International Welding Practitioner (IWP)
De Meesterlasser

Algemene informatie
Kwaliteit, wordt overal gevraagd en gaat een steeds belangrijker rol spelen onder anderen in
de techniek sector. Lassen is een bijzonder proces daarom is nauwkeurigheid en kwaliteit
van belang. Medewerkers met de juiste kennis ook op de werkvloer helpen u zeker deze
beoogde kwaliteit te waarborgen. In een vroegtijdig stadium lassers, fitters en/of
samenstellers adviseren en daar waar nodig bijsturen kan u veel onnodige kosten besparen.
Een Meesterlasser is die vraagbaak een alleskunner. Hij heeft praktische ervaring in
meerdere lasprocessen en kan dit theoretisch onderbouwen. Hij ondersteunend
lascoördinerende werkzaamheden en weet als geen ander wat er speelt op de werkvloer. De
opleiding bestaat uit 4 theoretische modules en een praktijk gedeelte. Het theoretische
gedeelte wordt opgebouwd vanuit de NIL boeken.

De theorie bestaat uit:
- Processen & Apparatuur
- Constructie & Ontwerp

- Materialen & hun gedrag bij het lassen
- Fabricage & Toepassing

De praktijk bestaat uit:
- Diverse werkstukken lassen in verschillende processen, materialen, naadvormen en posities
volgens de NEN EN ISO 9606
Toelating tot de IWP-opleiding gebeurt op basis van:
- Minimaal 2 jaar werkervaring en een aanbevolen leeftijd van minimaal 20 jaar
- Curriculum Vitae van de kandidaat met relevante werkervaring en opleidingen
- Het overleggen van een kopie van het diploma EWF/IIW-diploma Pijplasser, of
- Het overleggen van een kopie van een op 1 maart van het examenjaar geldig:
Lasserskwalificatiecertificaat EN 287-1/ISO 9606/ASME IX: H-L045/6G ss nb, of
Lasserskwalificatiecertificaat PE ss nb, of
PC ss nb + PF ss nb volgens ISO 9606/ASME IX
- Genoemde certificaten in combinatie met:
a. een diploma NIL niveau 3 (gronddiploma)
b. een theorie-verklaring EWF/IIW Pijplasser
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Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) informatie:
- De opleiding staat onder toezicht van het NIL en wordt gegeven overeenkomstig de
richtlijnen van het International Institute of Welding (IIW)
- De theorie- en Praktijkexamens worden afgenomen door het NIL. Voor de praktijkexamens
kunnen vrijstellingen worden verkregen.
- De opleiding wordt per module afgesloten met een examen volgens de voorschriften die
zijn vastgesteld door International Institute of Welding (IIW) en een verklaring van de
school voor het volgen van alle onderdelen van de opleiding
- Bij gunstige uitslag van het examen ontvangt de kandidaat het internationale diploma IWP
Opleiding is bestemd voor lassers die:
- Hun praktische laskennis willen verbreden en theoretisch willen onderbouwen. Die zich
verantwoordelijk voelen om hun kwaliteit te verbeteren maar ook de kwaliteit van andere te
bewaken.
- Het leuk vinden om collegae op sleep touw te nemen en ze uit te leggen hoe processen
werken en voor te doen hoe de las gelegd moet worden.
Je bent de Meester lasser in een bedrijf.
Duur van de opleiding:
- Theorie 90 lesuren, in de avonduren
- Praktijk ±40 á 60 lesuren, overdag (vrijstellingen zijn mogelijk)
Examen
De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek.
De opleiding wordt per hoofdonderwerp afgesloten met een examen volgens de
voorschriften die zijn vastgesteld door International Institute of Welding (IIW) en een
verklaring van de school voor het volgen van alle onderdelen van de opleiding.
Bij gunstige uitslag van het examen ontvangt de kandidaat het internationale diploma
"International Welding Practitioner”
De examen momenten worden landelijk georganiseerd door het NIL.
Opleidingslocatie:
- Weld Point verzorgt deze opleiding op de vestiging in Beek (Lb)
Wilt u meer informatie over:
- Subsidie mogelijkheden
- Deze of een andere cursus/opleiding
Bel of mail ons dan op +31(0)6 82775870 of jeroen.pekelharing@weldpoint.nl
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