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CSWA 
CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) is een certificaat dat je kunt behalen. Wanneer je in de toekomst 
gaat solliciteren naar een stage of een baan, kun je met dit certificaat eenvoudig aantonen dat je SO-

LIDWORKS goed kent. Het is dus zeker de moeite om dit certificaat te behalen. Wil je meer informatie 
hebben over hoe je dit certificaat kunt halen, vraag er dan om bij je leraar.  

Heb je alle tutorials in deze reeks doorgenomen, en daarnaast voldoende geoefend, dan zou je nu eigenlijk 
het CSWA-certificaat al kunnen halen. Om je wat meer vertrouwd te maken met het soort vragen dat je 

kunt verwachten, gaan we in deze tutorial twee opgaven uit een CSWA-examen maken. Je zult in deze 

tutorial dan ook geen nieuwe onderwerpen tegenkomen, maar wel zien hoe je een opgave kunt maken. 

Opgave 

Beschikbare tijd: 45 min. 

We geven hieronder de opdracht zoals die in het Engels gedefinieerd wordt, 

met daarachter de Nederlandse vertaling en uitleg. 

Build this part in SOLIDWORKS. De opdracht is: modelleer dit onder-
deel in SOLIDWORKS. 

Unit system: MMGS (millimeter, 

gram, second) 

Omdat in Amerika vaak in inches 

gewerkt wordt, staat hier voor de 
volledigheid dat we in millimeters 

en grammen werken. Bij ons is dit 
standaard, dus hoef je met deze 

mededeling niets te doen. 

Decimal places: 2 Je werkt met twee cijfers achter de 
komma: ook dit is een standaard in-

stelling. 

Part Origin: Arbitrary Het nulpunt (de Origin) ligt op een 
willekeurige plaats. Bij sommige op-

drachten is de plaats van de origin 
wel gegeven. 

A=63mm, B=50mm, C=100mm Enkele maten zijn in het model aan-

gegeven met de letters A, B of C. 
Die vervang je door de waarden die 

hier gegeven zijn. 

All holes through all, unless other-
wise specified 

Alle gaten lopen door het hele mo-
del heen, tenzij anders vermeld (in 

de tekening is dat vaak niet te zien) 

Part material: Copper 
Density = 0.0089 g/mm^3 

Materiaal van het onderdeel is ko-
per 

Soortelijk gewicht is 0.0089 gram 
per mm³ 
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What is the overall mass of the part 

in grams? 
a. 1205

b. 1280

c. 144
d. 1108

De vraag van de opgave is: wat is 

het gewicht van dit onderdeel? Je 
hebt de keuze uit vier antwoorden. 

Werkplan Hoewel de vorm in deze opdracht er op het eerste oog ingewikkeld uitziet, 

zie je als je beter kijkt dat deze helemaal opgebouwd kan worden met boss-
extrude en met cut-extrude. Het moeilijkste is nu om een plan te maken. Kijk 

goed naar de vorm, en probeer deze op te delen in verschillende features. 
Het is erg belangrijk om dit te doen voordat je gaat modelleren! 

Hieronder zie je stapsgewijs hoe we dit model gaan opbouwen. Elke stap is 

een feature dat we maken. Dat zijn er 10, zoals je kunt zien. 
Heb je dit stappenplan eenmaal gemaakt, dan is daarna het modelleren vrij 

eenvoudig. 

Uiteraard zou je het model ook op een andere manier op kunnen bouwen. Er 
is niet één juiste methode, maar natuurlijk probeer je het wel zo handig mo-

gelijk, met zo min mogelijk features te doen. 
Laten we nu kijken hoe we het model verder opbouwen. 
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1 Start SOLIDWORKS en 
open een nieuw part. 

2 Selecteer het Right Plane 
en maak daarop een sketch 

zoals je hiernaast ziet. 
Kun je deze sketch zelf ma-

ken? Prima! Ga verder naar 

stap 8. 
Lukt het niet, kijk dan in de 

volgende stappen hoe je dit 
aan kunt pakken. 

3 Teken eerst de lijnen zoals 
je die hiernaast ziet. 

Zorg dat de lijn die je van-
uit de origin horizontaal 

naar rechts tekent ongeveer 
50mm lang is. Dan kloppen 

de verhoudingen. 

4 Teken nu de boog: 
1. Klik in de CommandMa-

nager op Arc
2. Klik in de PropertyMa-

nager op Tangent Arc

3. Klik op het onderste
eindpunt van de verti-

cale lijn zoals je hier-
naast ziet

4. Klik op het bovenste

eindpunt van de verti-
cale lijn zoals je hier-

naast ziet.
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5 Leg nu het middelpunt van 
de boog die je getekend 

hebt precies op de linker 

verticale lijn. Door dat te 
doen weet je zeker dat de 

boog altijd 90° is. 
1. Selecteer het middel-

punt van de boog.
2. Selecteer (met de

<ctrl>-toets ingedrukt)

de linker verticale lijn.
3. Klik in de CommandMa-

nager op Coincident.

6 Maak nu de afronding on-
der in de sketch: 

1. klik in de CommandMa-
nager op Sketch Fillet

2. Controleer of in de Pro-
pertyManager de radius

ingesteld is op 10mm

(dit is de standaard
waarde)

3. Klik in de sketch het
hoekpunt aan dat je

wilt afronden.

4. Klik op OK

7 Zet nu de maten in de 

sketch zoals je hiernaast 
ziet.  
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8 Extrudeer de sketch nu over 
50mm. 

9 Maak nu een sketch, zoals 

je hiernaast ziet. 
1. Selecteer het voorvlak

van het model om de

sketch op te maken.
2. Klik voor het middel-

punt van de cirkel pre-
cies op het punt waar

de lijn overgaat in de

boog.
Teken de cirkel en plaats de 

maat in de sketch. 

10 Maak een Extruded Cut van 

de sketch, met een diepte 
van 13mm. 

11 Maak nu de sketch zoals je 
hiernaast ziet. 

Kun je deze sketch zelf ma-
ken? Ga verder naar stap 

15. 
Lukt het niet, kijk dan in de 

volgende stappen hoe je dit 

aan kunt pakken. 
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12 1. Selecteer eerst het ver-
diepte gelegen vlak. Dit

is het vlak waarop we

de sketch gaan maken.
2. Teken een cirkel, zorg

dat het middelpunt pre-
cies op het punt ligt

waar de rechte lijn over
gaat in een boog.

3. Bemaat de cirkel met

Ø20mm.

13 Druk eerst op het toetsen-

bord op <esc> om het 
Smart Dimensions-com-

mando te beëindigen. 
1,2 Selecteer de lijn en de 

boog zoals je hiernaast 

ziet 
3. Klik in de CommandMa-

nager op Convert Enti-
ties
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14 1. Klik in de CommandMa-
nager op Trim Entities

2. Klik in de PropertyMa-

nager op Trim to clo-
sest

3. Klik op de drie delen
van de sketch die ver-

wijderd moeten wor-
den.

15 Extrudeer deze sketch over 
5mm. Deze maat bereken 

je door in de maat 8 van de 
maat 13 in de opgave af te 

trekken. Deze som kan je 

gewoon intikken – je hoeft 
het dus niet eerst uit te re-

kenen. 

16 Maak de sketch die je hier-

naast ziet. 
1. Selecteer het vlak

waarop je de sketch

gaat maken
2. Teken een cirkel. Zorg

dat het middelpunt pre-
cies op het punt ligt

waar de rechte lijn over

gaat in een boog.
3. Bemaat de cirkel met

Ø10mm.
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17 Extrudeer de sketch over 
8mm.  

18 Maak nu de sketch zoals je 

hiernaast ziet. 
Kun je deze sketch zelf ma-

ken? Ga verder naar stap 
24. 

Lukt het niet, volg dan de 

onderstaande stappen. 

19 1. selecteer het vlak

waarop je de sketch

gaat maken
2. Klik in de CommandMa-

nager op Sketch om de
sketch te openen

Tip! Meestal wanneer we een sketch maken selecteren we een vlak, en beginnen 

we bijvoorbeeld een lijn of een cirkel te tekenen. SOLIDWORKS opent dan 
automatisch de sketch. 

In de vorige stap hebben we de sketch expliciet geopend. Waarom? We gaan 
nu als eerste commando Convert Entities gebruiken, en daarvoor moet de 

sketch al geopend zijn. Vandaar dat we nu eerst ‘handmatig’ de sketch ope-

nen. 
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20 1-3 Selecteer in het model
de drie edges zoals

hiernaast te zien is. 

4. Klik in de Com-
mandManager op Con-

vert Entities.
5. Klik in de PropertyMa-

nager op OK.

21 1. Selecteer de edge zoals

hiernaast te zien is
2. Klik in de CommandMa-

nager op Offset Enti-

ties.
3. Stel in de PropertyMa-

nager de afstand in op
5mm

4. Vink de optie Select
Chain uit.

5. Vink de optie Reverse

aan om te zorgen dat
de kopie aan de juiste

kant geplaatst wordt
6. Klik op OK.

22 1. Klik in de Com-

mandManager op Trim
Entities.

2. Kies in de PropertyMa-
nager de optie Corner.

3-6 Maak nu eerst de bo-

venste hoekpunten
door te klikken zoals 

hiernaast aangegeven 
is. 
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23 Maak nu de onderste hoek-
punten door te klikken zoals 

hiernaast aangegeven is. 

24 Extrudeer nu deze sketch 
over 8mm. 

Gebruik de knop Reverse 
Direction om te zorgen dat 

de extrusie in de juiste rich-
ting gaat. 

25 Maak nu de sketch die je 
hiernaast ziet. 

Kun je dat zelf? Ga dan ver-
der naar stap 30. Volg an-

ders de stappen die hierna 

volgen. 

26 Selecteer eerst het vlak 
waarop je de sketch wilt 

maken. 

Teken dan de drie rechte 
lijnen van de sketch, zoals 

je hiernaast ziet. 
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27 1. Klik in de CommandMa-
nager op Tangent Arc

2. Klik op het onderste

eindpunt van de linker
verticale lijn.

3. Klik op het onderste
eindpunt van de rechter

verticale lijn.

28 1. Selecteer het middel-

punt van de boog.

2. Houd de <ctrl>-toets
ingedrukt, en selecteer

ook de rechter verticale
lijn.

3. Klik in de PropertyMa-

nager op Coincident.

29 Voeg nu de twee maten toe 

zoals je hiernaast ziet. 
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30 Maak van deze sketch een 
Extruded Cut, met een 

diepte van 9mm. 

31 Maak de sketch die je hier-

naast ziet, en ga dan door 
bij stap 35. 

Lukt het niet, volg dan de 
volgende stappen. 

32 1. Selecteer het vlak om
de volgende sketch op

te maken zoals hier-

naast is aangegeven.
2. Teken een cirkel, onge-

veer zoals je hiernaast
ziet.

33 1. Selecteer het middel-
punt van de cirkel die je

getekend hebt.
2. Houd de <ctrl>-toets

ingedrukt en klik op het

punt dat hiernaast is
aangegeven

3. Klik in de PropertyMa-
nager op Horizontal.
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34 Plaats de twee maten die je 
hiernaast ziet. 

35 Maak van deze sketch een 
Extruded Cut. 

Kies voor de diepte de optie 
Through All. 

36 Maak de sketch die je hier-

naast ziet, en ga dan door 
bij stap 40. 

Lukt het niet, volg dan de 
volgende stappen. 

37 1. Selecteer het bovenvlak

van het model

2. Klik in het popup-menu
op Normal To.
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38 1. Klik in de CommandMa-
nager op Rectangle

2. Teken de rechthoek zo-

als hiernaast te zien is.

39 Plaats de twee maten, zoals 

hiernaast te zien is. 

40 Maak van de sketch een ex-
truded Cut, Kies als diepte: 

Through all. 
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41 Maak de sketch zoals je die 
hiernaast ziet. 

42 Maak van de sketch een Ex-
truded Cut, de diepte is 

Through All. 

43 Tot slot: maak de sketch 

die je hiernaast ziet. 

44 Maak ook van deze sketch 
een Extruded Cut Through 

All. 
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45 Het model is klaar. Nu moe-
ten we het materiaal instel-

len. In de opdracht staat 

dat het onderdeel van ko-
per gemaakt is. 

1. Klik in de FeatureMana-
ger met de rechter

muisknop op Material.
2. Staat in de lijst Copper

(koper) vermeld, dan

kun je daar meteen op
klikken. Anders klik je

op Edit Material.

46 Wanneer je bij de vorige 

stap Edit Material gekozen 
hebt, verschijnt het menu 

waarin je materiaal kunt 
instellen en selecteren. 

1. Klik op ‘Copper Alloys’.

2. Selecteer Copper.
3. Controleer voor de ze-

kerheid bij Material
Properties of het soor-

telijk gewicht (density)
overeenkomt met de

waarde die in de op-

dracht gegeven is.
4. Klik op OK.

5. Klik op Close

47 Nu moeten we het gewicht 

van het onderdeel opvra-

gen.  
1. Klik in de Com-

mandManager op de
tab Evaluate.

2. Klik op Mass Proper-
ties.
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48 In het menu dat verschijnt 
kun je het gewicht aflezen: 

1280.33 gram. Dat komt 

dus overeen met antwoord 
B uit de opgave. 
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Opgave 
Beschikbare tijd: 45 min. 

We gaan nu het tweede model bouwen. We geven weer de opdracht zoals 
die in het Engels gedefinieerd wordt. Deze is vrijwel hetzelfde als de eerste 

opdracht. 

Build this part in SOLIDWORKS. 

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second) 

Decimal places: 2 

Part Origin: Arbitrary 

All holes through all, unless otherwise specified 

Part material: 6061 Alloy 

Density = 0.0027 g/mm^3 

What is the overall mass of the part in grams? 
a. 2040.57

b. 2004.57

c. 102.63
d. 1561.23

Werkplan Ook nu weer moet je eerst bedenken hoe je het model gaat opbouwen. Hier-
onder zie je de stappen die we gaan doorlopen. Ook nu weer komt elke stap 

overeen met een feature. 
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49 Open een nieuw part, en 
maak de sketch die je hier-

naast ziet op het Right 

Plane. 

50 Extrudeer de sketch over 
100 mm 

51 Nu maken we het eerste 

hulpvlak. 
1. Selecteer de edge die

hiernaast aangegeven
is.

2. Druk de <ctrl>-toets

in, en selecteer ook het
vlak dat hiernaast aan-

gegeven is.
3. Klik in de Com-

mandManager op het

pijltje onder Reference
Geometry.

4. Klik op Plane.
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52 1. Klik in de PropertyMa-
nager de optie Angle

aan.

2. Stelde hoek van het
nieuwe vlak in op 30°.

3. Vink Flip aan.
4. Klik op OK.

Tip! Als het hulpvlak nu precies op de samenvalt met de edge die je bij de vorige 
stap geselecteerd had, zit het straks in de weg. Daarom kun je het vlak het 

beste nu meteen een beetje uitrekken: Klik het aan, en versleep de bolletjes 
op de randen. De positie van het vlak verandert hierbij niet, alleen de maat 

die weergegeven wordt. 

53 Maak nu de sketch die je 

hiernaast ziet, en ga verder 
bij stap 58. 

Lukt het niet om deze 

sketch te maken? Volg dan 
de stappen hierna. 
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54 1. Selecteer het hulpvlak
dat je zojuist gemaakt

hebt.

2. Klik in de Com-
mandManager op Line

3. Klik voor het eerste
punt van de lijn zoals

je hiernaast ziet.
4. Klik ook voor het

tweede punt van de

lijn zoals je hiernaast
ziet.

55 1. Beweeg de cursor weg

van en laatste eind-
punt, en er vervolgend

weer naar toe.

Beweeg je de cursor
nu weer weg. Dan zie

je dat SOLIDWORKS
een boog begint te te-

kenen.

2. Klik voor het tweede
punt van de boog zoals

je hiernaast ziet. Zorg
dat je precies een

halve cirkel tekent (let
op de gestippelde

hulplijn).

56 Nu gaat SOLIDWORKS 

weer automatisch door met 
het tekenen van lijnen. 

Teken de laatste twee lij-

nen. 
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Tip! Je ziet dat we hier ‘automatisch’ gewisseld hebben tussen het Line en het 
Circle commando. Dit wordt in SOLIDWORKS Autotransitioning genoemd, en 

is erg handig als je een sketch uit lijnen en rakende cirkels wilt opbouwen. 

57 Plaats nu met Smart Di-

mensions de twee maten in 
de sketch zoals je hier-

naast ziet. 

58 Maak een extrusie van 

deze sketch.  
1. Klik in de PropertyMa-

nager op Reverse di-
rection, om te zorgen

dat de extrusie naar

beneden, en niet naar
boven gaat

2. Selecteer voor de
diepte Up to Next

3. Klik op OK.

59 Maak nu de sketch die je 

hiernaast ziet, en ga verder 
bij stap 63. 

Lukt het niet om deze 

sketch te maken? Volg dan 
de stappen hierna. 
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60 1. Selecteer het vlak
waarop je de sketch

gaat maken

2. Klik in de Com-
mandManager, op Arc.

3. Klik in de PropertyMa-
nager op 3 Point Arc.

4. Plaats het eerste punt
van de boog op het

hoekpunt zoals je hier-

naast ziet
5. Plaats het tweede punt

op de edge
6. Plaats het derde punt

willekeurig.

61 Plaats de twee maten in de 
sketch die je hiernaast ziet. 

62 Teken nu boven de boog 
de twee lijnstukjes zoals je 

hiernaast ziet. 



SOLIDWORKS voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs, 2020-2021 
Tutorial 12: CSWA 

26 

63 Maak van de sketch een 
Extruded Cut. 

1. Kies voor de diepte de

optie Up To Surface
2. Klik in het model op

het vlak tot waar de
Cut Extrude moet lo-

pen.

64 Maak nu op het schuine 

vlak van het model de 
sketch die je hiernaast ziet. 

Ga daarna verder naar stap 

71. 
Lukt het niet om de sketch 

te maken, volg dan de 
stappen die hierna volgen. 

65 1. Selecteer eerst het
schuine vlak om

daarop een sketch te
maken.

2. Klik in de Com-

mandManager op Cir-
cle

3. Houd de muis even stil
boven de ronde edge

aan de bovenkant van

het vlak. Klik niet!
4. Het middelpunt van de

edge verschijnt nu. Klik
daarop om het midden

van de cirkel te plaat-
sen.
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66 Teken de cirkel en bemaat 
deze. 

67 Teken nu twee centerlines 
zoals je hiernaast ziet. 

Druk na het tekenen van 

de eerste centerline op 
<esc>, teken daarna de 

tweede centerline. 

68 1,2 Selecteer beide center-
lines (gebruik de 

<ctrl>-toets) 

3. Klik in de Com-
mandManager op Off-

set
4. De afstand is 5mm

5. Selecteer de optie Bi-

directional.
6. Selecteer de optie Cap

ends.
7. Selecteer de optie Li-

nes.
8. Klik op OK.
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69 1. Klik nu in de Com-
mandManager op Trim

Entities.

2. Klik in de PropertyMa-
nager op de optie Trim

away inside.
3. Klik de cirkel aan

4. Klik nu elk van de vier
lijnen die door de cirkel

heen lopen aan. Het

gedeelte binnen de cir-
kel wordt verwijderd

70 1. Klik in de PropertyMa-

nager op Trim to Clo-
sest

2. Klik de delen van de
cirkel aan die weg

moeten

71 Is alles getrimd, maak dan 

een Extruded Cut van de 
sketch. Stel de diepte in op 

5mm. 
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72 Maak nu de sketch zoals je 
die hiernaast ziet. 

73 Maak hiervan een Extruded 
Cut Through All. 

74 Nu maken we het tweede 
hulpvlak. 

1. Selecteer de edge zo-
als die hiernaast aan-

gegeven is.

2. Selecteer (met de
<ctrl>-toets ingedrukt)

het vlak zoals hiernaast
aangegeven.

3. Klik in de Com-
mandManager op het

pijltje bij Reference

Geometry.
4. Klik op Plane.
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75 1. Klik in de PropertyMa-
nager op de optie An-

gle

2. Stel de hoek van het
vlak in op 20°.

3. Klik op Flip, zodat het
vlak in de goede rich-

ting staat.
4. Klik op OK.

76 Maak op het plane dat je 

zojuist gemaakt hebt de 

sketch die je hiernaast ziet. 
Eerder, in stap 54 t/m 56, 

heb je al een soortgelijke 
sketch gemaakt. Kijk even-

tueel even nog eens hoe je 

dat daar gedaan hebt. 

77 Maak van de sketch nu een 
extrusie. 

1. Klik in de PropertyMa-
nager eerst op de knop

Reverse Direction, zo-

dat de extrusie naar
beneden gaat.

2. Selecteer de optie Up
To Next.

3. Klik op OK.
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78 Maak de sketch die je hier-
naast ziet. 

79 Extrudeer de sketch met 

een hoogte van 15mm. 

80 Maak de sketch die je hier-

naast ziet. 

81 Maak van deze sketch een 

Cut Extrude Through All. 
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82 Het model is nu klaar. Nu 
stellen we het materiaal in. 

1. Klik in de FeatureMa-

nager met de rechter
muisknop op Material.

2. Klik op Edit Material.

83 1. Open in de Property-

Manager de lijst Alumi-

nium Alloys.
2. Selecteer 6061 Alloy

3. Controleer of het soor-
telijk gewicht overeen

komt met het soortelijk

gewicht dat in de op-
gave gegeven is.

4. Klik op OK.
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84 Tot slot moeten we het ge-
wicht van dit onderdeel op-

vragen.  

Klik in de cd op de tab Eva-
luate en daarna op Mass 

Properties. 
In het menu dat verschijnt 

kun je nu aflezen dat het 
gewicht van dit onderdeel 

2040.57 gram is. Dat komt 

dus overeen met antwoord 
A uit de opgave. 

Ook de plaats van het 
zwaartepunt (Center of 

mass) kun je hier aflezen. 

Dit wordt gegeven in de 
vorm van een X-, Y- en Z-

coördinaat ten opzichte 
van de origin. Ook in het 

model wordt het zwaarte-
punt aangegeven. 

Wat zijn de belangrijk-
ste dingen die je hebt 

geleerd? 

Zoals in de introductie van deze tutorial al gezegd werd, heb je niet veel 
nieuwe dingen geleerd. Wel heb je een paar handigheidjes gezien: 

 Enkele opties van het offset-commando

 Enkele mogelijkheden van het Trim-commando

 Het automatisch wisselen tussen lijn en arc bij het maken van een sketch.

Belangrijker is dat je nu twee voorbeelden gezien hebt van opgaven van een
CSWA-examen. Je hebt gezien hoe je een stappenplan moet maken als je

een wat complexer onderdeel moet modelleren.
Door veel te oefenen op dit soort opgaven, krijg je de routine die nodig is om

het CSWA-certificaat te kunnen behalen.
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SOLIDWORKS werkt in het onderwijs 

3D CAD is niet meer weg te denken uit de technische 
wereld van vandaag. Of uw vakgebied nu Werktuig-
bouw, Metaal, Metaal-Electro, Industrieel Product 
Ontwerpen of Autotechniek is: 3D CAD is hét gereed-
schap van de ontwerper en engineer vandaag de dag. 
Van alle 3D-CAD programma’s die er op de markt zijn, 
is SOLIDWORKS het meest gebruikt in de Benelux. 
Dit is te danken aan een unieke combinatie van eigen-
schappen: groot gebruiksgemak, brede inzetbaarheid 
en uitstekende ondersteuning. In de jaarlijkse updates 
worden steeds weer wensen van gebruikers in de soft-
ware opgenomen, wat jaarlijks leidt tot uitbreiding van 
de functionaliteit, maar ook tot optimalisatie van func-
ties die al in het programma aanwezig waren. 

Onderwijs 
Een groot aantal onderwijsinstellingen, uiteenlopend 
van Lager Technisch Onderwijs tot de Technische 
Universiteiten, koos al voor SOLIDWORKS. Waarom? 

Voor een docent betekent de keuze voor SO-
LIDWORKS de keuze voor gebruiksvriendelijke soft-
ware, die leerlingen of studenten snel onder de knie 
hebben. SOLIDWORKS leent zich daarom bij uitstek 
voor toepassing in bijvoorbeeld probleem-gestuurd 
onderwijs of in competentiegericht onderwijs. Voor 
verschillende onderwijsniveaus zijn gratis Neder-
landstalige tutorials beschikbaar, zoals een serie tuto-
rials voor lager en middelbaar technisch onderwijs, 
waarin stap voor stap de basisbeginselen van SO-
LIDWORKS uiteengezet worden, of de tutorial Gea-
vanceerd Modelleren, waarin juist complexere onder-
werpen, zoals het modelleren van complexe dubbel-
gekromde vlakken aan de orde komt. Alle tutorials zijn 
Nederlandstalig, en gratis te downloaden van www.so-
lidworks.nl  

Voor een leerling of student is het leren van SO-
LIDWORKS in de eerste plaats heel erg leuk en uitda-
gend. Door SOLIDWORKS te gebruiken, wordt tech-
niek veel inzichtelijker en tastbaarder, waardoor het 
werken aan opdrachten en projecten veel realistischer 
en leuker wordt. Bovendien weet elke leerling of stu-
dent dat de kansen op een baan duidelijk groeien wan-
neer SOLIDWORKS, de meest gebruikte 3D-CAD 
software in de Benelux, op zijn of haar cv staat. Bij bij-
voorbeeld www.cadjobs.nl zie je een groot aantal va-
catures en stageplaatsen waarvoor kennis van SO-
LIDWORKS vereist is. Dat maakt de motivatie om SO-
LIDWORKS te leren alleen nog maar groter.  
Om het gebruik van SOLIDWORKS nog makkelijker te 
maken, is er een Student Kit beschikbaar. Gebruikt de 
opleiding SOLIDWORKS, dan kan elke leerling of stu-
dent de Student Kit gratis downloaden. De Student Kit 
is een volledige versie van SOLIDWORKS, die alleen 

voor educatieve doeleinden gebruikt mag worden. De 
gegevens die je nodig hebt om de Student Kit te down-
loaden, kun je via de docent verkrijgen. Aarzel niet om 
je collega studenten of je docenten attent te maken op 
alle gratis mogelijkheden die door SOLIDWORKS ge-
boden worden! 

Voor de ICT-afdeling betekent de keuze voor SO-
LIDWORKS dat investeringen in nieuwe computers 
soms uitgesteld kunnen worden omdat SO-
LIDWORKS relatief lage hardware-eisen stelt. De in-
stallatie en het beheer van SOLIDWORKS in een net-
werkomgeving is zeer eenvoudig, onder meer door het 
gebruik van netwerklicenties. En mochten er toch pro-
blemen ontstaan, dat is er een gekwalificeerde help-
desk beschikbaar, die u snel weer op weg helpt. 

Certificering 
Wanneer je SOLIDWORKS voldoende beheerst, kun 
je ook deelnemen aan het CSWA-examen. CSWA 
staat voor Certified SOLIDWORKS Associate. Nadat 
je dit examen met goed gevolg hebt afgelegd, krijg je 
een certificaat waarmee je eenvoudig kunt aantonen 
dat je SOLIDWORKS voldoende beheerst. Dat is han-
dig bij het solliciteren naar een baan of een stageplek. 
Na het doornemen van de serie tutorials voor lager en 
middelbaar technisch onderwijs, heb je voldoende 
kennis van SOLIDWORKS om aan het CSWA-exa-
men deel te nemen. 

Tot slot 
SOLIDWORKS heeft zich voor lange tijd gecommit-
teerd aan het onderwijs. Door docenten te ondersteu-
nen waar dat mogelijk is, door lesmateriaal beschik-
baar te stellen en jaarlijks aan de nieuwste versie van 
de software aan te passen, door de Student Kit be-
schikbaar te stellen. De keuze voor SOLIDWORKS is 
een keuze voor de toekomst. De toekomst van het on-
derwijs, dat zich verzekerd weet van brede ondersteu-
ning en de toekomst van leerlingen en studenten, die 
na hun opleiding de beste kansen willen krijgen. 

Contact 
Heb je nog vragen over SOLIDWORKS, neem dan con-

tact op met uw reseller, of kijk op  
http://www.solidworks.nl 

http://www.solidworks.nl/
http://www.solidworks.nl/
http://www.cadjobs.nl/
http://www.solidworks.nl/

