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RICHTING LASSER MIG/MAG

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 sa-
mengevoegd 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:
• MIG/MAG hoeknaadlas
• MIG/MAG plaatlas
• MIG/MAG pijplas

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 the-
orie boeit je niet. Na het behalen van je 
certificaat kan je aan de werkaanbiedin-
gen wel merken dat er een groot tekort 
is op de arbeidsmarkt aan lassers-mon-
teurs. Je maakt  maatwerk of reeksen, 
volgens plan of volgens model.

RICHTING LASSER TIG

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 ge-
maakt. Het TIG-lassen is de moeilijkste 
vorm van lassen.

Je moet nog een aantal manuele werk-
zaamheden uitvoeren bv. manueel vul-
draad toevoegen. Uiteindelijk bereik je 
er de hoogste laskwaliteit mee. Het is 
precisiewerk dat je al doende leert. Het 
is de bedoeling dat je zelfstandig in alle 
standen lassen leert leggen,  zowel hoe-
knaadverbindingen, stompe plaatlas- als 
stompe pijpverbindingen. Al doende krijg 
je deze specialisatie in de vingers, leer je 
het TIG-lasapparaat correct gebruiken en 
kwaliteitsvol werk leveren met staal, inox 
en aluminium.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• TIG hoeknaadlas
• TIG plaatlas
• TIG pijplas

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 the-
orie boeit je niet. Na het behalen van je 
certificaat kan je aan de werkaanbiedin-
gen wel merken dat er een groot tekort 
is op de arbeidsmarkt aan lassers-mon-
teurs. Je maakt  maatwerk of reeksen, 
volgens plan of volgens model.

// CENTRUM LEREN & WERKEN

RICHTING KAPPER / KAPSTER

Je leert zelfstandig en in teamverband 
kapseltechnieken uitvoeren. Concreet be-
tekent dit: haar wassen en shampoos ge-
bruiken, knippen, kleuren, brushen, perma-
nent inwikkelen en watergolf inrollen. Je 
verwerft niet enkel de basis, je leert deze 
technieken ook toepassen bij fantasie- of 
modekapsels en maakt kennis met de laat-
ste trends. Je leert ook baarden en snorren 
verzorgen, hoofdmassages geven en met 
klanten omgaan.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Haarverzorging
• Tijdelijke omvormingen
• Snitten
• Gelegenheidskapsels
• Kleuringen
• Blijvende omvormingen
• Onthaal klanten kapsalon
• Scheren/knippen baard
• Pruiken/haarstukken en -verlengingen
• Basis make-up en manicure

Je bent ondernemend, artistiek en soci-
aal aangelegd. Daarnaast hou je ervan om 
klanten advies te geven en tevreden te 
stellen. Bovendien ben je op de hoogte van 
de laatste (mode)trends. 

OPLEIDING METAAL / LASSER OPLEIDING HAARZORG

Je leert onder begeleiding en in team-
verband sanitaire installaties zoals bad-
kamers, leidingen voor de aan- en afvoer 
van water, verwarmingstoestellen enz. 
(de)monteren, plaatsen, aansluiten, on-
derhouden en herstellen. Je leert de ver-
schillende materialen, gereedschappen 
en machines waarmee gewerkt wordt, 
kennen en correct gebruiken.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Plaatsing leidingen sanitair
• Plaatsing leidingen individuele gasver-
warming
•  Plaatsing en aansluiting toestellen sa-

nitair
•  Plaatsing en aansluiting toestellen indi-

viduele gasverwarming.

Je bent handig en weet van aanpakken. 
Je leert snel bij want de job is zeker niet 
eentonig. Je werkt binnen en buiten, 
in nieuwbouw en renovatiepanden. Je 
werkt in een ploeg en maakt verplaat-
singen. Soms werk je met zware lasten. 
Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je 
werkuren zijn regelmatig maar kunnen 
variëren naargelang de opdrachten. 

OPLEIDING SANITAIR 

INSTALLATEUR
RICHTING KAPSALON- 

VERANTWOORDELIJKE

Je leert de werking van een kapsalon plannen 
en organiseren. Hier hoort o.a. de aankoop 
van producten en materialen, voorraadbe-
heer, het beheer van financiën en personeels-
zaken ... bij. Je leert een kappersteam leiden: 
klanten ontvangen, adviseren en helpen bij de 
keuze van kapsels, haarsnit en haarstukken. 
Je leert rekening houden met de wensen van 
de klant en met de modetrends. Ook oefen je 
in het adviseren en verkopen van producten. 
Bedoeling is dat je zelfstandig de haren van 
klanten kan verzorgen en de verantwoorde-
lijkheid leert dragen over de werking en orga-
nisatie van een kapsalon.
Let wel: de opleiding tot kapper maakt deel 
uit van de opleiding Kapper-salonverantwoor-
delijke. Eerst leer je altijd voor kapper. Wan-
neer je geslaagd bent in de kappersopleiding, 
kan je door een extra module te volgen, bijko-
mend slagen in de opleiding Kapper-salonver-
antwoordelijke.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Haarverzorging
• Tijdelijke omvormingen
• Snitten
• Gelegenheidskapsels
• Kleuringen
• Blijvende omvormingen
• Onthaal klanten kapsalon
• Scheren/knippen baard
• Pruiken/haarstukken en -verlengingen
• Basis make-up en manicure
• Salonorganisatie(=nieuw)

Je bent ondernemend, artistiek en sociaal 
aangelegd. Daarnaast hou je ervan om klan-
ten advies te geven en tevreden te stellen. 
Bovendien ben je op de hoogte van de laatste 
(mode)trends.


