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Cottus  
Cottus is dé specialist op het gebied van technische dienstverlening. Cottus heeft 
jarenlange ervaring in het opleiden, begeleiden, detacheren en uitzenden van technici bij 
hoogwaardige opdrachtgevers. Cottus is hierdoor met haar verschillende labels; Cottus 
Vakschool, Cottus Engineering, Cottus Industrie en Cottus Installatietechniek, de norm 
voor bedrijven en technici op middelbaar en hoger niveau. Kwaliteit en vakmanschap 
staan bij ons voorop, wat onze opdrachtgevers en medewerkers terug zien in onze eigen 
Cottus Vakscholen. De mythische reus Cottus met honderd handen en vijftig hoofden uit 
de Griekse mythologie staat bekend om zijn kracht en strijdlust. De naam Cottus heeft dan 
ook een belangrijke symbolische betekenis die naadloos aansluit op de kernwaarden van 
onze organisatie: Ondernemend, Nuchter, Persoonlijk, Betrokken en Bekwaam. 
 

Cottus, omdat techniek een vak is. 

Bel ons : 0800-844 0 844  Mail ons : opleidingen@cottus.nl
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               Kijk op www.cottus.nl voor meer informatie. 

Wat is MIG en/of MAG lassen ? 

De naam MIG/MAG lassen is een specifieke lastechniek. De naam is een afkorting en staat 
voor Metal Inert Gas / Metal Active Gas. Het zijn eigenlijk twee soorten maar omdat het 
enige verschil het gebruikte gas is wordt het toch als eenzelfde soort gezien. Deze techniek 
valt onder elektrisch booglassen en werkt met een afsmeltende elektrode. Bij MIG/MAG 
wordt een constante spanning gebruikt dit in tegenstelling tot TIG of BMBE lassen waar 
een constante stroom wordt gebruikt. MIG/MAG is tegenwoordig het meest gebruikte 
lasproces door zijn veelzijdigheid en snelheid. Het is zo populair wegens de mogelijkheid 
tot mechanisatie en robotisatie, hoge flexibiliteit en hoge neersmelt.  
 
Bij dit lasproces wordt tijdens het lassen continu mechanisch een draad aangevoerd. Deze 
draad en het werkstuk wordt een plasmaboog gevormd. De draad dienst enerzijds als 
elektrode en anderzijds smelt deze af en doet dient als toevoegmateriaal. Tijdens het 
lassen wordt het smeltbad beschermd door een beschermgas. Bij MIG lassen gaat het om 
een inert gas ( argon of mengsel). Bij MAG gaat het om een actief gas (Koolstofdioxide). 
Een inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel. CO2 wordt namelijk 
door de hitte deelt ontleed. Hierdoor heeft een actief gas een ongunstige invloed op de 
kwaliteit van de uiteindelijke las.  Hierdoor zie je vaak een mengsel van een inert en actief 
gas. De reden waarom een actief gas wordt gebruikt is de prijs. CO2 is goedkoper en dit zie 
je ook in de tarieven van de lascursus. MIG/MAG kent veel toepassingsgebieden en is 
universeel inzetbaar. Alleen buiten bij wind is het niet bruikbaar! 
 

Tariefstelling MIG 4 of MAG 4. 
 
Tarief opleiding : Regionaal altijd de goedkoopste! Excl BTW.  
 
Duur opleiding : 30 dagdelen  (overdag in 15 werkdagen (dagdeel I / II). 
    (avonds  in 30 avonddelen (dagdeel III). 
 
Dagindeling : Dagdeel I (08.30 – 12.00 uur). 
    Dagdeel II (12.30 – 16.00 uur). 
    Dagdeel III  avondopleiding op aanvraag 
 
Opleidingslocatie : Cottus Vakschool te Heerenveen. 
 
Diploma   : Ja, Europees erkend NIL lasdiploma niveau 4 bij 

  voldoende resultaat. 
Opmerking  : Snellere doorloop is mogelijk bij gebleken  
     geschiktheid. 
 

Opleidingsinhoud MIG 4 of MAG 4. 
Bedoeld voor  
Deze  opleiding is bedoeld voor personen of medewerkers van bedrijven die zich 
meer willen professionaliseren tot allround lasser MIG of MAG aan plaat. Deze 
opleiding wordt afgesloten met een praktisch en theoretisch examen. Alle 
lasopleidingen die Cottus Vakschool verzorgt worden uitgevoerd conform de 
richtlijnen van het NIL. 
 
Inhoud opleiding 
Tijdens deze opleiding word er in verschillende posities  met variërende a-
hoogtes gelast. De hoek, V en K lassen tot 20 mm worden doorgenomen en 
gelast. De  werkstukken zullen middels een Röntgenfoto en ultrasoon onderzoek 
worden beoordeeld en moeten conform de NIL eisen voldoen. In de theorie 
worden de volgende zaken behandeld: 

•  Processen, apparatuur en materiaalgedrag tijdens het lassen; 
•  Constructies en uitvoering. 

Verder zal er aandacht zijn in het lezen van tekeningen en het instellen van de 
MIG/MAG apparatuur en de bijbehorende gassen en elektrodedraad. Kwaliteit en 
veiligheid zullen een rode draad vormen tijdens de veelal praktische lessen. 
 
Vooropleiding  
Specifieke vooropleiding is vereist, te weten een afgeronde MIG/MAG niveau 3.  
 


