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Algemeen
Dit Opleidings- en Examenreglement is de uitwerking van de EWF guideline 652. Dit is het reglement voor de
specifieke opleiding, examinering en diplomering van European EN 1090 Welding Coordination Personnel for Steel
Constructions for the Levels “Specific” and “Basic”, met restrictie tot de EN 1090-2.

1.
Opleiding
De opleiding en examinering voor Responsible Welding Coordinator is gericht op het opfrissen en actualiseren van
kennis voor personen die werkzaam (zullen gaan) zijn als lascoördinator, opererend binnen het veld van
staalconstructies zoals gedefinieerd in EN 1090-2 en zoals voorgeschreven door the European Directives
89/106/EEC. De opleiding “European Welding Coordinator Personnal” omvat een theoretisch deel en een Seminar en
is omschreven in de Guideline van het European Federation for Welding (EWF 652-11) Dedicated Knowledge for
Personnel with the Responsibility for Welding Coordination to comply with EN 1090-2 – Minimum Requirements for
the Education, Training, Examination and Qualification.

De theorie onderwerpen
Lasprocessen en apparatuur
Materiaal en materiaalgedrag tijdens het lassen
Constructie en ontwerp
Fabricatie en toegepaste Engineering
Seminar EN 1090
Examen (tussentijdse- en eindexamen)

Lesuren
ERWP-S
20
19
12
44
21
Sub totaal
116
Dagen
14.5
3.45 uur
Totaal:
120

EWCP-B
14
10
3
24
13
64
8
2.30 uur
65

Een lesuur bevat minimaal 50 minuten aan contacturen.
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2. Toelatingsvoorwaarden aan de opleiding
Toelatingsvoorwaarde betreft het voldoen aan de minimale voorwaarden, welke in de volgende documenten zijn
vastgelegd.
- OK2.20 (F303.08-01) Aanmeldingsformulier voor de opleiding EWCP- B
- OK2.21 (F303.08-02) Aanmeldingsformulier voor de opleiding EWCP- S

Uitzondering op de toelatingsvoorwaarden, dienen te worden beoordeeld door de Examencommissie Welding
Coordinator.
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3. Toelatingsvoorwaarden aan het tussentijdse en eindexamen
In OA1.01 (R300.00) paragraaf 7 zijn de algemene voorwaarden voor de NIL examens vastgelegd. In deze paragraaf
zijn de specifieke examineringregels voor de opleiding voor de Responsible Welding Coordinator vastgelegd.
Toelatingsvoorwaarden om het examen te mogen afleggen:
- voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding
- een aanwezigheid van minimaal 90% aan de cursus, ter beoordeling van het NIL. Dit geldt niet voor het tussentijdse
examen. Uitzonderingen worden gemaakt naar het oordeel van de examencommissie.

3.1
Tussentijds examen EWCP-B
Het tussentijdse examen is een schriftelijk examen en heeft betrekking op het theoretisch gedeelte. Het tussentijdse
examen wordt na afronding van de theoretische cursus afgenomen en zal bestaan uit 50 multiple choice vragen die
het hele veld van het onderwerp behandelen.
3.2
Tussentijds examen EWCP-S
Het tussentijdse examen is een schriftelijk examen en heeft betrekking op het theoretisch gedeelte. Het tussentijdse
examen wordt na afronding van de theoretische cursus afgenomen en zal bestaan uit 30 multiple choice vragen die
het hele veld van het onderwerp behandelen en 10 open vragen.
3.3
Eindexamen
Het eindexamen bestaat uit:
- het schriftelijk examen met betrekking tot de inhoud van de Seminar en
- het mondeling examen, deze heeft betrekking op de gehele cursus (theoretisch deel plus de Seminar).
De duur van het examen staat in onderstaand tabel vermeld.
Kwalificatie Level
EWCP-S
EWCP-B

Tussentijds examen
Schriftelijk
1,5 uur
1 uur

Eindexamen
Schriftelijk
1,5 uur
1 uur

Mondeling
45 minuten
30 minuten

Het eindexamen vindt plaats na afronding van het seminar. Het eindexamen, bestaande uit het schriftelijkexamen van
vijf (5) open vragen, waaronder een case en een mondeling examen, wordt op één dag afgenomen. Tijdens het
mondelinge examen worden een onderwerpen besproken die betrekking hebben op het theoretische deel en op het
seminar, zie Beoordelingsformulier mondeling examen Lascoördinator EN 1090, OK2.23 (F303.08-07).
4. Beoordeling
Om het examen te behalen, dient de kandidaat minimaal 60% van de maximaal haalbare score te behalen, voor
zowel schriftelijk (tussentijds en eindexamen) als het mondelinge examen. De kandidaat is voor het eindexamen
geslaagd als het eindcijfer rekenkundig afgerond 6,0 bedraagt (Dit betekent afgerond 1 decimaal achter de komma.
6.0 is geslaagd, 5,9 is afgewezen).
5. Herexamen
Voorwaarden ten aanzien van herexamen, zie OA1.01.
6. Examencommissie
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Examencommissie, de partijen gehoord hebbend. De
Examencommissie, welke namens het NIL opereert, houdt toezicht op de examens. Hiermee wordt de
onafhankelijkheid, integriteit en eerlijkheid van het examensysteem gewaarborgd. Zie KK1.02 (Q201.00) voor het
reglement ‘samenstelling en taken van productgroepen en commissies’. In document OK5.01 (L303.00-01) zijn de
leden van de Examencommissie voor Welding Coordination volgens EN 1090 genoemd.
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