
International Welding Practitioner (IWP)  

Doel van de opleiding 

De opleiding ‘International Welding 

Practitioner’ (IWP) is bedoeld voor 

lassers die werken in of willen door-

groeien naar een leidinggevende 

functie waarbij je toezicht houdt op 

praktische werkzaamheden bij het 

lassen van verschillende materiaal-

soorten en lasprocessen. De opleiding 

is onderverdeeld in vier modules en 

bestaat uit zowel een theorie als een 

praktijk gedeelte.  

Er worden steeds hogere eisen  

gesteld aan de kwaliteit van  

verbindingen, waardoor gedegen  

kennis van lastechnieken en  

materiaalkunde een must is.   

Studiebelasting 

Elke dinsdagavond theorieles gedu-

rende 1 schooljaar. Gedurende het 

schooljaar 5 dinsdagen overdag prak-

tijkles. 

Toelatingseisen 

Toelating tot de IWP-opleiding ge-

beurt op basis van: 

• Minimum leeftijd van 20 jaar en 

minimaal twee jaar ervaring als 

lasser. 

• Een EWF/IIW-diploma Pijplasser. 

• Óf een op 1 maart van het exa-

menjaar geldig lasserskwalificatie-

certificaat: 

 ISO9606/ASME IX: H-L045/6G 

 ss nb, óf  

 Lasserskwalificatie PE ss nb, óf

 PC ss nb + PF ss nb  volgens 

 ISO 9606/ASME IX 

 

In combinatie met: 

• een diploma NIL niveau 3* of  

• een theorieverklaring EWF/IIW 

Pijplasser* 

Diploma moet behaald zijn voor aan-

vang van de opleiding 

Inhoud 

Module I Processen en Apparatuur  

Module II Materialen en hun gedrag 

bij het lassen 

Module III Constructies en ontwerp 

Module IV Fabricage en toepassingen  

 

Lastechniek in de praktijk  

In de praktijkruimte, onder  

begeleiding van een ervaren  

instructeur, zelf aan de slag met de  

lasprocessen: 

• MIG lassen 

• MAG lassen 

• TIG lassen 

• BMBE lassen 

• Autogeen lassen 

De gemaakte proefstukken worden 

beoordeeld op basis van de geldende 

normen en eisen. 

Vrijstelling praktijk 

Het is mogelijk om (gedeeltelijke)  

vrijstelling te krijgen voor het  

praktijkgedeelte.  

Deze vrijstelling is afhankelijk van de  

te overhandigen certificaten per  

lasproces en aan de opleider.   

 

 

 

 

Afsluiting en diploma 

De examens worden opgesteld en 

afgenomen door het Nederlands Insti-

tuut voor Lastechniek. Iedere module 

wordt met een examen afgesloten 

volgens de voorschriften die zijn vast-

gesteld door het International        

Institute of Welding (IIW) en een ver-

klaring van de school voor het prak-

tijkgedeelte. 

Na het positief afsluiten van de vier 

modules en het praktijkgedeelte    

ontvang je het internationale diploma 

‘International Welding Practitioner’. 

Lesgeld 

Onze Voor het lesgeld en eventuele  

bijkomende kosten kunt u ons  

overzicht studiekosten raadplegen. 

Docenten 

Onze docenten beschikken over  

ruime praktijkervaring en veel kennis. 

Zij zijn voldoende gekwalificeerd en 

hebben vele jaren ervaring met het 

verzorgen van opleidingen. 

Subsidies 

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden 

voor bedrijven, zelfstandigen en parti-

culieren. Wij informeren u hier graag 

over en ondersteunen u bij de       

subsidie aanvraag. 
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LASconsult 



Plaats 

De lessen worden verzorgd bij  

LASconsult, De Ynfeart 7-211 te  

Heerenveen. De locatie beschikt over 

voldoende parkeergelegenheid. 

Accreditatie 

De opleiding IWP staat onder toezicht 

van het Nederlands Instituut voor  

Lastechniek (NIL) en wordt gegeven in 

overeenstemming met de richtlijnen 

van het International Institute of  

Welding (IIW). 

Andere relevante opleidingen 

• International Welding  

Specialist (IWS)  

• Schakelcursus MLT (sMLT) 

Op www.lasconsult.nl meer  

inhoudelijke informatie over de  

verschillende opleidingen. 

Aanmelden 

U kunt zich inschrijven middels onze 

website onder de knop ’direct inschrij-

ven’. Ook kun je een email sturen  

naar opleidingen@lasconsult.nl   

Meer weten 

Bel 0513-210 211 of stuur een bericht 

naar opleidingen@lasconsult.nl   

Op alle opleidingen zijn de algemene 

voorwaarden voor opleidingen van de 

Groot LASconsult VOF van  

toepassing.  

 

 

 

 

Contact 

LASconsult 

De Ynfeart 7-211 (ind.terrein-Kanaal) 

8447 GM Heerenveen 

Tel: 0513-210 211 

www.lasconsult.nl  

 

 

LASconsult is officieel erkend door: 
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http://www.lasconsult.nl
https://www.lasconsult.nl/aanmeldformulier/
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