
Niveau 1: voor iedereen
Niveau 2: diploma niveau 1 is
gewenst, maar niet verplicht
Niveau 3: diploma niveau 2 is
verplicht
Niveau 4: diploma niveau 3 is
verplicht

DUUR
20 dagdelen, 1 avond per week 
(17.30 - 21.30 uur)

STARTDATUM
07-09-2022 & 01-03-2023

LESLOCATIE
Sportlaan Driene 2, Hengelo

VOOROPLEIDING

DIPLOMA
NIL-diploma

FEITEN IN HET KORT

MAG lassen (staal)
MIG lassen (aluminium)
TIG lassen (staal | RVS | aluminium)
BMBE lassen (staal)

LASCURSUSSEN
Bij SMEOT bieden we voor elk niveau een lascursus. Elke lascursus wordt afgesloten met een erkend NIL-diploma. De cursussen worden
aangeboden op niveau 1 t/m 4 en zijn te onderverdelen in: 

WAT HOUDT DE CURSUS IN?
Leerdoelen
Het doel van de cursussen is het bevorderen van de theoretische en praktische vaardigheden bij het lassen.

Inhoud
De lascursussen bestaan uit een theoretisch (klassikaal en zelfstudie) en praktisch gedeelte. SMEOT biedt zowel dag- als
avondopleidingen aan. De duur van de opleiding verschilt van 8/10 dagen tot 18/24 avonden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag
informatie aan. 

VOOR WIE ZIJN DE LASCURSUSSEN BEDOELD?
BMBE lassen wordt veel gebruikt in de machine-, scheeps- en bruggenbouw en in de offshore industrie. Het is een methode die bij
reparatiewerkzaamheden wordt toegepast. Deze cursus BMBE lassen is met name geschikt voor medewerkers in deze sectoren. De
opleiding is ook toegankelijk voor deelnemers die zich willen verdiepen in BMBE lassen.

TIG lassen wordt veel gebruikt bij specialistisch leidingwerk, bijvoorbeeld voor de voedingsindustrie, machinebouw en voor projecten
waarbij hoge eisen worden gesteld aan de laskwaliteit en het uiterlijk. Deze opleiding is met name geschikt voor medewerkers in deze
sectoren. De opleiding is ook toegankelijk voor deelnemers die zich willen verdiepen in TIG lassen.

MAG lassen wordt vooral toegepast bij de productie van voertuigen, tanks en leidingen in de machine- en scheepsbouw en de offshore
industrie. Deze opleiding is met name geschikt voor medewerkers in deze sectoren. De cursus MAG lassen is ook toegankelijk voor
deelnemers die zich willen verdiepen in lassen met actieve gassen.

JE CONTACTPERSOON

Han Slots
06-40158759

h.slots@smeot.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
Om deel te nemen aan de cursus lassen zijn persoonlijke
beschermingsmiddelen verplicht. De deelnemer neemt zelf een overall
en veiligheidsschoenen mee. Laskappen en handschoenen zijn uiteraard
aanwezig. Na afloop van iedere opleiding kan examen worden gedaan
voor een erkend NIL-diploma. Om dit lasdiploma te behalen, moeten een
praktijk- en theorie-examen succesvol worden afgerond. Deelnemers
die theoretisch minder sterk zijn, kunnen ook alleen een
praktijkverklaring halen.

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van
subsidie of fiscale voordelen waarover wij u graag informeren.




