BBL Opleiding Allround-lasser

Crebo nummer 25287

Vanaf begin november 2021 start de BBL opleiding Allround-lasser MBO 3. Deze 2 jarige BBL
opleiding wordt mogelijk gemaakt doordat de samenwerking wordt opgezocht tussen VISTA college
en Weld Point lascentrum Limburg.
Opleiding is bestemd voor :
Lassers die méér willen!
Deze MBO 3 BBL Opleiding heeft als doelgroep Dé gespecialiseerde lasser binnen uw bedrijf.
Beroep omschrijving :
Kwaliteit wordt overal gevraagd en gaat een steeds belangrijkere rol spelen ook in de technieksector.
De juiste kennis op de werkvloer, een lasser die niet alleen meerdere lasprocessen beheerst maar
ook theoretisch onderlegd is. Hij kan hoogstaand gecertificeerd laswerk afleveren, inspecteert zijn
eigen laswerk maar neemt ook de beginnende werknemers in het bedrijf onder de arm.
De Allround-lasser is op lastechnisch gebied een vraagbaak op de werkvloer. Tijdens de opleiding
leert hij de praktische vaardigheden die de NIL niveaus voorschrijven. Daarnaast besteden we o.a.
aandacht aan (reparatie) slijpen en positieve hoekinbranding bij hoeklassen.
Vista College & Weld Point zullen uw medewerker(s) stap voor stap door de praktische en
theoretische lesstof heen loodsen.
Inhoud van de opleiding :
- 3 NIL Opleidingen op niveau 3 en/of 4 naar keuze een vereiste is 2 processen waarvan 1 op niveau 4
- International Welding Practitioner (IWP/Meesterlasser)
- Visuele Lasinspectie level 1 (VTw-1)
- Nederlands – Rekenen – Loopbaan & Burgerschap
- 3 Keuzedelen zoals: Duurzaamheid, Digitaal rijbewijs & Ondernemerschap
Doorloop tijd en lesuren van de opleiding :
Totaal aantal praktische & theoretische lesuren zijn ±425 uur.
- Lesdag 1ste jaar is de vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur
- Lesdag 2de jaar is de woensdag van 15.30 tot 21.00 uur
- Alle examens zullen overdag zijn en het IWP examen wordt landelijk georganiseerd door het NIL
Toelatingseisen :
- Kandidaat wordt toegelaten middels een intake gesprek
- MBO 2 en/of 3, VMBO variant, MAVO/HAVO (vraag naar de mogelijkheden)
- Minimaal 2 processen afgerond met NIL diploma niveau 2 of door 0-Meeting
- Voor de IWP opleidingen is informatie op te vragen bij Weld Point
Wilt u meer informatie over :
- Deze opleiding en/of subsidie mogelijkheden
Neem dan contact op met een van onderstaande personen
VISTA college : Jean Schoonbroodt
06-28534979
VISTA college : Sjef Claessens
06-15054812
Weld Point
: Jeroen Pekelharing
06-82775870
www.weldpoint.nl

