
Looptijd
26 avonden van 17:30 tot 21:00 en 2 examensessies

Diploma
NIL IWP Diploma

Locatie
Tetrix Heerhugowaard - W.M. Dudokweg 66, Heerhugowaard

Startdatum
September 2023

Prijs
€4.500,- (excl. btw) inclusief lesmateriaal en examinering

Cursus International Welding Practitioner (IWP)
Meesterlasser

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus tot International Welding Practitioner is bedoeld voor lassers die

werken in of willen doorgroeien naar een leidinggevende functie waarbij je

toezicht houdt op praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende

materiaalsoorten en lasprocessen. De cursus wordt ook wel de opleiding tot

meesterlasser genoemd.

Inhoud van de cursus
De opleiding is onderverdeeld in 4 modules en bestaat uit een theoretisch en

praktisch gedeelte.

I: Processen en Apparatuur

II: Materialen en hun gedrag bij het lassen

III: Constructies en Ontwerp

IV: Fabricage en toepassingen

Examinering
De examens worden opgesteld en afgenomen door het Nederlands Instituut

voor Lastechniek. Iedere module wordt met een examen afgesloten volgens de

voorschriften die zijn vastgesteld door het International Institute of Welding

(IIW) en een verklaring van de school voor het praktijkgedeelte.

Na het positief afsluiten van de vier modules en het praktijkgedeelte ontvang

je het internationale diploma ‘International Welding Practitioner’.



Een cursus volgen op een opleidingslocatie
waar praktijk en theorie samenkomen op
onze lasschool in Heerhugowaard.

"Ik heb het allemaal zelf mogen ervaren en
meemaken. Ik begrijp heel goed wat er van je
verwacht wordt. In combinatie met mijn
ervaring als opleider heb ik veel ervaring met
verschillende soorten lasstudenten". 

Een gekwalificeerde lasopleider uit de
praktijk. Marnix is in het bezit van IWP,
IWT en IWI-C in combinatie met VTw-2 en
MT2. Met deze opleidingsachtergrond weet
hij precies wat er nodig is voor succes!

Investeren hoef je niet alleen te doen, er
bestaan fondsen en subsidies die jou of
jouw bedrijf tegemoetkomen in de
opleidingskosten. 

Deze cursus brengt je naar een nieuw level
op het gebied van lassen. Je gaat op een
andere manier naar het lassen kijken. Na
het afronden van deze cursus ben je veel
meer bewust van wat je aan het doen bent. 

Als je ambities hebt om door te groeien
naar een leidinggevende functie is dit een
waardevolle plek om te beginnen!

Wat maakt deze cursus uniek?
IWP (Meesterlasser)

De verdieping en kennis geeft je de
mogelijkheid om breder inzetbaar te zijn.
Denk bijvoorbeeld aan om de schakel te
vormen tussen de werkplaats chef,
engineer en lascoördinator. 

Hanna Hesselman & Tessa Hokke
Cursussen & Trainingen
Amsterdam | Den Helder | Heerhugowaard | Zaandam
072 727 1030
cursus@tetrixtechniek.nl


