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Het is 20 april. Ik heb opnieuw afgesproken met 

Wijnand Scholtens. Deze keer niet in het pand aan 

de Winterdijk, maar vanwege de coronamaatrege-

len hebben we de telefoon gepakt.  

 

In de vorige wijkkrant heeft Wijnand verteld over 

de Nederlandse Keramiekopleiding (NKO). Deze 

opleiding aan de Winterdijk heeft op 16 maart de 

deuren moeten sluiten. Het is wachten op versoe-

peling van de coronamaatregelen. 

 

Hij wees ook op de Goudse Keramiekmarkt. Hij 

nodigde u en mij uit voor zijn Open Huis op 21 

mei aan de Winterdijk. De markt en het Open Huis 

gaan niet door! De expositie van eindexamenkan-

didaten op 4 en 5 juni gaat niet door. De tentoon-

stelling in MuseumGouda gaat niet door. De laat-

ste twee evenementen kunnen hopelijk in het na-

jaar plaatsvinden. Maar met zekerheid is onder 

deze omstandigheden niets te zeggen. U leest het 

in een van de volgende wijkkranten. 

 

 

 

 

Lasopleiding Gouda 

In het gebouw aan de  

Winterdijk is behalve de  

Keramiekopleiding ook de Lasopleiding Gouda ge-

vestigd. Beide opleidingen zijn negen jaar geleden 

verhuisd van de Ambachtsschool aan de Graaf Flo-

risweg naar de Winterdijk. 

 

Lasopleiding Gouda is al ruim 30 jaar het oplei-

dingsinstituut voor hoogwaardige lasopleidingen 

en lascursussen voor de Goudse regio. In de om-

geving van Gouda zijn verhoudingsgewijs veel 

metaalconstructiebedrijven gevestigd. Deze be-

drijven zijn vaste klant. De cursisten werken 5 da-

gen in de week bij hun bedrijf en volgen één 

avond in de week van zes tot kwart over negen de 

opleiding.  

 

Een groep bestaat uit max. 16 cursisten, met per 

max. 8 cursisten een lasinstructeur. De theorieles-

sen worden apart van de praktijklessen gegeven. 

Er is rekening mee gehouden dat deze mannen 

geen theoretische bollebozen zijn, maar het liefst 

werken met hun handen. Hun werkdag begint 

vaak al om zeven uur. Praktijk en theorie op één 

avond is dan echt teveel gevraagd.  

 

 

 

Opleidingsduur 

Alle cursussen van niveau I en II bevatten 18 les-

avonden en voor niveau III en IV moet je 24 

avonden naar school. De opdrachten worden uit-

gevoerd in daarvoor speciaal ingerichte lascabi-

nes. De lasopleiding wordt afgesloten met een 

examen onder toezicht van het Nederlands Insti-

tuut voor Lastechniek (NIL).  
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Vrouwen in de opleiding  

Ieder jaar zijn er wel 1 á2 vrouwen die de lasop-

leiding volgen. Wijnand zegt dat vrouwen goed 

zijn in Tig lassen, het fijnere laswerk. Het wordt 

uitgebreid toegepast voor het maken van kwali-

teitslassen in de nucleaire-, chemische-, lucht-

vaart- en voedingsindustrie. Een paar jaar geleden 

was er een vrouwelijke lasinstructeur aan de op-

leiding verbonden. Maar die is verhuisd.  

 

 

 

AFAS Stadion  

De lassers die hieraan gewerkt hebben, zijn niet bij Lasop-

leiding Gouda opgeleid!!!  

 

 

Bijscholing 

Na de opleiding komen cursisten vaak terug om 

hun vaardigheid te onderhouden. Een certificaat 

heeft een beperkte geldigheidsduur. Wanneer er 

lasfouten worden gemaakt, kan dat grote gevol-

gen hebben. Denk aan het dak van het voetbal-

stadion van Alkmaar, dat naar beneden stortte.  

 

Omscholingsproject 

De Gemeente Gouda heeft geld beschikbaar ge-

steld en samen met Lasopleiding Gouda is een 

omscholingsproject gestart. Bedrijven bieden sta-

geplaatsen aan. Gedurende 13 weken volgen de 

cursisten de opleiding van één dagdeel per week 

en krijgen een contract voor een half jaar bij het 

stagebedrijf. De afgelopen tijd waren er twee tra-

jecten met ieder 6 à 8 deelnemers. De cursisten 

sluiten het traject af met een diploma. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

De ontwikkelingen staan niet stil. Kan een robot 

de lasser van vlees en bloed vervangen? Wijnand 

antwoordt dat voor bedrijven die seriematig wer-

ken een robot interessant kan zijn. Maar een robot  

 

programmeren is een hele klus. De robots worden 

wel steeds gebruiksvriendelijker. Het voordeel van 

een lasrobot is dat die niet moe wordt en goed in-

gesteld is die betrouwbaarder en stabieler dan een 

mens. 

 

Samenwerking met  

Het Segment 

Wijnand vertelt dat de Lasopleiding Gouda graag 

samenwerkt met scholen voor beroepsonderwijs 

om scholieren kennis te laten maken met het vak 

lassen. “Als scholen bundelen wij onze krachten, 

om de jongeren een gedegen technische bagage 

en nodige kennis mee te geven, zodat ze succes-

vol aan de slag kunnen in het bedrijfsleven. Want 

met een officieel vakdiploma op zak hebben ze 

straks ook meer kans op de arbeidsmarkt!” 

 

Hij vertelt dat, sinds de school is gevestigd aan de 

Winterdijk, samengewerkt wordt met de praktijk-

school Het Segment. Als onderdeel van de oplei-

ding Techniek wordt de jongeren het vak van las-

ser geleerd. Ieder jaar volgen 12 à 15 leerlingen 

in twee groepen de laslessen. 

 

Ook met het Hoornbeekcollege (MBO) is kortgele-

den een samenwerkingsverband gesloten. Maar 

door de coronamaatregelen moest de start van de 

eerste cursus worden uitgesteld. 
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Hobbyisten 

De lasopleiding is een kostbare aangelegenheid 

omdat de groepen klein zijn. De meeste cursisten 

zijn beroepslasser in wording. Het aantal hobbyis-

ten wordt steeds kleiner, maar toch nog zo’n 12 

cursisten per jaar. Vroeger kwamen er veel man-

nen die een oldtimers hadden. Nu is het nog maar 

een enkeling. Het hebben van een oldtimer is fis-

caal niet meer aantrekkelijk. Wijnand vertelt dat 

het afgelopen jaar er iemand was die een alumi-

nium boot als bouwpakket had gekocht. Tja, en 

om van al die onderdelen een boot te kunnen ma-

ken, moet je wel kunnen lassen. 

 

U vindt meer informatie over Lasopleiding Gouda 

op: www.lasopleidinggouda.nl 

 


