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Informatie EWCP-B cursus, Terborg 
(cursus lascoördinator voor staalconstructies, was de opleiding RWC-B) 
 

Bij voldoende deelname, start de cursus op donderdag 23 februari 2017. 
Aanvang lessen om 14.00 uur, einde ± 20.00 uur. 
 
planning van de RWC-B opleiding 
 

Dagnr. Datum 
Behandelde onderwerpen 

Opmerking 
14.00 – 16.30 uur 17.30 – 20.00 uur 

1 23-02-2017 1.1 / 1.2 / 1.3 3.3 / 3.3 / 3.6   

2 02-03-2017 1.4 / 1.5 / 1.5 4.2 / 4.2 / 4.2   

3 9-03-2017 1.5 / 1.5 / 1.6 4.1 / 4.3 / 4.4   

4 16-03-2017 1.6 / 1.7 / 1.8 4.4 / 4.5 / 4.5   

5 23-03-2017 1.9 / 1.9 / rest 4.5 / 4.5 / 4.6   

6 30-03-2017 2.3 / 2.4 / 2.5 4.6 / 4.7 / 4.7   

7 06-04-2017 2.6 / 2.7 / 2.7 4.7 / 4.7 / 4.8   

8 13-04-2017 2.8 / 2.8 / 2.9 4.9 / 4.10 / 4.10   

9 20-04-2017 2.10 / 2.11 4.10 / 4.10 / 4.10   

10 12-05-2017 Tussentijds examen    

11 18-05-2017 s1 / s2 / s3 s4 / s5 / s6 / s6 1 uur extra 

12 24-05-2017 s7 / s8 / s9 s10 / s11 / s12 Dit is een woensdag ! 

13 
30 en 31 mei 
2017 

Eindexamens     

 
De cursusdagen (1 t/m 9) en seminar (11 en 12) zijn op locatie van AT Techniekopleidingen. 
Kosten voor deze cursus en seminar bedragen € 2200,- excl. BTW. 
 
De lesboeken, een schrijfblok en schrijfmateriaal ontvangt u de eerste dag bij aanvang van de les. 
Lesmaterialen, koffie/thee en een warme maaltijd zijn inbegrepen.  
 
Voor het tussentijds- en eindexamen wordt u uitgenodigd door het Nederlands Instituut voor 
Lastechniek (NIL) op een externe (nog nader door het NIL te bepalen) datum en locatie. De kosten 
van het examen worden direct door het NIL aan u gefactureerd. Het eindexamen is zowel mondeling 
als schriftelijk. 
Voor de deelname aan de cursus wordt u geacht de normen EN 1090-1 en EN 1090-2 als ook NEN 
bundel 18, uitgave 2013 in uw bezit te hebben. Deze kunt u kopen in de NEN Shop van het 
Nederlands Normalisatie Instituut, (nen.nl). Kies voor de EN 1090-1 en EN 1090-2 voor de PDF-
versie. 
Voor deelname aan het examen geldt een minimale aanwezigheid van 90% ! 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met; 
Robert Smits, coördinator bedrijfsopleidingen (06-22320500). 
 
Mocht u zich willen inschrijven voor deze cursus, kunt u dit doen door het ingevulde aanmeldformulier 
voor de opleiding, het aanmeldformulier voor het examen, uw CV met diploma’s en kopie van ID of 
paspoort (geen rijbewijs) naar ons toe te sturen via post of mail. ( contact@atopleidingen.nl ) 
 
(Aanmeldformulieren zijn te downloaden via deze link ) 
U ontvangt een bevestiging van inschrijving wanneer u voldoet aan de toelatingscriteria die vermeld 
staan in het aanmeldingsformulier voor de opleiding. 
 
 
Voor deze cursus kunt u (eventueel) gebruik maken van een bijdrageregeling uit het OOM-
fonds. 
                   Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten, facturering door AT Techniekopleidingen. 
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