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Samenwerking ROC Midden Nederland en HU
leidt tot MLT-opleiding met nieuwe mogelijkheden
inds september bieden ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht (HU)
samen de opleiding Middelbare Lastechniek aan. De
opleiding Middelbare Lastechniek (MLT) leidt op tot
het internationale diploma International Welding Technologist (IWT). De examens worden afgenomen door
het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Aanvulling op aanbod
De samenwerking tussen ROC Midden Nederland en HU
is vastgelegd in een overeenkomst. Dit betekent dat de
partijen gezamenlijk de opleiding aanbieden en onder de
aandacht brengen. Voor Hogeschool Utrecht is de MLTopleiding een aanvulling op het aanbod. Daartoe behoren
onder meer de opleidingen Laspraktijkingenieur (LPI) of
International Welding Engineer (IWE), Lastechnisch Construeren en Metaalkunde. Vanuit de ‘Life Cycle Engineering’-gedachte horen hierbij ook de opleidingen Inspectieen Keuringstechnieken Level 2 en Level 3.

MLT
Deze opleiding heeft tot doel technici op te leiden en leiding te leren geven bij de voorbereiding, uitvoering en
controle van lastechnische werken. De MLT-opleiding
duurt een jaar en bestaat uit vijf blokken. De cursist volgt
een dag in de week theorielessen. De theorie beslaat de
volgende onderwerpen: lasprocessen en apparatuur, materialen en hun gedrag bij het lassen, constructie en ont-

werp, en fabricage en toepassingen. Daarnaast krijgen de
cursisten vijf dagen per jaar practicumonderwijs en praktijklessen.

Mogelijkheid verkort IKT2
Dertig cursisten volgen vanaf september de eerste drie
blokken van MLT. “We kunnen continuïteit bieden dankzij een slimme combinatie met de opleiding Inspectie- en
Keuringstechnieken Level 2”, aldus Michel Grijpink
(Teamleider Engineering van Hogeschool Utrecht). “Dit
geeft MLT’ers meteen de extra mogelijkheid om de opleiding Inspectie- en Keuringstechnieken in een verkort traject te volgen. MLT’ers die de IKT-opleiding Level 2 gaan
doen kunnen gebruikmaken van vrijstellingen. Een
MLT’er kan zelfs driekwart jaar van de IKT2-opleiding
overslaan. Dit scheelt tijd en kosten.“

Aanmelden
De toelatingseisen voor de opleiding Middelbare Lastechniek zijn een diploma MTS Werktuigbouwkunde of Metaalkunde, een diploma Schakelcursus Middelbare
Lastechniek of een gelijkwaardige opleiding in overleg met
het NIL.
Wanneer u zich wilt aanmelden dan kan dat via:
http://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/international-welding-technologist-middelbare-lastechniek
www.cvnt.nl/iwt
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