
Opleiding
European Welding Coordination Personnel (EWCP-B)*

Lascoördinator

Werken volgens
de EN 1090?

Niveau Basic (B) is opgezet om medewerkers op basis van hun jarenlange ervaring in de gelegenheid te 
stellen om als EWCP volgens de EN 1090 binnen een bedrijf werkzaam te zijn / blijven. Bij niveau B blijft het 
(theoretische) werkgebied beperkt tot en met materiaal S235-S355 (1.1, 1.2 en 1.4) 25 mm (kop- en 
voetplaten t/m 50 mm).
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 (EWF).

Toelatingseisen

Minimaal vier (4) jaar ervaring, binnen de afgelopen zes (6) jaar. Deze werkervaring moet overeenkomstig zijn met het werk- Minimaal vier (4) jaar ervaring, binnen de afgelopen zes (6) jaar. Deze werkervaring moet overeenkomstig zijn met het werk- 

en denkniveau van een lascoördinator. 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.
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Cursusinhoud

Een lesuur bevat minimaal 50 minuten

• Blok 1 Lasprocessen en apparatuur:                14

• Blok 2 Materiaal en materiaalgedrag tijdens het lassen        10

• Blok 3 Constructie en ontwerp                    3

• Blok 4 Fabricatie en toegepaste engineering             24

• Seminar/workshop EN1090-2 • Seminar/workshop EN1090-2                    13

  Opleidingsduur totaal incl. examen                  ±  65

Afronding

Na afloop van de cursus wordt het examen afgenomen door- en onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek.

De cursist ontvangt bij een goede afronding het officiële NIL/EWF diploma.

* voorheen bekend als Responsible Welding Coordinator (RWC-B)
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Hatek is NIL erkend opleider

Als NIL erkend opleider heeft Hatek de opleiding tot lascoördinator opgezet om

medewerkers op basis van hun jarenlange ervaring in de gelegenheid te stellen 

om als EWCP volgens de EN 1090 binnen een bedrijf werkzaam te zijn / blijven.

Duur, locatie en datum.

De cursus duurt 9 dagen, waarbij eenmaal per week op een donderdag theorieles wordt gegeven.

PrijzenPrijzen

De investering voor deze opleiding inclusief lesmateriaal bedraagt € 2.325,00 * p.p. ex. BTW uitgaande van een groep van 

minimaal 7 personen. Dit is exclusief examenkosten van het NIL welke door het NIL in rekening worden gebracht bij de 

cursist. De kosten voor een volledig examen bedragen ca. € 700,00 (deze kosten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen 

van het NIL).

*Inclusief verzorging catering

De deelnemer dient bij aanvang van de opleiding te beschikken over de meest recente versie van

NEN-bundel 18 en de NEN-EN 1090-2NEN-bundel 18 en de NEN-EN 1090-2

Onze cursussen zijn erkend door het OOM, waardoor er mogelijk weer nieuwe subsidie mogelijkheden zijn.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar weldingdepartment@hatek.nl

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen.

Annuleren

Onze voorwaarden betreffende annulering van cursussen, workshops en/of opleidingen vindt u op Onze voorwaarden betreffende annulering van cursussen, workshops en/of opleidingen vindt u op 

www.hatek.nl/opleiding/annuleren
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