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HU biedt gespecialiseerde
las- en inspectieopleidingen
De las- en inspectiewereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen tijdens de nieuwbouwfase,
maar ook tijdens gebruik. Om complexe inspectieproblemen op te kunnen lossen en de integriteit van installaties te kunnen waarborgen, is er een steeds
grotere behoefte aan gespecialiseerde scholing en
hoger gekwalificeerd personeel. Het Centrum voor Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht (HU) presenteert haar opleidingenaanbod.

Combinatie van opleidingen
Naast de lastechnische opleidingen International Welding Engineer (IWE) en International Welding Technologist (IWT) biedt het Centrum voor Natuur & Techniek ook
de opleidingen Inspectie- en Keuringstechnieken Level
2 en 3 (IKT2 en IKT3). Door integratie van delen van de

opleidingen ontstaan vrijstellingsmogelijkheden. Zo
heeft iemand met een IWT-diploma vrijstelling voor het
eerste jaar van IKT2. Een deeltijd hbo-opleiding Werktuigbouwkunde is te combineren met de opleiding International Welding Engineer (IWE).

Andere technische opleidingen
Het aanbod van de HU gaat verder dan alleen las- en
inspectieopleidingen. Het Centrum voor Natuur & Techniek heeft een uitgebreid onderwijsaanbod op het gebied van onder andere Ontwerpen, Materialen, Inspectie
en Onderhoud. Het betreft cursussen en opleidingen op
de niveaus post-mbo, hbo, post-hbo en master.
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Helder inzicht in de
integriteit van uw lassen
Bij het beheersen van risico’s en duurzaam
opereren, zijn kennis en goed gekwalificeerde
vakmensen onze toegevoegde waarde.
Applus+ RTD denkt mee over de juiste oplossing
op het juiste moment.
Naast NDO en Inspectie diensten, zetten wij deze
expertise in voor het opleiden van NDO
specialisten op Level 1, 2 en 3.

Inspectie
Niet-destructief onderzoek
Certificatie (EU-CBI /
NoBo)
Lasmethodekwalificatie
Lasserskwalificatie

Ons eigen certificaiteonderdeel, Applus RTD
Certification B.V. (NB: 2556) , verzekert u ervan
dat uw installatie of las geschikt is voor veilig
gebruik.
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