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Piet Dielemans (67) zit al veertig jaar in het lasonderwijs. Op zijn 55ste besloot hij voor
zichzelf te beginnen, na jarenlang als docent in het reguliere onderwijs te hebben
gewerkt. Als eigenaar van Dielemans Technische Opleidingen heeft de ervaren docent
zich gespecialiseerd in laskader- en lasinspectie-opleidingen. Hij vertelt hoe hij zich als
opleider staande weet te houden in een concurrerende markt.

door Margriet Wennekes, foto Albert Cornelissen
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e maken een afspraak bij Dielemans thuis. “Ik
heb geen eigen bedrijfspand”, vertelde hij al aan
de telefoon. Bij een kop koffie aan de eettafel
praten we over Dielemans Technische Opleidingen (DTO)
en de mogelijkheden die een laskaderdiploma biedt op de
arbeidsmarkt. Piet Dielemans werkt vanuit zijn privéwoning en doet niet aan acquisitie. Toch weten cursisten hem
in groten getale te vinden. “Dat loopt allemaal via mondtot-mondreclame.” Piet Dielemans straalt rust uit en vertelt met bijna vaderlijke trots over zijn cursisten. “Een
goed persoonlijk contact is belangrijk. Ik denk dat het
mede daardoor komt dat het slagingspercentage bij ons
bijzonder hoog is. Ik ken mijn cursisten en ben altijd bereikbaar voor vragen, ook ’s avonds en in het weekend.”

Gespecialiseerd
Het aanbod van DTO is niet breed, maar wel gespecialiseerd. Dielemans verzorgt de schakelcursus IWT (International Welding Technologist), de cursus Visueel
Onderzoek (VTw2) en de laskaderopleidingen IWT en
IWI (International Welding Inspector). Daarnaast verzorgt
hij in-company opleidingen en technische opleidingen op
maat. Onlangs heeft DTO een succesvolle audit gehad
voor het aanbieden van de IWE-opleiding (International
Welding Engineer), waar hij in september officieel mee
van start hoopt te gaan. Waarom de uitbreiding met IWE?
“Ik vind het gewoon leuk om te doen. Er zijn nog niet veel
andere aanbieders en we zitten op een gunstige locatie,
centraal gelegen tussen België en Nederland.”

IWT’er breed inzetbaar
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Docent en coördinator

’In de afgelopen 30 jaar
heb ik ongeveer
600 IWT’ers opgeleid’
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Dielemans werkt samen met een trouw team van docenten, die naast hun werk voor DTO allemaal werkzaam
zijn in het bedrijfsleven. Hoewel hij zelf ook een deel van
de lessen geeft, is Dielemans vooral coördinator van de
opleidingen en vraagbaak voor de studenten. “Als een
cursist zich aanmeldt, zorg ik dat alles voor hem of haar
geregeld wordt rondom het theoretische lesprogramma,
het praktijkgedeelte en het afleggen van het examen. Voor
de laspraktijklessen huur ik een ruimte bij het ROC in
Breda of bij Stichting Vakopleiding Metaal in Etten-Leur.
Cursisten van de lasinspectie-opleidingen doen hun praktijk bij inspectiebedrijven als Vinçotte en Element.”

De IWT-opleiding vormt nog steeds de hoofdmoot voor
de opleider. “In de afgelopen 30 jaar heb ik ongeveer 600
IWT’ers opgeleid. Veel IWT’ers gaan binnenkort met pensioen, dus die aanwas is hard nodig, maar ik denk wel dat
de markt nu een beetje verzadigd raakt.” De reden dat
IWT zo’n veelgevraagde laskaderopleiding is, heeft te
maken met de brede inzetbaarheid en de vele carrièremogelijkheden. “IWT’ers komen terecht in de kwaliteitszorg,
ze staan aan het hoofd van een lasafdeling, ze hebben een
eigen bedrijf of zijn zzp’er, maar ze kunnen ook werken in
het onderwijs of in een commerciële richting, bijvoorbeeld
als verkoper van lasapparatuur of lastoevoegmaterialen.”
Maar geen twee IWT’ers zijn gelijk, hoewel ze dezelfde
opleiding hebben gevolgd, weet Dielemans. “Sommige
IWT’ers zijn begonnen als lasser, ze hebben de schakelcursus gevolgd en zijn daarna doorgestroomd naar de kadercursus. Dat zijn de mensen met een praktische
instelling, die je eerder zult aantreffen als hoofd van een
lasafdeling. Andere IWT’ers zijn vooral communicatief
heel sterk. Dat zijn degenen die meestal in een commerciële richting zullen werken. De IWT-opleiding vult dan een
eventueel kennistekort aan.” Als voorbeeld van dit laatste
noemt Dielemans het kunnen berekenen van de lasnaadinhoud. “Die kennis heeft een leverancier van lasdraden
nodig om te kunnen bepalen hoeveel lastoevoegmateriaal
je nodig hebt voor een bepaald karwei.”
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Toch is het niet raadzaam om te snel met een IWT-opleiding te beginnen, vindt Dielemans. “Mensen moeten eerst
goed in het vak zitten en ervaring hebben opgedaan voordat ze aan deze kaderopleiding beginnen. Zelden gaat het
goed als ze jonger dan 25 zijn. Ik geef hen ook dat advies.
Zorg eerst dat je wat steviger in je schoenen staat. Ik zie
soms al een groot verschil binnen een jaar. Sommige cursisten beginnen wat onwennig aan de schakelcursus, maar
als ik ze daarna terugzie voor de IWT-opleiding, is het net
of ze ineens volwassener zijn geworden.”

Lasinspectie
Dertien jaar geleden startte Dielemans met het verzorgen
van de IWI-opleidingen op de niveaus Standard en Comprehensive. Jaarlijks volgen 12 tot 20 cursisten deze opleiding bij DTO. “Er komen steeds meer aanbieders op de
markt, ook voor IWI- opleidingen. Het diploma wordt nu
ook meer gewaardeerd door het bedrijfsleven. IWI’ers
hebben over het algemeen IWT als vooropleiding. Een gedegen voorkennis op het gebied van lastechniek is dan ook
een vereiste voor het werk van een lasinspecteur.”

Voldoende opleiders
We constateren dat veel bedrijven en opleiders hun dienstenpakket uitbreiden, om een zo compleet mogelijk pakket aan lassende bedrijven te kunnen aanbieden.
Dielemans volgt deze trend bewust niet. “Ik zal bijvoorbeeld geen certificeringen gaan doen. Schoenmaker, blijf
bij je leest. Ik vind dat ik vooral goed ben in opleidingen.
Voor certificering moet je dichter bij het bedrijfsleven
staan en weten wat er gaande is. Ik vind dat ik daar zelf
niet voldoende van op de hoogte ben en wil daar mijn vin-

gers niet aan branden. Ook handel ik niet in lasproducten.
Dan gaan er andere commerciële belangen meespelen en
dat wil ik niet.”
En waarom biedt DTO de lagere kaderopleidingen niet
aan, zoals IWP en IWS? “Ik ben ooit begonnen met MLT
en heb dat uitgebreid naar hogere niveaus. Ik vind dat er
al voldoende opleiders zijn voor de lagere opleidingen.
Het gevaar dreigt nu dat er teveel aanbieders op de markt
komen die allemaal moeten vechten om dezelfde cursisten. Ik zou het beter vinden als dit aanbod in Nederland
wat meer gereguleerd zou worden.”

Afbouwen
Piet Dielemans is de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels voorbij. Hij zal de komende jaren wel wat gaan afbouwen, maar denkt nog niet aan stoppen. Gelukkig wil
zijn zoon Jeroen (38) de zaak voortzetten. Jeroen volgt nu
zelf de opleiding IWE, naast een goede baan in het bedrijfsleven. Maar voorlopig blijft Dielemans senior nog
actief. “Alleen als ik de gewenste resultaten niet meer haal,
stop ik acuut.” Om de kwaliteit en omvang van zijn team
van docenten op peil te houden, heeft Piet Dielemans contact gezocht met IWE’ers met veel kennis op een bepaald
vakgebied en de vaardigheid om die kennis over te dragen. “Dat heeft me elf positieve reacties opgeleverd”, zegt
hij met voldoening.
Tot slot wil de ervaren docent nog wel een algemeen advies kwijt aan cursisten en gediplomeerden: “Bezoek vakbeurzen, ga naar lezingen, houd de vakbladen bij en zorg
dat je een goed netwerk opbouwt, dat is belangrijk om
succesvol te zijn in dit vak.”

advertentie

zoekt een Werkvoorbereider / Projectleider
Slangen Staal in Gouda zoekt een hands-on professional:
• met affiniteit en/of ervaring met mechanisch bewegende
constructies;
• die in het bezit is van een diploma EWCP (voorheen RWC)
of IWT, of bereid is dit te halen.
Voel jij je aangesproken?
Neem dan contact op met Leendert Romijn: 06 13 97 12 95 of
info@optimaprolinq.nl
Meer informatie op www.slangenstaal.nl/vacature
22

