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Opleiding, certificatie & ondersteuning van lassers
Op zoek naar een lasopleidingof certificatie opmaat van jouw
bedrijf?Nood aan ondersteuningop gebied van lassen?
Voor het lassen van metalen en kunststoffenben je bij het
Vervolmakingscentrumvoor lassers aan het juiste adres.
Praktijkopleidingenmetaallassen
Doelgerichten door ervaren lasinstructeurs vooralle manuelelas-en
braseertechnieken:
• TIG
• Halfautomaat
• Elektrode
• Braseren
Praktijkopleidingenkunststoflassen
Na een beknopt theoretischdeel over de eigenschappenvan
thermoplastenen hun gedrag tijdens het lassen richt deze
praktijkopleidingzich op 1 of meerdere lastechniekenen
kunststoffen.
Aan jou de keuze om het opleidingstrajectvooraf samen met ons uit
te stippelenof aan te sluiten bij 1 van onze open opleidingenover
volgendetechnieken:
• Elektromoflassen
• Spiegellassen
• Hete lucht lassen
• Extrusielassen
Theoretischelastechniekopleidingen
Nood aan uitbreidingvan lastechnischekennis binnenjullie bedrijf
of het theoretischopleiden van nieuwe collega’s?
Sluit aan bij 1 van onze standaardopleidingenof bepaal samen met
ons een opleidingop maat van jullie bedrijf.
Een greep uit de vele thema’s van onze praktisch/theoretisch
opleidingen:
• Lassen van roestvaststaal
• Lassymbolisatie
• Lasprocessen
• Normering, ondermeer : EN 1090- ISO 9606-ISO 15614
• Lassen van Aluminium
• Visuelelasinspectie VT2
• Lasdefecten: hoe voorkomenen de acceptatiecriteria
• Hoogsterktestalen
• ISO 9606: Hoe lees ik een lassercertificaat?
• Beproevingvan lassen
• ...

Hoe gaan we te werk?
Stap 1: contacten analyse
Je contacteert ons via de website,telefoon of e-mail. We brengen
samen het type laswerk in jouw bedrijf in kaart,schatten het huidige
niveau van de lasser in en bepalende vereiste doelstellingen.In de
meeste gevallenis alles meteen duidelijk.Anders komenwe bij jou
ter plekke.
Stap 2: vastleggeninhoud
Met het oog op het behalenvan bovenstaandecertificatenleggen
we duur, locatie en tijdstipvan de opleidingvast. Dat kan altijd op
korte termijn en op onze 4 verschillendelocaties in Vlaanderen.
Stap 3: opleiding
Tijdens de opleidingsturen onze begeleidersbij waar nodig.
Stap 4: certificatie
Elke weekorganiserenwe een certificatiemomentmet een erkend
notified body. Geslaagd?Dan bezorgenwij jou meteen de nodige
certificaten.Ookopleidingenzonder certificatiezijn perfect
mogelijk. Eengreep uit de normen:ISO 9606-X, ASME IX, ISO 24394,
EN 13585, EN13067, ...

Heb je vragen?Wil je meer informatie?
Contacteerons meteen op www.v-c-l.be.
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