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WAT NA LASSEN-CONSTRUCTIE? 

Lassen-constructie is een beroepsopleiding. Na het 
behalen van de derde graad krijg je het studiege-
tuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. 
 
De opleiding combineert elementen van de be-
roepskwalificatie van constructielasser, plaatlasser en 
pijplasser. Hiermee kan je direct aan de slag op de 
arbeidsmarkt als polyvalent lasser. De tewerkstelling 
is voor deze leerlingen hoger dan gemiddeld voor 
beroepsopleidingen.  
 
Na de 3de graad kan je een hogere kwalificatie ha-
len door een diplomajaar. 

 Wanneer je succesvol een diplomajaar volgt, 
wordt jouw getuigschrift omgezet in een diplo-
ma secundair onderwijs. Op onze school bieden 
we daarbij productiemedewerker metaal aan. 

Meer weten? 

 

duaal leren: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leer-op-

school-en-op-de-werkvloer 

 

deeltijds beroepsonderwijs: 

www.bernardusvija.be 



LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL 

STUDIEPROFIEL 

De beroepsopleiding lassen-constructie bereidt jou 
voor op een job in de metaalsector. Je krijgt weinig 
algemeen vormende vakken, want de klemtoon ligt 
op de praktijk! Je verwerft kennis en praktijkervaring 
op vlak van hoeknaadlassen, plaatlassen en pijplas-
sen. 
 
Je maakt kennis met verschillende materialen, tech-
nieken en constructies. Het lasplan lezen en lasop-
drachten voorbereiden en uitvoeren behoren tot je 
vorming. 
 
Je leert hoeknaadverbindingen met halfautomaat– 
en TIG-lasproces en plaat– en pijpverbindingen met 
het halfautomaat-, TIG– en elektrode lasproces las-
sen om een lasverbinding in gelegeerde en niet-
gelegeerde staalsoorten te realiseren die voldoet 
aan de internationale normen, de lasmethodebe-
schrijving, het lasplan en constructietekeningen. 
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WIE KAN STARTEN? 

De leerlingen uit de tweede graad basismechanica 
(BSO) hebben de logische voorbereiding.  

Je kan uit een andere richting overstappen naar las-
sen-constructie, als je over de nodige interesse en 
vaardigheden beschikt. 

Profiel: 
 

 Je hebt een minimum aan technisch inzicht en 
praktische aanleg en je kan nauwkeurig werken. 

 Je bent enthousiast om een praktische opleiding 
te koppelen aan praktijkgerichte theorie. 

 Je wilt praktijkervaring opdoen op de werkvloer 
in een bedrijf. 

 Je hebt een gezonde dosis werklust en een vol-
doende doorzettingsvermogen. 

 Je kan zelfstandig en in team werken. 

 

DUAAL LEREN ? 

 
In een duaal leertraject combineer je het beste uit 
twee werelden: leren op school, en leren op de werk-
plek. Je krijgt in een minimum aan tijd een sterke 
theoretische basis en een fikse dosis praktijkervaring 
mee. Je ontdekt zo alvast hoe je toekomstige job er 
kan uitzien. 
 
 
Op school krijg je 1 dag (7 lesuren) algemene vor-
ming en 1 dag (8 lesuren) praktijkles. De technische 
competenties breid je verder uit in het bedrijf op de 
overige drie dagen, minstens 20 uur in totaal, en je 
ontvangt hierbij een leervergoeding. Je wordt bege-
leid door een leraar/trajectbegeleider van jouw 
school, en door een mentor in het bedrijf. 
 
 
Terwijl je leert, ontwikkel je werkervaring. Dat is een 
groot voordeel voor later! 
 
 
Heb je de tweede graad afgerond? Leer je het best 
door de dingen zelf te doen? Zou je graag in een 
echte werkomgeving leren? Wil je gaan voor een 
uitdagende opleiding die een brede opleiding en 
praktijk op de werkvloer combineert? Wil je die 
praktijk als springplank gebruiken naar de job of 
studie van je dromen? 
 
-> Dan is duaal leren iets voor jou! 


