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Hogeschool Utrecht (HU) heeft jarenlang ervaring met
het aanbieden van inspectie-opleidingen. Dit betreft
zowel inspecties voor ingebruikname als inspecties tijdens gebruik van de installatie. Nieuw in het aanbod
sinds 2017 is de opleiding IWI-C (International Welding
Inspection Personnel-Comprehensive). De eerste lichting IWI’ers is dit jaar afgestudeerd; in november gaat
een tweede groep van start. Als toelatingseis geldt het
IWT- of IWE-diploma.

IWT en IWE
“International Welding Technologist (IWT) en International Welding Engineer (IWE) zijn twee NIL-erkende opleidingen die wij sinds lange tijd met succes aanbieden”,
vertelt Alex Harsveld van Hogeschool Utrecht. “De slagingspercentages zijn hoog en vanwege constante instroom is de doorgang tot op heden gewaarborgd.”

Inspectie- en keuringstechnieken
Voor inspecties tijdens de gebruiksfase biedt HU de opleidingen Inspectie- en Keuringstechnieken Level 2 en
3 (I&K2 en I&K3). Deze tweejarige opleidingen bereiden
voor op certificatie door SKO Hobéon. Harsveld: “Door
de integratie van een groot deel van de opleiding IWT in
de opleiding I&K2 kunnen wij geïnteresseerden in laatstgenoemde opleiding een vrijstelling geven van 1 jaar.
Wil je je studietijd optimaal benutten en het maximale
rendement behalen, dan kun je ervoor kiezen naast de
opleiding I&K2 het complete programma van IWT te
doorlopen; na een studieduur van 2 jaar voldoe je aan
de eisen van SKO Hobéon om toegelaten te worden tot
het certificatietraject en na succesvolle afronding van de
IWT-examens behaal je het diploma International Welding Technologist.”

HBO Werktuigbouwkunde
“Ambitieuze mbo’ers die graag het bachelordiploma
HBO Werktuigbouwkunde willen behalen, bieden we
met de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde de mogelijkheid dit te combineren met een specialisatie in
I&K3, IWE of Maintenance en Assetmanagement.”
Naast het reguliere aanbod op het gebied van Materiaaltechnologie, Engineering, Inspectie en Onderhoud
biedt HU opleidingen op het gebied van Project- en
Contractmanagement. Ook opleidingen op maat behoren tot de mogelijkheden, ook op locatie van de opdrachtgever.
• IWI-C start 15 november 2018
• IWE start 29 januari 2019
(ook in combinatie met deeltijd WTB)
• IWT start in september 2019
• I&K2 start in september 2019
(voor IWT’ers geldt vrijstelling van 1 jaar)
• I&K3 start in september 2019
(ook in combinatie met deeltijd WTB)
Hogeschool Utrecht biedt oud-cursisten een korting op
de cursusprijs.
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