
Basistraining lassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cottus  
Cottus is dé specialist op het gebied van technische dienstverlening. Cottus heeft 
jarenlange ervaring in het opleiden, begeleiden, detacheren en uitzenden van technici bij 
hoogwaardige opdrachtgevers. Cottus is hierdoor met haar verschillende labels; Cottus 
Vakschool, Cottus Engineering, Cottus Industrie en Cottus Installatietechniek, de norm 
voor bedrijven en technici op middelbaar en hoger niveau. Kwaliteit en vakmanschap 
staan bij ons voorop, wat onze opdrachtgevers en medewerkers terug zien in onze eigen 
Cottus Vakscholen. De mythische reus Cottus met honderd handen en vijftig hoofden uit 
de Griekse mythologie staat bekend om zijn kracht en strijdlust. De naam Cottus heeft dan 
ook een belangrijke symbolische betekenis die naadloos aansluit op de kernwaarden van 
onze organisatie: Ondernemend, Nuchter, Persoonlijk, Betrokken en Bekwaam. 
 

Cottus, omdat techniek een vak is. 

Bel ons : 0800-844 0 844  Mail ons : opleidingen@cottus.nl
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               Kijk op www.cottus.nl voor meer informatie. 

Wat is lassen ? 

Lassen is het verbinden van materialen door druk en/of warmte, waarbij het materiaal op 
de verbindingsplaats in vloeibare of deegachtige toestand wordt gebracht, terwijl al of niet 
materiaal met ongeveer dezelfde samenstelling wordt toegevoegd, waarbij continuïteit 
ontstaat tussen de te verbinden delen. 
 
Anders dan bij solderen smelt bij lassen ook het materiaal van het werkstuk, dus niet 
alleen het toevoegmateriaal. 
 
Er zijn  vier meest bekende lasprocessen die aangeboden worden in cursusvorm, te weten: 
 

 TIG lassen  : Tungsten Inert Gas lassen 

 MIG of MAG lassen : Metal Inert Gas lassen 
  Metal Active Gas lassen 

 BMBE  : Booglassen met Beklede Elektrode 

 Autogeen  : Gassmeltlassen (zeer warme gasvlam) 
 
Voordeel van lassen is dat de verbinding erg sterk, stijf en licht is  en goedkoper en sneller 
te maken is dan boutverbindingen. Echter het nadeel van lassen is dat de verbinding lastig 
te verwijderen is en structureel het materiaal veranderd (sterkte en hardheid). Te 
verschillende materialen kunnen ook niet gelast worden. 

Tariefstelling “basistraining” 
 
Tarief training : € 1.100,-  Excl BTW. Incl lesboeken en deelname- 
    certificaat 
 
Duur training : 10 dagdelen  (overdag in 5 werkdagen (dagdeel I / II). 
    (avonds  in 10 avonddelen (dagdeel III). 
 
Dagindeling : Dagdeel I (08.30 – 12.00 uur). 
    Dagdeel II (12.30 – 16.00 uur). 
    Dagdeel III  op aanvraag 
 
Trainingslocatie : Cottus Vakschool te Heerenveen. 
 
Certificaat  : Ja, Cottus Vakschool deelnamecertificaat. 
 
Opmerking : Na doorlopen van dit basistraject is doorstroom naar 

  een NIL opleiding mogelijk. 

 

Trainingsinhoud “basistraining lassen” 
Bedoeld voor  
Deze  training is bedoeld voor personen of medewerkers van bedrijven die in hun 
dagelijkse werkzaamheden regelmatig in aanraking komen met werkzaamheden 
waar laswerkzaamheden in voorkomen maar niets dusdanig dat een volledige 
erkende NIL lascursus noodzakelijk is als opleidingsinvestering. De basistraining 
kan voor elk lasproces worden ingezet, dus de keuze ligt bij u welk proces u de 
basis goed wilt beheersen en praktisch vaardig wilt zijn. 
 
Inhoud training 
De basistraining lassen zal stap voor stap beginnen en de basis behandelen die 
nodig is om een goede strakke las te kunnen maken in meerdere posities en ook 
zal er een stukje theorie worden behandeld dat nodig is om het lasproces goed te 
kunnen doorgronden.  De volgende zaken worden behandeld: 
 

 Instellen en bekend worden met een lasapparaat; 

 Lasfout herkennen en kunnen verbeteren; 

 Verschillende lasposities oefenen en ervaren; 

 Hoeklas, buitenhoeklas en V-naadlas oefenen en ervaren. 
 

Vooropleiding  
Geen specifieke vooropleiding is noodzakelijk maar technisch inzicht is een pre. 
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