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Women in Welding is voor vrouwen met affiniteit 
voor lastechniek. Wij hebben een totaalaanbod 
van lastechnische kader- en praktijkopleidingen. 

Door middel van niveaubepaling kijken wij welke opleiding het beste bij 

jouw opleidingsniveau en ervaring past. In totaal zijn er 5 verschillende 

soorten lasprocessen. Ieder lasproces is voor andere werkzaamheden 

en materialen geschikt. Wij leiden kandidaten op voor ieder proces, op 

alle niveaus. Zowel de theorie als praktijk.

Wanneer je slaagt voor zowel je theorie- als praktijkexamen, ontvang 

je het NIL diploma van het proces en niveau waarin je examen hebt 

gedaan. Een NIL lasdiploma is een leven lang geldig. 

Women in Welding
DevelopHer Academy

Gegarandeerd een baan als lasser! 
Wist je ook dat je na niveau 2 al aan 
de slag kan gaan als lasser? 
Zie kopje zij instromen.
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Wat kan je verwachten?
Tijdens deze opleiding doorloop je een aantal stappen. Hiernaast vind je 

ons opleidingsprogramma en de verschillende niveaus die je doorloopt 

voor de opleiding.

Praktijk wordt gegeven in Nieuwegein, Hardewijk of Eindhoven. 

 

NIL TIG Niveau 1
Processen en apparatuur 

De theorie
• Lasprocessen (principes)
• Kennis van de lasinstallaties voor het 

betreffende lasproces.          
• Principe van het betreffende lasproces 

    
Globale kennis van andere lasprocessen 

 
De praktijk
• Het lassen van binnen- en buitenhoeknaden 

in plaat in de positie PA en PB.
• Het lassen van V-naden in pijp in de positie 

PA.
• Materiaaldikte: 2 t/m 3 mm.
• Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1
• Beoordeling: uitsluitend visueel en door 

meten.

NIL TIG NIVEAU 2
Materialen en hun gedrag bij het lassen 
 
De theorie
• Scheikundige begrippen 
• IJzer- en staalbereiding 
• Gietijzer/gietstaal en legeringselementen 
• De invloed van belangrijke 

legeringselementen Lasonderzoek 
• Kennis van aluminium
• Kennis van corrosievaststaal/roestvaststaal
• Kennis van corrosie 

De praktijk
• Lassen van binnenhoeknaden in de posities 

PA, PB en PF.
• Lassen van buitenhoeknaden in de posities 

PA en PF.
• Lassen van werkstukken samengesteld uit 

plaat waarin eerder genoemde naadvorm, 
naadvormen en lasposities voorkomen.

• Materiaaldikte: 4 t/m 12 mm. Materiaalsoort: 
CR/ISO TR 15608: groep 8.1 en groep 22, 
23, 24.

• Beoordeling: uitsluitend visueel en door 
meten.

Je kan bij de opleiding TIG lassen kiezen welk materiaal je wilt lassen. Voorafgaand aan de opleiding maak je 

de keuze uit staal, RVS of aluminium.

Tijdens de opleiding las je de werkstukken met het gekozen materiaal.



Zijinstromen
Heb je al een diploma op MBO niveau 2? Kom dan in aanmerking voor 

de zij instromen. Hierin kan je je laten certificeren op de onderstaande 

gebieden.

1. CERTIFICEREN
Wanneer medewerkers t/m niveau 2 zijn opgeleid kunnen zij 

gecertificeerd worden voor specifieke werkzaamheden en direct aan 

het werk. 

2. OPLEIDING HYGIENISCH LASSER
De opleiding hygiënisch lasser is speciaal voor de 

voedingsmiddelenindustrie / Pharma. Hier worden hoge eisen gesteld 

aan de hygiëne van de machines. Een goede las heeft veel invloed op 

deze hygiëne.
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NIL TIG NIVEAU 3
Constructies en ontwerp 

De theorie
• Lasnaadvormen en voorbewerkingen 
• Belastingen van constructies 
• Krimpverschijnselen 
• Lasposities en lasaanduidingen op tekening 
• Tekening lezen  

De praktijk
• Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al 

dan niet met tegenlas, in de posities PA, PB, 
PD en PF.

• Lassen van open V-naden en dubbele 
V-naden (X-naden) in posities PA en PF.

• Lassen van werkstukken uit en/of 
samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en 
buismateriaal in de hiervoor genoemde 
posities.

• Materiaaldikte: 6 t/m 12 mm.
• Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 

22 en/of 23.
• Beoordeling: Visueel en meten. 

De stompe verbindingen met een V-naad 
worden ook radiografisch onderzocht op 
inwendige onvolkomenheden.

NIL TIG NIVEAU 4
Fabricage en Toepassingen  

De theorie
• Procesvariabelen bij het lassen 
• De boog/vlam 
• Lastoevoegmaterialen 
• Oorzaken en voorkomen van 

lasonvolkomenheden 
• Lassen in de praktijk 
• Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 

(Arbo)

De Praktijk
• Lassen van plaatverbindingen in alle 

lasposities met toepassing van de 
gebruikelijke naadvormen en (hoeknaden, 
V-naden, dubbele V-naden, enz.)

• Materiaaldikte: t/m 20 mm.
• Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
• Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch 

op inwendige onvolkomenheden.



Wat is lassen?
Het populaire lasproces TIG lassen worden toegepast op staal, RVS en 

aluminium lassen. TIG lassen is een nauwkeurig lasproces waarbij je 

als lasser veel controle hebt. Je kan er visueel hele mooie lassen mee 

leggen. Vergeleken met andere lasprocessen is het geen makkelijk 

lasproces, het vraagt veel vaardigheid van de lasser doordat er met 

twee handen gewerkt wordt.

Het is een schone lastechniek doordat het niet spettert en het kan 

goed worden toegepast bij dunwandig materiaal.

Je kiest voor de lasopleiding TIG lassen NIL niveau 1 wanneer je de 

basis van TIG lassen wilt leren en wanneer je nog geen las ervaring 

hebt. Je last materiaal van 4 tot 6 mm dikte. Wanneer je slaagt voor 

zowel je theorie- als praktijkexamen, ontvang je het NIL diploma TIG 

lassen niveau 1. 

Waarom lassen?
Sinds 2020 stijgt de vraag naar lassers gestaag en zelfs voor die tijd 

was er al een structureel tekort aan lassers. Er is dus een nijpend tekort 

aan dit soort technisch personeel. In de zogenaamde ‘kraptelijst’ van 

het UWV staan lassers dan ook bekend als een ‘tekortberoep’.  

Van origine wordt lassen gezien als een ‘mannelijk’ beroep, waardoor 

50% van de mogelijke kandidaten (vrouwen) niet wordt overwogen. 

Terwijl vrouwen van nature een betere aanleg hebben in hun fijne 

motoriek voor gedetailleerd laswerk. Hoewel er een langzame stijging is 

in het aandeel van vrouwen op de de werkvloer, ligt het bij technische 

beroepen nog steeds onder de 15%. In plaats van dit te zien als een 

simpele ‘metric’, zien wij dit als een kans om vraag en aanbod bij elkaar 

te brengen. 
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Women in Welding
Voor organisaties

Het speerpunt van Women in Welding is 
een diverse en inclusieve community binnen 
de technische sector te creëren, met als 
doelstelling het structurele tekort aan lassers 
aan te pakken. Wij bieden een opleiding met 
baangarantie. 

Women in Welding streeft naar het werken met de beste vrouwelijke 

lastechnische professionals. De persoonlijke ontwikkeling van 

onze talenten staat daarom hoog in het vaandel. Wij brengen 

de vereiste competenties in kaart zodat deze aansluiten op uw 

organisatiedoelstellingen.

Wij leiden op vanaf de basis tot aan lasprofessional. We spreken hier 

over het traject TIG Lassen NIL Niveau 1 t/m Niveau 2 inclusief een 

theorie en praktijk examen waarna de kandidaten een erkend NIL 

diploma zal ontvangen.

Persoonlijke begeleiding

Wij zijn betrokken tijdens het gehele traject. Van adviesgesprek tot 

diploma of competentiedoel. Wij monitoren de ontwikkeling en sturen 

waar nodig bij. Hierdoor zetten we de kennis om naar resultaten op de 

werkvloer.

Docenten met werkervaring

Onze docenten beschikken over jarenlange werkervaring. Hierdoor 

kunnen wij ook klant specifieke vragen over werkzaamheden goed 

behandelen. Wij werken samen met Lasschool Nederland.

Totaalaanbod

Wij werken samen met het opleidingsinstituut ‘Contract Onderwijs’. De 

kandidaten worden opgeleid in Harderwijk, Nieuwegein of Eindhoven. 

Looptijd 

Gedurende 12 tot 48 maanden (afhankelijk van het opleidingstraject)  

blijven de professionals bij ons in dienst, waarbij we actief bezig blijven 

met de ontwikkeling van de professionals.
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Contact opnemen

https://lasschool.nl/
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