
Het werkplekleren doe je onder een Overeenkomst 
Alternerende Opleiding (OAO). De werkgever betaalt je 
het eerste jaar een opleidingsvergoeding van € 453 per 
maand.  De volgende jaren kan die vergoeding stijgen 
tot € 539,10 per maand.

PROFIEL

Je hebt het altijd al geweten: werken met metaal in al 
zijn vormen is je passie. Je hebt een vaste hand, bent 
handig, kan je concentreren en bent kwaliteitsbewust. 
Je draagt beschermingsuitrusting, zoals handschoenen 
en een laskap. Droge theorie boeit je niet. 

Je hebt een goede werkmentaliteit en je bent bereid 
om, naast de twee dagen naar school te komen nog 
minstens 20 uren te werken in een werkplaats. Je wilt 
ook tijdens de schoolvakantiedagen werkplekleren.    

Na het behalen van je certificaat kan je aan de 
werkaanbiedingen wel merken dat er een groot tekort is 
op de arbeidsmarkt aan lassers-monteurs. Je maakt  
maatwerk of reeksen, volgens plan of volgens model.

Algemene vorming 7

BGV 8

Werkplekleren 23

LASSER MIG/MAG

OPLEIDING

In het deeltijds onderwijs ben je niet gebonden 
aan schooljaren. Je werkt op je eigen tempo 
om de competenties en de leerplandoelen te 
verwerven. 

De opleiding MIG/MAG is modulair. Dit 
betekent dat de leerstof in deelmodules 
aangeboden wordt. Als je al de competenties van 
een deelmodule goed verwerkt hebt, krijg je een 
deelcertificaat. Als je al de deelmodules 
afgewerkt hebt, ontvang je het certificaat. Met 
dit certificaat kun op de arbeidsmarkt een job zoeken. 

Naast het certificaat kun je ook het getuigschrift tweede 
graad, een getuigschrift derde graad en een diploma SO 
behalen

RICHTING

Lassen is een verbindingstechniek die onder andere in 
de werktuigbouwkunde wordt gebruikt. Door middel van 
lassen worden materialen aan elkaar verbonden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van druk en warmte. De 
materialen die worden samengevoegd worden vloeibaar 
gemaakt. 

Dit ga je op een correcte manier leren. Ook leer je de 
verschillende materialen en technieken kennen. Je leert 
werken met het lastoestel.

Deelcertificaten zijn: 

1. MIG/MAG hoeknaadlas
2. MIG/MAG plaatlas
3. MIG/MAG pijplas

WOORDVERKLARING

BGV Beroepsgerichte Vorming (BGV)
praktijk en theoretische vorming

Werkplekleren    Ben je arbeidsrijp*? Je gaat in een 
bedrijf opgeleid worden.
Ben je nog niet arbeidsrijp? Je     
volgt eerst een ander traject om 
arbeidsrijp te worden.
* arbeidsrijp: in staat zijn om te

werken, op tijd kunnen komen,
werk zien, flexibel zijn, volhouden

*Het aantal uren dat je gaat werken is afhankelijk
van de cao van het bedrijf

*

UREN

Opleiding aangeboden
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