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COMPETENTIEPROFIEL VISUEEL 
LASINSPECTEUR VT-W NIVEAU 2 

NEN-EN-ISO 9712 
 

 

BEREIK:  

BEOORDELING VAN SMELTLAS VOLGENS NEN EN-ISO 5817 

(STAAL, NIKKEL EN TITANIUM EN HUN LEGERINGEN) 

EN/OF 

BEOORDELING VAN SMELTLAS VOLGENS NEN EN-ISO 10042 

(ALUMINIUM EN ALUMINIUM LEGERINGEN) 
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1. SAMENVATTING 

1.1. Werkgebied visueel lasinspecteur 

De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 wordt aangetroffen bij kleine-, middelgrote- en grote bedrijven. Het betreft 
uiteenlopende bedrijven waarbinnen de lastechnische werkzaamheden van dien aard zijn dat kwalitatieve borging 
op het gebied van visuele inspectie volgens de daarvoor geldende internationale normen noodzakelijk is. De 
bekwaamheidseisen en de toetsmatrix zijn gerelateerd aan document: ICNDT WH 24-00, opgesteld door de 
internationale commissie voor niet destructief onderzoek.  
 
1.2. Werkgebied visueel lasinspecteur 

NEN-EN-ISO 9712 
NEN-EN-ISO 5817 
NEN-EN-ISO 10042 
 
1.3. Werkgebied visueel lasinspecteur 

De gecertificeerde visueel lasinspecteur VT-w 2 beschikt over bewezen vakbekwaamheid om visueel onderzoek 
(niet destructief) uit te voeren op door middel van smeltlassen tot stand gekomen verbindingen volgens 
vastgelegde procedures (normeringen) en werkinstructies (WPS-en). 
 
Daarbij kan de profielhouder voor de werkgever: 

• de juiste werkwijze voor het visueel onderzoek selecteren en de op het te onderzoeken werk betrekking 
hebbende productnorm, 

• de beperkingen van de toegepaste onderzoekmethode definiëren, 

• codes, normen, specificaties en procedures omzetten in werkinstructies voor het uit te voeren niet 
destructief lasonderzoek 

• instellen en controleren van de onderzoekmiddelen 

• het visueel lasonderzoek uitvoeren en toezicht uitvoeren op het visueel lasonderzoek 

• de resultaten van het onderzoek interpreteren en evalueren aan de hand van de van toepassing zijn 
documenten (tekeningen, lascertificaten, gestelde normen)  

• instructies voorbereiden voor visuele controle van lasverbindingen 

• uitvoeren van en toezicht uitoefenen op alle taken op of onder VT-w niveau 2 

• begeleiden van personeel op of onder VT-w niveau 2 (inclusief beoordeling van de door hen 
geconstateerde resultaten) 

• rapporteren over de resultaten van het visuele lasonderzoek. 
 
De visueel lasinspecteur kan op basis hiervan de kwaliteit van de gelaste delen bewaken. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden is dit een voortdurend aandachtspunt van de profielhouder. 
De profielhouder verricht diverse metingen en controles van de gelaste delen en maakt hiervoor gebruik van de 
benodigde meettechnieken en meetinstrumenten. Bij de bedrijven werkt de profielhouder met handmatige 
meetgereedschappen. De profielhouder stelt zelfstandig vast of en in welke mate de gelaste delen afwijken van de 
vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. Bij afwijkingen rapporteert hij aan de direct leidinggevende, meestal een 
kwaliteitsinspecteur of productieleider. 

 
Kernwoorden binnen de scope van dit beroepsprofiel zijn: 
Kennis van kwaliteitseisen, lasprocessen, materialen (vakkennis), (niet destructieve) visuele  onderzoekmethoden. 
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2. VISUEEL LASINSPECTEUR VT-W NIVEAU 2 NEN-EN-ISO 9712 
 

Algemene en bijzondere kenmerken van het profiel 

 
Functies die profielhouder kunnen zijn binnen het bedrijf 

Voorbeelden van functienamen zijn: 

• Kwaliteitscontroleur/inspecteur 

• Lascoördinator  

• Technisch werkvoorbereider 

• Hoofd laswerkplaats 

• Lassersvoorman 
 
Type bedrijven waar het profiel voorkomt 

• De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 komt voor bij uiteenlopende metaalbedrijven, zoals bedrijven in de 
metaalproductenindustrie, constructie, transportindustrie, scheepsbouw en apparatenbouw. 

• Daarnaast wordt de visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 ook aangetroffen bij bedrijven die zich richten op 
consultancy en opleiden. 

• De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 is werkzaam bij kleine-, middelgrote- en grote bedrijven in de regel 
vanaf 5 medewerkers. 

 
Positionering profiel binnen het bedrijf 

• Het profiel kan gecombineerd worden met andere functienamen binnen het bedrijf. Het profiel op zich 
behoort tot de beroepengroep Kwaliteitscontrole.  

• De werkzaamheden van de visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 is gericht op één of meerdere 
productieafdelingen binnen het bedrijf. Bij grotere bedrijven kan dit opgesplitst zijn waardoor de visueel 
lasinspecteur alleen de lasdelen controleert van de eigen afdeling. 

• De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 is een schakel tussen de productie en de kwaliteitsafdeling. 
 
Bijzondere kenmerken, materiaalsoorten en lasmethoden 

• Het merendeel van de bedrijven waarin de visueel lasinspecteur VT-w niveau 1 zijn taak uitoefent verwerkt 
staal, nikkel of titanium. Hierbij geldt voor kwaliteitsniveaus van onvolkomenheden bij smeltlassen 
(laserlassen en elektronenbundellassen uitgezonderd) de norm NEN-EN-ISO 5817.  

• Voor aluminium en lasbare aluminiumlegeringen geldt de norm NEN-EN-ISO 10042. Opleiding en 
examinering verschillen, en zijn op één van beide segmenten gericht. Het certificaat vermeldt het/de 
specifieke werkgebied(en) en de normen volgens welke de visueel lasinspecteur is gekwalificeerd. 
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Beschrijving beroepsactiviteiten 

 
Werkzaamheden 

• Lezen en interpreteren van lastechnische tekeningen 

• Bieden van ondersteuning en het geven van adviezen aan lassers. Hierbij gaat het om: 
o kwaliteitsaspecten 
o werkinstructies en procedures 

• Visueel controleren van gelaste delen volgens vooraf vastgestelde kwaliteitsvoorschriften en 
werkinstructies: 

o Voor het productieproces 
o Tijdens het productieproces 
o Na het productieproces 

• Verrichten van metingen aan en controle op de gelaste delen zoals: 
o lasonvolkomenheden volgens de geldende normering 
o correct toegepaste materialen en toevoegmaterialen volgens specificatie 

maatvoering 

• De profielhouder werkt hoofdzakelijk met de volgende meetgereedschappen: 
o Kraspen 
o Liniaal met een schaalverdeling 1mm 
o Schuifmaat volgens ISO 3559 
o Lasnaadkaliber met nonius (meet: hoeklassen, lasnaadverhogingen 

van stompe lassen en openingshoeken 
o Lasnaadkaliber geschikt voor diverse doeleinden (meet: flankhoek, beenlengte 

van hoeklas, randinkarteling, uitlijnigheid, hoeklasdikte en lasnaadverhoging) 
 
De profielhouder werkt met alle van toepassing zijnde, geldende, normen 

• De profielhouder beoordeelt of een eventuele afwijking van de vereiste kwaliteitsklasse tolerabel is 
alvorens het gelaste deel wordt goed- of afgekeurd 

• Registreren van de meet- en controlegegevens op de daarvoor bestemde werkinstructies 

• Adviseren inzake vervolgstappen aan de direct leidinggevende als een gelast deel is afgekeurd 

• Opstellen en invullen van een rapport van afwijkingen of afkeuring indien de gelaste delen niet aan de 
vereiste kwaliteit voldoen ten behoeve van de direct leidinggevende. 

 
Complexiteit en knelpunten 

• De werkzaamheden van de visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 zijn complex. De profielhouder moet goed op 
de hoogte zijn van de vereiste kwaliteitseisen, normen en specificaties. 

• De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 moet inzicht hebben in de lasprocessen alsmede een technisch inzicht 
ter interpretatie van technische tekeningen en lastechnische normen en het gebruiksdoel van het te leveren 
product. 

• Ook is het noodzakelijk dat de visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 kennis heeft van de juiste meetapparatuur 
en –technieken en bekend zijn met overige lasonderzoeksmethoden. 

• De voornaamste afbreukrisico’s zijn: 

• onjuiste meting of controle van het gelaste deel; 

• onjuiste inschatting of een bepaalde afwijking van de kwaliteit van het product tolerabel is of niet; 

• onjuiste registratie van meet- en controlegegevens 
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Niveau beroepsprofiel 

• De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 heeft een controlerende en ondersteunende verantwoordelijkheid 
ten aanzien van het uitvoerend lastechnisch personeel. 

• De visueel lasinspecteur is verantwoording schuldig aan een direct leidinggevende of productieleider, -
manager. 

 
Duurzaamheid 

• Er worden steeds meer kwaliteitseisen gesteld aan de gelaste onderdelen van producten volgens 
internationale ISO en EN-normen, zowel door de klant als door de wet- en regelgeving. Dit betekent dat de 
rol van de visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 in toenemende mate belangrijker wordt. 

• Visueel lasonderzoek helpt bovendien om faalkosten zoals verdere destructieve beproevingen met afkeur 
of/en kwalitatieve afkeur door de eindgebruiker terug te dringen. 

 
Bijlagen: 

• Eindtermen en toetsmatrix Visueel Lasinspecteur VT-w Niveau 2, incl. studieverdeling naar eindtermen en % 
verdeling examenvragen voor VT1 en 2-w volgens ICNDT WH 24-00 v2.  

• Inhoud theorie en studiebelasting voor VT-1 en 2-w volgens WH24-00 
 
 

 

 


