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Beste laspraktijkleerkracht, beste TAC,  

 

Speciaal voor jullie , lanceert het VCL ‘het project ‘ evaluatie van stompe lasnaden ‘ opnieuw . 

Na een korte onderbreking van een half schooljaar, staan we terug klaar voor jullie . 

 

Wat beogen we precies ?  

- op een onafhankelijke  en objectieve wijze proefstukken , gelast door de leerlingen op school beoordelen 

, conform de ISO 9606-1 

- leerlingen en leerkrachten vertrouwd maken met lassercertificatie en alle terminologie hierrond 

 

Hoe werkt het ?  

De leerkracht zorgt voor stukken van de juiste afmetingen exact zoals gevraagd in de norm EN ISO 9606 en geeft 

elk stuk een uniek nummer . 

De leerlingen lassen hun proefstukken en samen met de leerkracht vervolledigen zij het gegevensblad 

De leerkracht verzamelt alle proefstukken en organiseert het transport van de stukken naar het VCL . 

VCL beoordeelt de stukken binnen een termijn van max 3 weken.  

De leerkracht ontvangt per mail alle resultaten. 

 

Welke stukken mogen naar het VCL gebracht worden voor evaluatie?  

Enkel stompe naden met volgende dikterestricties zullen door onze ploeg onderzocht en beoordeeld worden : 

- Voor halfautomaatlassen : plaatdiktes > 8 mm 

- Voor Tig – en elektrode:  plaatdikte > 2mm 

Vergeet niet voor elk stuk de gegevens in te vullen op het gegevensblad ( zie onze website ) , zo niet kunnen we 

niet aan de slag met je stuk. 
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Timing  

Elke klas mag 2 x per jaar stukken binnen brengen . De eerste keer ten laatste op 30 november en de tweede keer 

ten laatste op 25 mei.  

De VCL ploeg engageert zich om al deze stukken tijdig te evalueren voor het Kerst-en eindrapport. Voor 

proefstukken die later binnengebracht worden  kunnen we helaas niet garanderen dat we die kunnen inspecteren 

voor het volgende rapport. 

Kostprijs : 

€20 per las 

 

Onze contacgegevens : 

VCL  

Antoon Van Osslaan 1 /4 

1120 Neder-over-Heembeek 

02/520.56.58 

 

Ons mailadres : info@v-c-l.be 

 

 

Tot slot nog dit : 

Laat ons weten of we de stukken moeten bijhouden Wil je, als leerkracht de stukken graag terug ophalen en met 

je leerlingen bespreken ? Geen probleem . Laat ons weten wanneer je de stukken komt ophalen . Wij zorgen dan 

dat alles klaarstaat. 

 

 

 

De VCL ploeg  

 


