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 Opleiding Meesterlasser (I.W.P.) 
 
Voor wie?  

 
Het opleiden van lastechnisch kader dat in een bedrijf belast is met leidinggeven aan, en toezicht 

houden op de praktische aspecten bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en met 

verschillende lasprocessen zoals: de voorbereiding, lasproceskeuze, uitvoering en kwaliteitsbewaking.  
 
Lastechnische deskundigen die leidinggeven en toezicht houden op het lassen met verschillende 
materiaalsoorten en op lasprocessen. 
 

 

 
 
De opleiding wordt gegeven volgens de reglementen van het NIL 
(Nederlands Instituut voor Lastechniek).  

 
Inhoud van de opleiding 

 

De opleiding bestaat grotendeels uit theorielessen 

 
Hoofdonderwerpen (theorie) zijn: 
- Module 1 processen en apparatuur 
- Module 2 materialen en hun gedrag bij het lassen 
- Module 3 constructies en ontwerp 
- Module 4 fabricage en toepassingen  
- examinering 
 
Praktijk: 
- TIG lassen 
- Autogene metaalbewerking 
- MIG/MAG lassen 
- lassen met beklede elektroden en demo’s 
 
Opleidingsduur: 
De opleiding duurt 30 weken. (m.u.v. schoolvakanties) waarbij één dagdeel per week theorieles wordt 
gegeven. Afsluitend is 1 dag praktijk, alle lestijden zijn ’s avonds. 
 

Examen en certificering  

 
Het examen wordt afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L.  
Je ontvangt het N.I.L. diploma Meesterlasser en het internationale diploma International Welding 
practitioner (I.W.P.). 
 

Zelfstudie 

 
Afhankelijk van de kennis en ervaring van de deelnemer. 
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Toelatingsvoorwaarden  

 
- een minimum leeftijd van 20 jaar hebben en twee jaar ervaring hebben als lasser en in het 

bezit zijn van een EWF/IIW diploma Pijplasser, volgens de betreffende EWF/IIW Guideline  
 

of (tot het eind van de overgangsregeling) in het bezit zijn van: 
 

- een geldig Lasserskwalificatiecertificaat EN 287-1 of EN ISO 9606-2, H-L045 ss nb in 
tenminste één lasproces en uitgegeven onder EN 45013 / ISO IEC 17024 en met 
aantoonbare theoretische kennis op het niveau van tenminste het EWF/IIW diploma 
Pijplasser,  
 

of  
- een NIL diploma niveau 3 (gronddiploma of een NIL diploma niveau 4 (vakdiploma). 
 

Locatie 

 
Praktijkcentrum Metaal, locatie Ede. 
 

Extra informatie 

 
Bij deelname ontvang je; Praktijkopgave en lesstofomschrijving N.I.L. 
 

Startdatum en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijzen zie onze website 
 

Extra informatie 

 
Bij stichting OOM kan subsidie voor deze cursus aangevraagd worden. Kijk op de website of je 
werkgever hiervoor in aanmerking komt. 
 

Contact en aanmelden 

 

 
www.upgrade.nu 
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
T 0318-664200 
info@upgrade.nu  
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http://www.oom.nl/
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