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Vakwijs door NIL erkend
voor opleiding EWCP-B
Voor veel lassers lijkt het behalen van de NIL praktijkopleidingen, bijvoorbeeld TIG niveau 3 of 4, of het behalen van speciﬁeke lascertiﬁcaten, het
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Flanders Make bouwt
gloednieuw toptechnologisch
centrum
Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits

heeft op 9 juli jl. in Kortrijk symbolisch de eerste steen

eindstation van hun opleidingstraject. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd
zo te zijn. Juist wanneer iemand zich qua praktische vaardigheden zodanig

Flinke stap voor

gelegd van een nieuw centrum voor toptechnologisch

goed heeft ontwikkeld, is het een heel natuurlijke stap om die praktijk-

Klanten verwachten van productiebedrijven steeds vaker
producten op maat, snel geleverd en liefst zonder extra kosten. Wie erin slaagt om hierop in te spelen, is de concurrentie
meteen een ﬂinke stap voor. Flanders Make helpt bedrijven
om de noodzakelijke omschakeling naar slimme, digitale fabrieken van de toekomst te realiseren. “Hiermee sluit Vlaanderen op het vlak van de Industrie 4.0 onderzoeksinfrastructuur aan bij de topregio’s in Europa”, zegt Urbain
Vandeurzen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flanders
Make.

onderzoek. Vanaf volgend najaar de kunnen bedrijven

kennis en ervaring ook te gaan benutten voor andere taken, met andere
verantwoordelijkheden.

Doorgroeien
Zo is de cursus IWP (Meesterlasser of International Welding Practitioner) buitengewoon geschikt voor lassers
die door willen groeien naar leidinggevende of toezichthoudende functies op lasgebied. En het vervolg hierop,
de cursus IWS (International Welding Specialist), is een
uitstekende basis voor een toekomstige functie als QCmedewerker, werkvoorbereider of constructeur op lasgebied, terwijl de VTw-1 en -2 cursussen een mooie
verdieping geven op het gebied van visuele lasinspectie.

Lascoördinator
Daarnaast is er natuurlijk de functie van lascoördinator,
de spin in het web bij alle bedrijven die met lassen te
maken hebben. Kennis van internationale normen, bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, lasprocessen enzovoort, maken van de lascoördinator een onmisbare
schakel.
Vakwijs Opleidingen heeft in april dit jaar de erkenning
van het NIL verworven om de opleiding EWCP-B (European Welding Coordination Personnel niveau B) te
mogen verzorgen, een opleiding die je in allerlei opzichten goed voorbereidt op de functie van lascoördinator
in de staalbouw. Het is een uitbreiding van het bestaande portfolio aan lasopleidingen, en sluit helemaal
aan bij de ﬁlosoﬁe van Vakwijs: Levenslang Leren in de
Praktijk.
Vanaf 20 september kun je je bij Vakwijs in 13 dagen bekwamen in dit vakgebied. De cursus wordt afgesloten
met een officieel EWF-diploma.

8

Slimme robotisering en automatisering
Bedrijven kunnen in de huidige vestiging van Flanders Make
in Kortrijk nu al terecht voor advies en testen voor hun Industrie 4.0 productie. De bestaande testinfrastructuur wordt
volgend jaar overgebracht naar de nieuwe vestiging. “Hier
krijgen we de ruimte om verder uit te breiden en de bedrijven
zo steeds van de state of the art in duurzame productie te
laten proeven. De focus ligt op digital twins, slimme robotisering en automatisering. De operator blijft een centrale rol
spelen, en krijgt de nodige ondersteuning. Machinebouwers
en hun toeleveranciers kunnen hier direct mee aan de slag.
En we kunnen alle innovaties ook vertalen naar vele andere
sectoren”, zegt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make.

hier de nieuwste technologieën en productiewerkwijzen
testen en inspiratie opdoen voor de digitalisering van hun
productieprocessen.

11 miljoen extra steun
Minister Hilde Crevits maakte tevens bekend dat de overheid
11 miljoen euro extra steun gaat geven aan Flanders Make.
De middelen zijn bedoeld voor een nieuw project om de digitalisering en automatisering in de maakbedrijven verder te
versterken. De bedrijfswereld doet zelf ook een inbreng van
53 miljoen euro.
De nieuwe vestiging in Kortrijk zal in september 2022 gereed
zijn. Flanders Make is eigenaar van de grond en zal het gebouw gedurende 27 jaar via een erfpachtformule huren van
het projectvennootschap Stadion (Stadsbader en Ion) dat
voor de bouw instaat. Dit wordt, met een omvang van 6000
m², meteen het grootste co-creatiecentrum van Flanders
Make, dat ook vestigingen in Leuven, Lommel en Sint-Truiden heeft en core labo’s bij alle Vlaamse universiteiten.
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