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OK2.20 (F303.08-01 rev 003, 12-12-2012)  
AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE OPLEIDING EN 1090  

WELDING COORDINATION -  ‘B’ VOLGENS EWF GUIDELINE 652 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam kandidaat:  Werkgever:  

Straat & nummer:  Straat & nummer:  

Postcode:  Postcode:  

Plaats:  Plaats:  

Telefoonnummer:  Telefoonnummer:  

Emailadres:  Factuuradres: Kandidaat / werkgever 

Geboortedatum:  Factuur t.a.v.:  

Opmerkingen:  

 

2. ERVARING & VOOROPLEIDING 
Vink aan, wat van toepassing is 

Route 1(theorieles, tussentijds examen, seminar en eindexamen  verplicht) 

 

□  Beschikt over: 
 
Ervaring:   
- minimaal vier (4) jaar ervaring, binnen de afgelopen zes (6) jaar. Deze werkervaring moet 
overeenkomstig zijn met het werk- en denkniveau van een lascoördinator.  De werkzaamheden 
moeten op een hoger niveau liggen dan die van een lasser. Bijvoorbeeld; beoordelen van 
kwaliteitsdocumenten en werktekeningen, beoordelen van laswerk, beoordelen van klant- en 
kwaliteitseisen, geven en opstellen van werkinstructies, maken van afspraken met 
onderaannemers, vaststellen van invloeden omtrent laskwaliteit en nemen van preventieve 
acties.  Dit niveau moet blijken uit relevante werkervaring, training en opleidingen, welke zijn 
beschreven in het cv, welke door de werkgever schriftelijk wordt bevestigd.  
Dit cv dient ter goedkeuring aangeboden te worden aan het NIL. 
 
- binnen een van de materiaalgroepen, zoals beschreven onder punt 3  
                
 
 

Of Route 2 (theorieles niet verplicht , tussentijds examen, seminar en eindexamen  wel verplicht)  
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□  Beschikt over: 
 
Ervaring:   
- minimaal acht (8) jaar ervaring, binnen de afgelopen tien (10) jaar,  
- Deze werkervaring moet overeenkomstig zijn met het werk- en denkniveau van een lascoördinator.  
De werkzaamheden moeten op een hoger niveau liggen dan die van een lasser. Bijvoorbeeld; 
beoordelen van kwaliteitsdocumenten en werktekeningen, beoordelen van laswerk, beoordelen van 
klant- en kwaliteitseisen, geven en opstellen van werkinstructies, maken van afspraken met 
onderaannemers, vaststellen van invloeden omtrent laskwaliteit en nemen van preventieve acties.  Dit 
niveau moet blijken uit relevante werkervaring, training en opleidingen, welke zijn beschreven in het cv, 
welke door de werkgever schriftelijk wordt bevestigd. Dit cv dient ter goedkeuring aangeboden te 
worden aan het NIL. 
- binnen een van de materiaalgroepen, zoals beschreven onder punt 3 
 
Optioneel 

- Wilt u toch de theorielessen volgen?  □ Ja / nee 

 
Indien de kandidaat aantoonbaar een lasopleiding elders heeft gevolgd van voldoende niveau, in 
combinatie met voldoende ervaring, zal de NIL examencommissie kunnen besluiten, om de toelating in 
route twee (2), toe te staan. 
 
 
Aantal jaren ervaring: ………….…             Opleiding: …………… 
 

Of Route 3  ( theorieles, tussentijds examen niet verplicht, seminar en eindexamen wel verplicht) 

□  Beschikt over: 
 
Ervaring:           
- minimaal zes (6) jaar ervaring, binnen de afgelopen acht (8) jaar,  
- deze werkervaring moet overeenkomstig zijn met het werk- en denkniveau van een lascoördinator.  
De werkzaamheden moeten op een hoger niveau liggen dan die van een lasser. Bijvoorbeeld; 
beoordelen van kwaliteitsdocumenten en werktekeningen, beoordelen van laswerk, beoordelen van 
klant- en kwaliteitseisen, geven en opstellen van werkinstructies, maken van afspraken met 
onderaannemers, vaststellen van invloeden omtrent laskwaliteit en nemen van preventieve acties.  Dit 
niveau moet blijken uit relevante werkervaring, training en opleidingen, welke zijn beschreven in het cv, 
welke door de werkgever schriftelijk wordt bevestigd. Dit cv dient ter goedkeuring aangeboden te 
worden aan het NIL. 
- binnen een van de materiaalgroepen, zoals beschreven onder punt 3 
 
Vooropleiding:  
- EWP/ IWP diploma (kopie diploma meeleveren) 
 
Optioneel 
- Wilt u toch de theorielessen volgen?  □ Ja / nee 
- Wilt u toch een tussentijds examen afleggen □ Ja / nee 
 
 
 
 
Beschikt over minimaal drie (3) jaar aan werkervaring, binnen de afgelopen vijf (5) jaar, als 
Lascoordinator met taken beschreven onder punt vier (4) binnen een (1) van de vier (4) 
materiaalgroepen, zoals beschreven onder punt drie (3) en beschikt over diploma van de 
beroepsbegeleidende leerweg niveau 3 (BBL3) ( voorheen secundair leerlingwezen) Constructie- en 
Apparatenbouw. Kopie diploma’s meeleveren.  
 

3. MATERIAALGROEPEN 

Materiaalsoorten: Materiaaldikte [mm] 

 □ 1 S235-S355 (1.1, 1.2 en 1.4) van  0 t.m. 25 (voet- en kopplaten ≤ 50 mm) 

 □ 2 Austenitisch RVS (8) van 0 t.m. 25  

4. WERKERVARING 
Vul hieronder in 

Functie: Werkgever: Van – tot: 
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5. OVERIGE OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN  
Vul hieronder in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening kandidaat: 
 
 
 
* stuur kopie identiteitsbewijs mee 
* stuur cv mee 
* stuur kopie diploma’s/ certificaten  mee 

Handtekening werkgever: 
Naam: 
Datum: 
Functie: 
Stempel werkgever:  

Handtekening voor akkoord en stempel opleidingsinstituut: 
 

 


