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Opleiding; IWI-C 'International Welding Inspector level C’ 

in combinatie met VTw-2 certificaat 

 

De Opleiding 

De opleiding 'International Welding Inspection Personnel - level C' (Internationaal Lasinspecteur 

niveau C) is de absolute top onder de lasopleidingen. U wordt hier opgeleid tot inspecteur, die op 

iedere bouw ingeschakeld kan worden om inspecties uit te voeren. Deze opleiding wordt erkend door 

het International Institute of Welding en de European Federation for Welding, Joining and Cutting 

(IIW/EWF) en afgerond met een examen en internationaal erkend diploma.  

 

De cursus start begin oktober 2017 en wordt in  

mei 2018 met een NIL examen afgesloten. 

 

Inhoud opleiding 

De opleiding 'International Welding Inspection Personnel -level C' is onderverdeeld in een theorie- en 

praktijkgedeelte.  

In het theoriegedeelte (48 uren) komen de volgende onderwerpen aan bod: 

� Introductie tot lasinspectie; termen en definities 

� Testen, zoals: destructief onderzoek, metallografisch onderzoek, chemische materiaalanalyse 

� Lasonvolkomenheden, soorten en beoordeling 

� Testmethoden, zoals: visueel, magnetisch, penetrant, radiografisch, ultrasoon en andere NDO 

methoden 

� Kwaliteitszorg, principe ervan, normen en implementatie van kwaliteitsnormen in een 

industriële omgeving 

� Management van inspectiefuncties 

� Invullen en beoordelen van diverse formulieren, zoals WPS, LMK, LK en ITP 

� Het beoordelen van LMK's en LK's bij praktijksituaties 

� Het opstellen van een lasserskwalificatiecertificaat (LK) 

� Het werken met diverse lasnormen 

In het praktijkgedeelte (49 uren) komen de volgende onderwerpen aan bod: 

� Destructief onderzoek  

� Interpretatie van röntgenfoto's (filmlezen) 

� Ultrasoon lasonderzoek 

� Magnetisch/penetrant onderzoek 

� Visueel beoordelen van lasverbindingen 
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Lesgeld en Studiemateriaal IWI-C en VTw-2 

Het lesgeld bedraagt € 3.495,- excl. BTW (prijsniveau 2017-2018). Het bedrag is exclusief NIL-

lesmateriaal, NEN-normenbundel 18 en 23 en exclusief examenkosten. 

 

Het  NIL-lesmateriaal is te bestellen via Weldmij BV of via het NIL en bedraagt € 250,00. Indien u als 

bedrijf deelnemer bent van het NIL, ontvangt u een kortingspercentage op de boeken die u via het NIL 

bestelt. Het VT2-2 lesmateriaal wordt door Weldmij verzorgt.  

 

Ook de NEN Normbundel EN 18 (verplicht materiaal voor deze opleiding) en 23 dient u zelf bij het NEN 

of NIL te bestellen. De prijs bedraagt voor NEN Bundel 18 ca. € 300,- en voor bundel 23 € 195,- exclusief 

6% BTW en verzendkosten.  Weldmij BV zal aanvullend lesmateriaal verschaffen, welke in de prijs is 

inbegrepen. 

 

De IWI-C examen kosten worden door het NIL direct aan de deelnemers gefactureerd ter hoogte 

van    € 610,- (prijsniveau 2017). VTw-2 examinering en certificaatkosten worden voorafgaande aan de 

opleiding doorgegeven. 

 

Diploma en certificaat VTw-2 

De opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek en wordt gegeven 

overeenkomstig de richtlijnen van de European Federation for Welding, Joining and Cutting. Dit leidt 

uiteindelijk tot het NIL-diploma 'Internationaal Lasinspecteur niveau C' (Comprehensive) en het 

internationale diploma 'International Welding Inspector level C'.  

Om dat diploma te behalen moet zowel het theorie- als praktijkgedeelte met minimaal een zes worden 

afgesloten. Betreffende het VTw-2 certificaat, deze wordt verstrekt door de Certificerende Instantie. 

 

Docenten / Trainers 

De docenten die deze opleiding verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken bovendien over een 

ruime praktijkervaring. 

 

Studieduur 

De opleiding 'International Welding Inspection Personnel - level C' loopt gedurende 7 maanden. De 

lessen vinden plaats op woensdagen van 17.45 uur tot 22:00 uur. Een aantal praktijklessen vindt op 

een andere dag plaats. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. 

 

Toelatingseisen 

Om toegelaten te worden tot de opleiding 'International Welding Inspection Personnel - level C' dient 

u minimaal in het bezit te zijn van het diploma 'International (European) Welding Technologist 

(IWT/EWT)' of 'International Welding Engineer (IWE)'. 
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Doelgroep 

De opleiding is bestemd voor lastechnici die verdiepende kennis willen verkrijgen op het gebied van 

inspectie of die zich willen specialiseren als (las)inspecteur. 

Een baan als lasinspecteur is dan een mogelijk volgende stap in hun carrière. Daarnaast is deze 

opleiding zeer geschikt als vervolgopleiding op de opleiding 'International Welding Technologist 

(IWT)/Middelbaar Lastechnicus (MLT)' en 'International Welding Engineer (IWE)'. 

 

Resultaat 

Na het succesvol afronden van deze opleiding bent u in staat zelfstandig inspecties en keuringen uit te 

voeren op lastechnische constructies voor bijvoorbeeld de procesindustrie en apparatenbouw. Het 

betreft zowel constructies in aanbouw als reeds bestaande constructies. 

 

Certificatie van de lasinspecteur 

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) verstrekt voor Lasinspecteurs de volgende certificaten 

voor vakbekwaamheid op basis van de IIW diploma's: 

 NIL Certified Comprehensive Welding Inspector (CCWI) 

Tabel van het WTIA GUIDANCE NOTE 12 voor het vergelijken van de verschillende internationaal 

erkende kwalificaties  

 

GN12; ON COMPARISON OF WELDING INSPECTOR QUALIFICATIONS AND CERTIFICATIONS 

 

Vervolgopleiding 

Met 'International Welding Inspection Personnel - level C' heeft u feitelijk de absolute top op het 

gebied van lasopleidingen doorlopen. Een specifieke vervolgopleiding is er niet. Uiteraard adviseren 

wij u graag over eventuele vervolgopleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van Management. 
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Overige informatie 

Algemene Voorwaarden: Onze algemene voorwaarden staan vermeld op het aanmeldingsformulier en 

zijn eveneens op te vragen bij Weldmij BV via e-mail: info@weldmij.com  

 

Subsidies: Er bestaan veel regelingen die scholing stimuleren. Onderstaand worden de meest 

voorkomende subsidievormen weer gegeven. Het is bedoeld ter informatie en er kunnen géén rechten 

aan ontleend worden. Heeft u vragen over subsidies dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

Fiscale Scholingsaftrek Particulieren: Opleidingskosten kunnen veelal (onder voorwaarden) opgevoerd 

worden bij de belastingaangifte. Wat kunt u bij de belasting opvoeren? Cursuskosten, lesmateriaal, 

examenkosten en uitgaven voor vakliteratuur of zie www.belastingdienst.nl. 

 

Via brancheverenigingen (zoals het OOM) waarbij uw bedrijf wellicht is aangesloten zijn vaak 

regelingen die bijdragen in de opleidingskosten. Weldmij is opgenomen in de OOM Catalogus.  

 

Voor groothandels zijn via het SOG (www.sog.nl) diverse subsidiemogelijkheden, waarbij niet alleen 

de cursusprijs gedeeltelijk vergoed wordt maar ook de loon- en reiskosten van deelnemers. 

 

 

Contactinformatie 

Mocht u meer informatie over deze opleiding wensen, dan kunt u contact opnemen met; 

• Janine van Beckhoven-Olthuis tel.: 0512-524008   

• Sebastian de Groot mail s.degroot@weldmij.com telefoon 06-46253145. 


