Examen lastechniek
Acht leerlingen van de afdeling PrO bovenbouw klas 4, 5 en 6 hebben 9 juni officieel examen
gedaan voor het Nederlands Instituut voor Lastechniek in MAG-lassen. De opleiding NIL-1 is een
landelijk erkend vakdiploma, vergelijkbaar met (V)MBO niveau 2-3. Het wordt breed gebruikt voor
toekomstige werknemers in de metaalindustrie, de scheepsbouw en de offshore.
De opdracht
Het examen bestond die donderdagochtend uit een praktijkgedeelte en een theoretisch gedeelte.
Beide onderdelen werden afgenomen in lokaal 10, het ‘metaallokaal’ aan de Stationsstraat. De
ingeleverde examenwerkstukken waren volgens de examinator, meneer Brondijk van het NIL , van
uitstekende kwaliteit. Zelfs zo goed dat hij aanbeveelt om door te gaan naar een hoger lasniveau!
Drie leerlingen behaalden hun lasdiploma (volledige praktijk en theorie): Danny de Koe (18 jaar),
Mark Post (17), en Niels Vaartjes (17). Vijf leerlingen behaalden een Praktijk verklaring: Remko
Buikema (17 jaar) Douwe Haverdil (16), Davy Venema (18), Ramon Smit (17) en Damien van der
Veen (16).
Zenuwen
Een paar reacties van de leerlingen: Niels: ‘Ik was wel erg zenuwachtig, maar het viel eigenlijk best
mee. En op de proefexamens had ik het altijd al goed gedaan.’ Mark was helemaal niet
zenuwachtig: ‘Ik heb het gewoon gedaan. Het was ook net een gewone les, vooral de praktijk.
Theorie was wel hartstikke moeilijk.’ Douwe: ‘Met Kerst wilde ik nog met de opleiding stoppen. Ik
dacht toch dat ik het toch niet kon halen. Maar ik ben wel doorgegaan. En nu heb ik ook nog
examen mogen doen. Ik ben best wel trots op mezelf!’ Ramon: ‘Ik vond het wel makkelijk. Van de
acht lassen waaruit de opdracht bestond heb ik er vijf met mijn linkerhand gelast, en de rest met
mijn rechterhand.’
Talentvol
Meneer Wilstra, vakdocent Metaal, en meneer La Faille, begeleidend vakdocent Metaal, zijn erg
trots op ‘hun jongens’: ‘Het gaat om zeer talentvolle leerlingen,’vertelt Wilstra. ‘We zijn dan ook
apetrots! Onze leerlingen hebben gouden handen en kunnen alles maken. Ook begrijpen ze tot op
een redelijk niveau werktekeningen.’ Na het behalen van hun lasdiploma kunnen de leerlingen
doorstromen naar het NIL-2. Ze kunnen dan kiezen voor verdieping op het gebied van het MAGlassen, of voor verbreding richting TIG of BMBE. Daarmee vergroten zij hun kansen en
mogelijkheden op de arbeidsmarkt aanzienlijk. En de behoefte aan dit soort vakmensen is groot!
Jongens, gefeliciteerd!
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