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BBL Opleiding Pijpenbewerker  Crebo nummer 25292 

 

Beroep omschrijving : 

Leidingwerk zie je onderhanden in fabrieken, ketelhuizen, grote chemische plants, ziekenhuizen of in 

de Offshore. Het meeste leidingwerk zie je niet, omdat het in de grond of zelfs in zee ligt! Door die 

leidingen/pijpen transporteert men bijvoorbeeld water, gas, stoom, olie of zelfs PVC korrels.  

De kandidaat leert als pijpfitter/samensteller deze pijpen in te meten, een isometrische tekening te 

maken, te bewerken en samen te stellen tot een fit-up! Dit gaan de kandidaten doen met 

verschillende gereedschappen en machines zoals een rolmaat, lintzaag, slijptol, lasapparaten en zelfs 

plasma en autogeen snijden. 

Vista College & Weld Point zullen de kandidaten stap voor stap door de praktische en theoretische 

lesstof heen loodsen.   

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 : 

(Leerling) fitters, bankwerkers, monteurs PB, E & W, maar ook voor iemand die wil omscholen. Heeft 

uw fitter, bankwerker of monteur al enige ervaring dan zullen wij daarop inspelen tijdens de 

opleiding.  

 

Inhoud van de opleiding :                    

- 1 NIL lasopleidingen TIG niveau 1 staal 

- Isometrisch- & Constructie tekeninglezen – Werken met gereedschappen – Zagen – boren  
- inmeten – Bewerken van pijpdelen – Type flensen – fittersboekje – Slijp technieken – Buigen  
- Inzet & Opzet fit-ups – Pijpdelen zoals Bochten, T-stukken – Uitslag maken van verschillende fit-ups 
- Broekstukken – Aftakkingen onder 45˚ en nog veel meer.   
- Nederlands – Rekenen – Loopbaan & Burgerschap - 2 Keuzedelen 

 

Doorloop tijd en lesuren van de opleiding :         

Totaal aantal praktische & theoretische lesuren zijn  ±425 uur. 

- Lesdag is de dinsdag of donderdag middag/avond van 13.30 tot 20.00 uur 
- Examens  van VISTA College zullen overdag zijn en worden landelijk georganiseerd  
- Examen  van het NIL zal overdag zijn en word bij Weld Point georganiseerd 
            
Toelatingseisen : 
- Kandidaat wordt toegelaten middels een intake gesprek  

- MBO 1, 2 en/of 3, VMBO variant, MAVO/HAVO (vraag naar de mogelijkheden) 

                 

Wilt u meer informatie over :                      

- Deze opleiding en/of subsidie mogelijkheden 

              
Neem dan contact op met een van onderstaande personen 
VISTA college  : Sjef Claessens   06-15054812 

Weld Point  : Jeroen Pekelharing   06-82775870  

VISTA college  : Mark Reijnders   06-51998807 
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