
LASTECHNIEK VERBINDINGSNIEUWS -  apr i l  2019

Op 16 mei 2019 gaat in België de eerste opleiding 
IRW (International Robotic Welding Personnel) van 
start. Deze opleiding, die leidt tot een internationaal 
erkend diploma, wordt georganiseerd door het Bel-
gisch Instituut voor Lastechniek (BIL), in samen-
werking met de Vlaamse Dienst voor Arbeids- 
bemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

Behoefte aan opleiding 
Robots zijn al enkele jaren niet meer weg te denken 
uit de metaalindustrie, en ook in tal van andere in-
dustrietakken banen ze zich een weg. Uit gesprek-
ken met de industrie blijkt dat er behoefte is aan een 
gedegen opleiding tot 'robotlasser' of personeel met 
de kennis om een lasrobot succesvol in het bedrijf te 
implementeren. Bij de aankoop van een lasrobot 
voorzien de leveranciers meestal wel in een uitge-
breide programmeertraining van de betreffende 
robot, maar zelden of nooit bieden zij een lastechni-
sche robotopleiding aan. VDAB en het BIL hebben 
daarom de krachten en competenties gebundeld, om 
een lastechnische robotopleiding in te richten con-
form de IIW-richtlijn IAB-348r1-17.  

Doelgroepen 
De opleiding richt zich op een aantal doelgroepen: 
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Praktische informatie 
De opleiding start op 16 mei 2019, met wekelijkse 
theorielessen op donderdag, van 09u00 tot 16u30. 
De praktijklessen volgen na de zomervakantie (data 
nog vast te leggen). De opleiding vindt plaats bij 
VDAB Wondelgem, Industrieweg 50 te Gent. 
 
Voor de eerste opleiding kunnen maximaal 16 cur-
sisten geplaatst worden. Er gelden toelatingseisen. 
Meer informatie is te verkrijgen via Hilde Moens van 
het BIL (hilde.moens@bil-ibs.be) of Wim Coysman 
van VDAB (wim.coysman@vdab.be). 
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Operatoren en instellers van industriële las- 
robotcellen 
Medewerkers die zelfstandig een 
lasrobot/cobot wensen te bedienen 
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
het programmeren van de lasrobot 
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteitsborging bij het robotlassen 
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
het optimaliseren van een geautomatiseerde 
lasafdeling 
Medewerkers van bedrijven die overwegen te 
starten met het automatiseren van hun laswerk 
Lascoördinatoren die hun kennis en compe-
tentie in het robotlassen willen vergroten 
Lassers die affiniteit hebben met automatise-
ring van het lasproces 


