
CENTRUM LEREN & WERKEN

PLAATLASSER

(vervolgopleiding na hoeknaadlasser)

Structuur

2 dagen leren: 1 dag algemene vorming/1 dag beroepsgerichte vorming
3 dagen werken: voortraject/POT/Bijkomende vorming/Brugproject/Alternerend werken: OAO of DAO 

Studiebekrachtiging

• Attest van verworven competenties: Als je een module van je opleiding niet volledig hebt afgewerkt.
• Deelcertificaat: Als je een module van je opleiding met succes hebt afgewerkt.
• Certificaat: Als je alle modules van je opleiding met succes hebt afgewerkt.
• Getuigschrift 2e graad secundair onderwijs: Als je minstens 2 schooljaren (1e graad niet meegerekend) in in het secundair on-

derwijs hebt doorgebracht. Als je minstens 1 certificaat hebt behaald en bewijst dat je de leerplandoelstellingen hebt bereikt.
• Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad secundair onderwijs: Als je minstens 4 schooljaren (1e graad niet meegerekend) in in 

het secundair onderwijs hebt doorgebracht. Als je minstens 1 certificaat hebt behaald en bewijst dat je de leerplandoelstellingen 
hebt bereikt.

• Diploma secundair onderwijs: Als je minstens 5 schooljaren (1e graad niet meegerekend) in in het secundair onderwijs hebt door-
gebracht. Als je een getuigschrift van de 2e graad secundair onderwijs hebt, ten minste 1 certificaat behaalde én bewijst dat je de  
leerplandoelstellingen hebt bereikt.

Werken

Voortraject:
• Je werkt aan je arbeidshouding
• Doel:

• Tonen dat je wil werken
• Laten zien wat je kan
• Een job verdienen

Brugproject:
• ESF-project enkel voor leerplichtigen 
• Je werkt maximum 800 uren 
• Je leert arbeidsvaardigheden 
• Je ontvangt een onkostenvergoeding van €1,00 per gepresteerd uur

Alternerend werken:
• Je werkt het maximum aantal uren, verminderd met de 15 lesuren op school
• Je ontvangt een leervergoeding gebaseerd op je behaalde getuigschriften of anciënniteit
• Mogelijke contracten:

• OAO (Overeenkomst alternerende opleiding)
• DAO (Deeltijdse arbeidsovereenkomst)
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De plaatlasser last stompe plaatverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. Hij 
gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de 
lasmethodebeschrijving. 

Je leert:

• Een werkstuk voorbereiden 
• De laspost regelen 
• Stompe plaatlasverbindingen lassen 
• Stompe plaatlasverbindingen controleren en afwerken 
• ... 


