
 

 
 
 

Lascursus 
MIG, MAG, BMBE, TIG en TIG PIJP 
Niveau 1 t/m 4 
 
Wij bieden de mogelijkheid het praktijkgedeelte ook in de Duitse en/of Engelse taal te doorlopen! 
 
Wir bieten die Möglichkeit, den praktischen Teil des Studiums in Deutscher und/oder Englischer 
Sprache zu absolvieren! 
 
We offer the possibility to complete the practical part of the course in English and/or German! 

 
Gilde Bedrijfsopleidingen organiseert, samen met een door de wol geverfde docent, een lascursus. 
De volgende lastechnieken zijn mogelijk; MAG (Staal of RVS), MIG (Aluminium), BMBE (Staal), TIG 
(Staal, RVS of Aluminium) en TIG PIJP (Staal of RVS). Deze lastechnieken worden gegeven op alle 
niveaus; 1 t/m 4.  
 
Om in te stromen op niveau 1 is er geen vooropleiding/-kennis noodzakelijk. Affiniteit met metaal is 
natuurlijk wel een pre. Instromen op niveau 2 of hoger is mogelijk, ten behoeve hiervan vindt er een 
persoonlijke intake plaats met de docent.  
 
De lascursus duurt, afhankelijk van niveau, 20 (niveau 1 en 2) of 27 (niveau 3 en 4) weken.  
De cursus vindt vanaf dinsdag 13 september 2022 iedere dinsdagavond plaats op locatie van Gilde 
Opleidingen Venlo locatie Hagerhofweg 15. Het aanvangstijdstip is 18:00uur, de cursus duurt 3,5uur 
en is om 21:30uur afgelopen. In de schoolvakanties vindt er geen lascursus plaats, de lessen schuiven 
door.  
 
In de cursus is er vooral/enkel ruimte voor praktijk, de theorie dient als zelfstudie beschouwd te 
worden. Met betrekking tot de zelfstudie dient er voor niveau 1 en 2 rekening te worden gehouden 
met minimaal 30 minuten per week en voor niveau 3 en 4 minimaal 60 minuten per week. 
 
De cursus wordt bij een behaald examen afgerond met een door het NIL (Nederlands Instituut voor 
Lastechniek) uitgegeven diploma (theorie en praktijk examen) of praktijkverklaring (enkel praktijk 
examen).  
 
Voor meer informatie, een offerte of maatwerk verzoeken we je contact op te nemen met Stan ter 
Horst (s.thorst@rocgilde.nl / 06 43 2727 73) 
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