Basislasser (bbl)
Leer hoe je van laswerk echt vakwerk maakt
creatief | doorzetten | iets maken van metaal | lassen | nauwkeurig |
op hoogte werken | ruimtelijk inzicht | staand werken | techniek |
veilig werken
Werken met metaal, dat is iets voor jou. Als basislasser werk je met verschillende
lasmachines maar vooral met je handen. Je maakt stevige verbindingen tussen
twee stukken metaal. Je krijgt opdrachten van je leidinggevende en voert die
zelfstandig uit. Welk las je moet zetten, lees je op een tekening. Je werkt daarbij
nauwkeurig zodat je echt vakwerk aflevert. Als je het even niet weet, vraag je
het aan een ervaren collega. Op school leer je de diverse lasmachines en
technieken kennen. Je leert veilig omgaan de machines, je teamleden en de
omgeving. Het kan voorkomen dat je straks op hoogte moet werken. Samen met
je collega's voorkom je ongelukken door je aan de regels te houden.
Als basislasser doe je niet-gecertificeerd laswerk. Dat wil zeggen dat jouw laswerk
niet aan bepaalde veiligheids- en kwaliteitseisen hoeft te voldoen. Wil je dit wel,
dan kun je na of tijdens deze opleiding doorstromen naar de niveau 3 opleiding
Allround lasser.Je krijgt les in de moderne omgeving van Brainport Industries
Campus.

Niveau 2
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25290

Interessegebied(en)
Techniek (PIE), Technologie &
Laboratorium

Summa Techniek
BIC 1, Eindhoven (Brainport
Industries Campus)

Basislasser (bbl)
Wat word je?
Als basislasser kun je bijvoorbeeld aan de slag bij
constructiebedrijven, lasbedrijven, bedrijven voor machineen apparatenbouw en de metaalproductenindustrie. Je kunt
ook doorstromen naar de niveau 3 opleiding Allround lasser
of Allround constructiewerker.

nodig:

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt één dag in de week theorielessen op school.
Daarnaast werk je bij je leerbedrijf in de praktijk.

Werk

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2021-2022 (253 euro) wordt door het ministerie eenmalig
verlaagd met 50% tot 126,50 euro.
NIL lasdiploma's
Onderdeel van deze opleiding is het behalen van twee NIL2
lasdiploma’s. De kosten van deze lasexamens bedragen circa
€ 150,- per examen. De opleiding hiervoor vindt plaats in het
bedrijf of kan worden uitbesteed. Voor meer informatie over
de mogelijkheden en kosten kun je contact opnemen met
Summa Cursus & Contractonderwijs: 040 269 51 08.
Leermiddelen
Kijk voor een inschatting van de overige kosten voor deze
opleiding op de website van Studers. Ieder jaar worden daar
uiterlijk 1 juli de kosten van de leermiddelen bekendgemaakt
voor het daarop volgende schooljaar.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
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• diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding.

Voordat je aan de opleiding begint, ga je zelf op zoek naar
een leerwerkbedrijf in het vakgebied. Via Stagemarkt vind je
een lijst met erkende leerbedrijven.
Op de website van SBB (Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) vind je informatie over de
arbeidsmarkt, stages en beroepen. SBB zet zich in om
studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht
op een baan.
Op de website van Brainport Industries College kun je
beroepenfilms bekijken, vind je stageplaatsen en
leerwerkplekken en kun je je aanmelden voor een
Tech-event.

