee EWF opleidingen zijn 
vastgelegd in de guideline EWF 652:

Gedeelte van tabel 1 conform de EWF 652

“Dedicated knowledge for Personnel with the responsibility 
for welding Coördination to comply with EN 1090-2”
Het kennis niveau van de lascoördinatie behoort volgens 
deze eis aan executieklasse 2 te voldoen!
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Toelatingsvoorwaarde 
EWCP-B

• Werkzaam zijn in de staalbouw als 
lascoördinator met taken volgens EN 
ISO 14731 en aantoonbaar vier jaar 
ervaring. 

• Aantoonbaar de afgelopen zes jaar 
werkzaam met staalconstructies in 
materiaal groep 1.1, 1.2 en 1.4 met een 
wanddikte ≤25 mm (voet- en kopplaten 
≤50mm) of austenitisch RVS, materiaal 
groep 8 met een wanddikte ≤25 mm.

Toelatingsvoorwaarde 
EWCP-S

• Diploma VMBO beroeps gerichte leerweg 
+ IWP/EWP of i.p.v. IWP/EWP NIL niveau 
4 of BBL niveau 3.

• Werkzaam zijn in de staalbouw als 
lascoördinator met taken volgens EN 
ISO 14731 en aantoonbaar drie jaar 
ervaring.

• Aantoonbaar de afgelopen vijf jaar 
werkzaam met staalconstructies in 
materiaalgroep 1.1, 1.2 en 1.4 met een 
wanddikte ≤50 mm (voet -en kopplaten 
≤75mm) of materiaal groep 1.3, 2 en 3 
met een wanddikte ≤25 mm (voet -en 
kopplaten ≤50mm, austenitisch RVS, 
mat. groep 8 met een wanddikte ≤50 
mm of duplex RVS met wanddikte ≤25 
mm. 

De cursisten dienen bij inschrijving, mede 
ondertekend door de werkgever, hun 
CV te overleggen om daarmee ervaring, 
training en opleidingsniveau aantoonbaar 
te maken. De cursist dient alle bewijzen 
die bij aanmelding in het CV worden 
genoemd mee te sturen.

Opleidingsprogramma
European Welding Coordination 
Personnel B

Blok Onderwerp Tijdsbesteding
1 Lasprocessen en apparatuur  14h 
2 Materialen en hun gedrag 
 tijdens het lassen  10h
3 Constructie en ontwerp 3h
4 Fabricage en toegepaste 
 Engineering 24h
 Seminair EN1090-2 13h

Opleidingsprogramma
European Welding Coordination 
Personnel S

Blok Onderwerp Tijdsbesteding
1 Lasprocessen en apparatuur  20h 
2 Materialen en hun gedrag  
 tijdens het lassen  19h
3 Constructie en ontwerp 12h
4 Fabricage en toegepaste 
 Engineering 44h
 Seminair EN1090-2 21h

Doorgang cursus op basis van voldoende 
inschrijvingen. Start in september voor 
EWCP-B. Start EWCP-S in overleg. Prijzen 
op aanvraag.

NIL reglementen
De aanmeldingsformulieren OK2.20 
(niveau B), OK2.21 (niveau S) en het 
formulier voor het examenreglement 
OK1.10 zijn van toepassing en worden 
respectievelijk toegezonden na uw 
aanmelding en inschrijving voor de 
examens.

Diplomering
Na het succesvol afleggen van de NIL 
examens wordt het EWF diploma 
EWCP-B of EWCP-S verstrekt.

Las- 
coördinator

Vervolg



Algemene informatie
Problemen kosten onnodig veel tijd en 
geld. Daarom bieden wij een pakket 
lastechnische trainingen aan. Deze 
trainingen dragen bij aan het verbeteren 
van de laskwaliteit en het vermindering 
van uitval en storingen. 
Het gevolg: Hogere productiviteit en dus 
een verbeterd bedrijfsresultaat. 

De trainingen zijn geschikt voor 
uitvoerende werknemers en hun kader op 
de productievloer. Maar ook in de fase van 
de werkvoorbereiding waar belangrijke 
beslissingen genomen worden in keuzes 
voor de productie methoden. Zie pagina 
19 voor een korte omschrijving van de 
vier trainingen.

Duur van de opleiding
2 tot 3 uur per onderwerp.

Periode
Deze opleidingen worden op afspraak 
ingepland.

Locatie

Deelnamecertificaat
Bij een gunstige uitslag van de theorie- en 
praktijktoetsing, ontvangt de kandidaat 
een deelnamecertificaat en een hard-copy 
handboek van de behandelde stof.

Voor overige vragen verwijzen wij u naar 
de coördinator opleidingen.

Lastechnische 
theorie
trainingen

Op Maat Trajecten
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Een overzicht van de bestaande theorietrainingen:

Eenvoudige lasmetaalkunde
De belangrijkste materiaalstructuren, mechanische eigenschappen, warmte-inbreng, 
warmte beïnvloede zone, spanningen en hardheden, voorwarmen en gloeien, koud 
en warmscheuren, taaiheid en brosheid en alle andere direct met lassen gerelateerde 
zaken worden behandeld. Daarbij gericht op de meest bekende koolstofstaal soorten.
Doelstelling is om bewust te worden van wat wij met onze lasvlam het basismateriaal 
aan doen. Met die bewustwording ontstaat het besef van de niet zichtbare en zichtbare 
kwaliteit van de lasverbinding. Lasdefecten en hun mogelijke oorzaken worden 
behandeld. 

Krimpen en vervormen
Het mechanisme, de oorzaak en de preventie worden behandeld. 
Waarom krimpt een metaal als het diverse temperatuur gebieden doorloopt bij 
verhitting en afkoeling? Hoe kunnen we dit fenomeen beperken of er rekening 
mee houden? Veel vervorming geeft weinig spanning, weinig vervorming geeft 
veel spanning, waar kiezen we voor? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de 
lasverbinding? Wat kunnen we als preventie doen vooraf en wat als herstelwerk 
achteraf? 

Troubleshooting en het afstellen van 
MIG/MAG lasapparatuur
Garantie op minder storingen waardoor meer productie en minder ergernis op de 
lasvloer het gevolg zal zijn.
De meeste storingen ontstaan door de 4 “O’s” te weten;
1. Onvakkundigheid 

proceskennis met nadruk op de lasboog
2. Onbekendheid  

apparatuurkennis tot in slijtonderdelen
3. Ongeïnteresseerdheid 

motivatie van de lasser en/of kader
4. Onderhoudsachterstand 

duur bezuinigen

Uitgebreide uitleg met de praktijkervaring in moeilijke omstandigheden steeds als rode 
draad. Begrijpelijke uitleg van de 4 booggebieden en de daarbij behorende parameters. 
Antwoord op alle vragen waar het in dit proces vaak mis gaat.

Lasnaadvormen
Behandeld worden de factoren die een rol spelen bij de keuze van een lasnaad. 
Waarmee dienen we de kwaliteit en waarmee de kwantiteit? Hoe kunnen lasdefecten 
voorkomen worden met de juiste lasnaadkeuze? Moet de tekentafel verstand van 
lassen hebben of is overleg met lasvloer een betere keuze? Wegen kosten van 
voorbewerking van niet standaard lasnaadvormen op tegen de urenwinst die achteraf 
gemaakt wordt? Waarom is een hoeklas een ondergewaardeerde naadvorm? Stompe 
en niet stompe lasnaden, waar is de keuze op gebaseerd? Is de opdrachtgever gevoelig 
voor op kennis gebaseerde goedkopere naadvormen? Overdrijven we niet met onze 
hoek lasdikten? Zijn er lassers die een A=3 kunnen lassen?

Lastechnische 
theorie
trainingen

Vervolg



Pulse MIG/ 
MAG lassen 
van Aluminium 
en RVS

Op Maat Trajecten Doel van de opleiding
Deze opleiding is bestemd voor gevorderde 
MIG/MAG lasser en gebaseerd op het 
beheersen van het pulserend MIG/MAG proces 
voor het lassen van RVS of aluminium.

Eisen van toelating tot:
Minimaal NIL MAG niveau 2
Praktijkervaring met het lassen van de 
materiaalsoort Aluminium en zijn legeringen 
of roestvaststaal.

Toetsing
De opleiding wordt afgesloten met het lassen 
van een proefstuk en een theoretische 
ondervraging.

Deelnamecertificaat
Bij een gunstige uitslag van de theorie- en 
praktijktoetsing, ontvangt de kandidaat een 
deelnamecertificaat.

Periode
Deze opleidingen worden op afspraak 
ingepland.

Duur van de opleiding
Avondscholing: ca. 6 avonden en afhankelijk 
van het instroom niveau
Dagscholing: ca. 3 dagen en afhankelijk van 
het instroom niveau

Locatie

Opties
Er zijn mogelijkheden om na het bijwonen van 
deze opleiding, op te gaan voor het examen 
overeenkomstig de reglementen van de NIL; 
het Nederlands Instituut voor Lastechniek, 
MIG lasproces niveau 3 en 4 op Aluminium of 
Niveau 4 van het Mag lasproces niveau 4.
Aanvaarding en acceptatie in overleg met de 
coördinator opleidingen.

Voor overige vragen verwijzen wij u naar de 
coördinator opleidingen.
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Doel van de opleiding
Kennismaken met lastechniek voor mensen 
die indirect met lastechniek te maken hebben.

Opleiding
De opleiding is bestemd voor constructeurs, 
tekenaars, werkvoorbereiders, QA/QC 
medewerkers en inspecteurs en ander 
personeel welke indirect met de lastechniek te 
maken hebben.

Eisen van toelating tot:
Minimaal MBO niveau.

Examen
Bij gunstige uitslag van het theorie- en 
praktijkexamen zal er een bewijs van 
deelname worden afgegeven.

Inhoud van het theorie 
programma
• Lasprocessen en toepassingen
• Ontwerpen van constructies
• Kwaliteitsborging
• Levensduur
• Voor- en nadelen van lassen
• Gezondheid en veiligheid
• Toegepaste machines

Inhoud van het praktijk 
programma 
• Voorbereiding van lasverbindingen
• Lassen met beklede elektrode
• MAG-lassen
• TIG-lassen
• Lasnaden in diverse posities

Voor nadere informatie verwijzen we u 
naar de coördinator opleidingen.

Praktische 
kennismaking 
met 
lastechniek

Op Maat Trajecten

23



Vraag vrijblijvend naar deze en andere 
mogelijkheden op het gebied van 
Lasconsultancy.   

Certificering 
van lassers

Op Maat Trajecten
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Binnen dat proces is de LMK een vast 
onderdeel. Deze lasmethode kwalificatie
is een dossier van diverse documenten
die ter bewijsvoering dienen van uw 
vakbekwaamheid als onderneming. De 
internationale benaming is WPQR of PQR 
(Welding Procedure Qualification Record).
De opbouw en afhandeling van dit dossier,
in combinatie met het certificeren van uw 
lassers, kan Solutions to Connect voor u 
uit handen nemen.

Certificering
Solutions to Connect is in staat uw lassers
te certificeren.
Voor proefstukken die tijdens het 
praktijkexamen, voor de niveaus 2 tot
en met 4 voor de processen Booglassen 
met beklede elektroden, MAG en TIG 
worden gelast, kunnen op aanvraag 
lasserscertificaten (WPQ) volgens NEN-ISO
9606-1:2013 worden verstrekt.
Deze certificaten kunnen op verzoek 
worden uitgegeven in overeenstemming 
met de voor u geldende normen en/of 
rules, en geaccrediteerd door diverse 
geautoriseerde instanties naar keuze,
waaronder Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas,
het NIL en andere.

Begeleiding
LasMethodeKwalificaties
LasMethodeKwalificaties (LMK) liggen ten  
grondslag van de waarborging richting uw
opdrachtgever.



Locatie
Wij bieden u dit cursusjaar 2020-2021 de mogelijkheid om 
op onderstaande locatie de lasopleidingen te volgen. 

Gorinchem
Solutions to Connect BV, Avelingen West 26

  

 

Opleiden, trainen, kwalificeren, certificeren en  consultancy 

Locatie Gorinchem
Solutions to Connect 

Postbus 3064, 4200 EB Gorinchem
Avelingen West 26, 4202 MS Gorinchem

Contact  Tel: +31 6 51 36 38 29 - E-mail: info@solutions2connect.nl
  www.solutions2connect.nl




