
 

 

Doel 
De cursist heeft de theoretische kennis en beheerst de praktische vaardigheden om, volgens de van toepassing zijnde 
specificaties, geheel zelfstandig stuiklasverbindingen in PE-leidingsystemen te maken conform NEN 7200: 2017.  
 
Doelgroep 
De cursus is bestemd voor lassers van PE-leidingsystemen voor het transporteren van gas, drinkwater en afvalwater. Deze 
opleiding voldoet aan de eisen die genoemd worden in de ‘Certificatieregeling voor Kabel- en Buizenlegbedrijven’. 
 
Instructie + examen 
Duur Instructie + examen:  1 dag 
 
De instructie bestaat uit theorie en praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld: 
• belangrijke informatie uit tekeningen halen en het lezen van coderingen; 
• het controleren van de lasapparatuur en het gebruiken van het juiste gereedschap in de juiste situatie; 
• het inspelen op externe factoren zoals de invloed van het weer; 
• de van toepassing zijnde lasvoorschriften hanteren; 
• hoe te handelen bij onvoorziene onderbrekingen in het lasproces; 
• het visueel beoordelen van de las. 
 
Tijdens de instructie wordt er gezamenlijk een proeflas gemaakt. Vervolgens maakt elke cursist, onder begeleiding van de 
docent, individueel een proeflas. Hierna volgt het schriftelijke theorie examen en het praktijkexamen waarin een examenlas 
wordt gemaakt. De examenlas wordt beproefd in het laboratorium volgens de norm. 
 
Alleen examen 
Het is ook mogelijk om alleen het examen af te leggen zonder de instructie te volgen. 
 
Studieduur en belasting 
Het lesmateriaal wordt van te voren opgestuurd. Voor het bestuderen van de theorie gaan wij uit van een studietijd van 
ongeveer 16 uur. 
 
Startdatum 
U kunt de eerstvolgende startdatum vinden op onze site http://www.kiwa.com/nl/nl/service/spiegellassen-cursus/ 
 
Kosten PE Stuiklassen 
Actuele kosten vindt u op de website. (Aanvragen voor het praktijkexamen voor diameters vanaf 355 mm zijn op offertebasis) 
 
Plaats 
De instructie en de examens vinden plaats op locatie bij Kiwa Training in Apeldoorn. 
 
Docenten 
De docenten hebben een ruime praktische ervaring in het vakgebied. 
 
Certificaat en Laspas 
Bij een voldoende resultaat voor de theorie en de praktijk ontvangt de kandidaat het certificaat en de laspas PE-Stuiklassen. 
Het certificaat en de laspas zijn 3 jaar geldig. Het certificaat kan verlengd worden op basis van voldoende praktijkervaring.  
Actuele kosten van de verlenging vindt u op de website. 
 
Aanmelden 
U kunt u aanmelden via onze website: http://www.kiwa.com/nl/nl/service/spiegellassen-cursus/ 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze infodesk, telefoonnummer 088 998 3539. 

 

 
 
 

 

PE-Stuiklassen (t/m 315 mm) 
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