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Lastechniek on tour: leerlijn 
van PO tot MBO niveau 1 !
Haprotech Lasopleidingen en 
STO hebben een complete 
leerlijn ‘lastechniek’ ontwikkeld, 
waar je op elk moment in kunt 
stappen. Van kennismaking 
tot certificering. Heel leuk voor 
kinderen en zeer waardevol voor 
de arbeidsmarkt. Lees hieronder 
meer. 

Voor basisscholen en 
onderbouw vmbo
Haprotech Lasopleidingen komt 
een ochtend of middag naar de 
school toe met ‘Lastechniek on 
Tour’. Met een mobiele laskar op 
het schoolplein kunnen kinderen 
buiten ervaren hoe het is om zelf 
te lassen. Spannend! Met een 
echte lastoorts in de hand, een 
laskap voor het gezicht en een 
overall ter bescherming van de 
kleding mogen kinderen zelf iets 

lassen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
hun naam lassen op een stalen 
plaatje. Je maakt echt iets voor 
jezelf en de kinderen kunnen op 
deze manier ervaren wat lassen 
is! Heel leuk en ook zeer geschikt 
als LOB-les in de onderbouw 
vmbo. In overleg kan een dag/
dagdeel worden ingepland.
 
Bovenbouw vmbo
De zogenaamde processen 
die gelast kunnen worden zijn 
MAG, TIG en Elektroden lassen. 
MAG lassen wordt veel in de 
constructie- en machinebouw 
gedaan. TIG lassen is meer 
voor het mooie en fijne werk 
zoals roestvrijstalen trappen, 
aluminium deuren of een 
voetbaltrainingsgoal. Elektroden 
lassen doen ze veel op boten of 
bij Tata Steel.

Elektroden lassen wordt ook 
wel MMA lassen (Manual Metal 
Arc) en booglassen met beklede 
elektroden (BMBE) genoemd. 

Voor de bovenbouw van het 
vmbo biedt Haprotech een 
2-daagse basistraining lassen. 
Deze kan op twee manieren 
worden ingestoken:

1. een verdiepingsslag op één 
proces (voor leerlingen met een 
technisch profiel)
2. kennismaking met meerdere 
processen (voor leerlingen met 
een niet-technisch profiel).

De leerlingen komen dan bij 
Haprotech (Velsen-Noord) 
om daar zelfstandig aan de 
slag te gaan, uiteraard onder 
begeleiding van aardige 
en vaardige lasdocenten. 
Afhankelijk van de interesse kan 
gekozen worden voor één proces 
of voor alle processen (met 
minder verdieping). 
De twee dagen kunnen achter 
elkaar gepland worden of met 
enkele weken er tussen. De 
leerlingen ontvangen dan een 
geweldig lascertificaat van 
Haprotech voor in het portfolio. 



NIL diploma lassen
Kinderen die na de 2-daagse 
talent en affiniteit met lassen 
blijken te hebben, zouden 
een echt en erkend diploma 
of praktijkverklaring door het 
Nederlands Instituut voor 
Lastechniek (NIL) kunnen 
behalen. In 7 dagen en de 8ste 
dag examen, haal je een niveau 1 
MAG, TIG of Elektroden lassen. 
De opleiding bestaat uit praktijk 
en theorie. De deelnemer zal  
thuis zelf ook theorie moeten 
leren, naast de les die je hierin 
krijgt. Mocht een kind/jongere 
moeite hebben met theorie, dan 
kan ook alleen praktijkexamen 
worden gedaan en ontvangt hij/
zij een praktijkverklaring die ook 
door het NIL wordt  afgegeven. 
Zo’n diploma of verklaring heeft 
echt waarde in de wereld van 
de (las)techniek. Je kunt er zo 
mee aan het werk. De dagen 
kunnen min of meer achter 
elkaar gepland worden of 
bijvoorbeeld een dag in de week. 
Indien de school een stage in het 
programma heeft staan, dan zou 
dit een goede invulling kunnen 
zijn.

Bekijk ook filmpjes op YouTube. 
Haprotech Lasopleidingen en 
Technisch Uitzendbureau  op 
YouTube. Belangstelling? 
Neem contact op met 
q.vanojen@dunamare.nl.
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