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Aart van Hemert, lasdocent bij Vakwijs Opleidingen
‘Leren lassen betekent
veel ervaring opdoen’

De docent Aart
Cursisten kunnen van Aart verwachten dat er een enthousiaste,
gedreven docent staat met vakkennis en de nodige humor. Verder zorgt hij er altijd voor dat er
gewerkt kan worden in een
goede leeromgeving die netjes,
schoon en veilig is en waar gebruik wordt gemaakt van goede
apparatuur.

Aart van Hemert (55) werkt al ruim 25 jaar
als lasdocent. Daarvoor werkte hij als lasser.
“Ik volgde een cursus bij Centrum Vakopleiding voor Volwassenen, toen de manager
daar mij als assistent-lasdocent vroeg. En
dat leek mij wel wat!” Vervolgens gaf hij jarenlang lascursussen bij Vakopleiding Techniek Cuijk. Sinds 7,5 jaar werkt Aart bij
Vakwijs, waar hij via een open sollicitatie terecht is gekomen. “Vakwijs was nog maar
net in de lucht, maar het concept sprak mij
direct aan; ik zag het als een uitdaging om
bij een startend bedrijf te gaan werken.”
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Aart van Hemert kijkt Justin op de TIG-toorts
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A

art is dé lasdocent van Vakwijs. Hij werkt landelijk
op diverse vestigingen van Vakwijs maar ook bij
bedrijven zelf, waar hij de zogenaamde incompany-cursussen verzorgt. “Het is heel leuk om op verschillende locaties te werken met een diversiteit aan
cursisten.” Die cursisten zijn bijvoorbeeld medewerkers
van technische bedrijven die bijgeschoold worden of hun
niveau willen verhogen om zo beter of breder inzetbaar te
zijn. Maar ook particulieren: van starters en hobbyisten
tot ervaren lassers. “Ik heb introductiecursussen gegeven
aan een trauma-arts, een kaakchirurg en aan kunstenaars.
Op hoger niveau kom ik specialisten tegen waar ik zelf
weer veel van kan leren.”

Van beginners tot gevorderden
Vakwijs heeft een breed aanbod aan lasopleidingen. Aart
geeft cursussen in alle lastechnieken: TIG, MIG/MAG,
BMBE en Autogeen. Van introductiecursussen voor beginners tot handvaardigheidopleidingen op niveau 4. Lascursussen zijn hoofdzakelijk praktische lessen
gecombineerd met de nodige theorie maar altijd met de
focus op handvaardigheid. “Een cursus gaat altijd door.
Soms geef ik les aan een hele groep op verschillende niveaus en met verschillende lastechnieken. Maar het komt
ook voor dat ik individueel les geef.”

“Leren lassen betekent veel ervaring opdoen. Het vraagt discipline van de cursist om tien keer
eenzelfde las goed te doen. Kwaliteit staat bij mij hoog in het
vaandel. Ik probeer elke cursist
op de juiste manier te stimuleren.” Maar Aart is ook duidelijk
in zijn verwachtingen van de
cursisten. “Van hen verwacht ik de juiste motivatie en
inzet. Ik wil het onderste uit de kan halen maar ben ook
eerlijk. Gaat het niet, dan vertel ik het ook.” Al met al
krijgt Aart veel energie van het vak. “Als je mij hoort zingen, ben ik in mijn nopjes.”

Voldoening
Bij elk examen van een cursist doet Aart ook een beetje
examen. “Ik ben altijd gespannen”, vertelt hij. “Natuurlijk wil ik een intensieve cursus goed afsluiten. Het is ook
voor mij weer een test.” Als een cursist niet slaagt dan is
dat uiteraard jammer, maar dan evalueert Aart samen met
de cursist en de examinator het examenstuk en bekijken ze
wat er beter kan, om zo het herexamen wel te halen. “Uiteindelijk gaat het om het resultaat, het behalen van een
lasdiploma. Dat, en de enthousiaste reacties van de cursisten, zorgen ervoor dat ik er plezier in heb en houd.”

17

