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Tekening van boter, kaas en eierenspel 
In deze oefening maken we de technische tekeningen van het boter, kaas en eierenspelletje dat we in de 

vorige tutorial gemaakt hebben. Je moet dus eerst de vorige tutorial gemaakt hebben, en de modellen 
daarvan opgeslagen hebben om nu verder te kunnen. 

We maken in deze tutorial de volgende tekeningen: 
1. Samenstellingstekening

2. Monotekening plaat onder
3. Monotekening plaat boven

Werkplan Als eerste maken we de samenstellingstekening. Hiervoor maken we een bo-

venaanzicht en een zijaanzicht met een opengewerkt gedeelte. 
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1 Start SOLIDWORKS en 
open de assembly 

Tictactoe.SLDASM, die je in 

de vorige tutorial gemaakt 
hebt. 

2 Klik in de toolbar op New. 

3 Klik in het menu dat ver-

schijnt op Advanced. 

4 De template die je voor 

deze tutorial nodig hebt is 
meestal te vinden onder de 

tab NL-tutorials 
1. Selecteer de template

sw-tutorial.

2. Klik op OK.
Is de template sw-tutorial

niet beschikbaar, vraag er
dan om bij je leraar.

Werk je thuis, download

dan het bestand templa-
tes.zip van www.SO-

LIDWORKS.nl. In het ZIP-
bestand wordt uitgelegd

waar je de bestanden moet
plaatsen.

http://www.solidworks.nl/
http://www.solidworks.nl/
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5 Het commando Model View 
start als het goed is nu au-

tomatisch. Gebeurt dat niet, 

1. Klik in de Com-
mandManager op View 

Layout 
2. Klik op Model View

6 1. Selecteer het bestand

Tictactoe.
2. Klik op Next.

7 1. Klik in de PropertyMa-

nager op Top View.
2. Plaats het aanzicht op

het tekenvel.
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8 Nadat je het aanzicht ge-
plaatst hebt, start SO-

LIDWORKS automatisch het 

commando Projected View.  
Klik naast het bovenaan-

zicht om een zijaanzicht te 
plaatsen.  

Druk op het toetsenbord op 
<esc> om het plaatsen van 

extra aanzichten te beëindi-

gen. 
Start het commando Pro-

jected View niet automa-
tisch? Zorg dan dat het bo-

venaanzicht dat je zojuist 

geplaatst hebt geselecteerd 
is, en klik in de Com-

mandManager op Projected 
View 

Tip! Om aanzichten op een tekenvel te plaatsen heb je drie commando’s beschik-
baar: 

Model View: hiermee plaats je één of meer van de hoofdaanzichten op je 
vel. Dit is eigenlijk hetzelfde als je bij stap 5-7 gedaan hebt. 

Projected View: hiermee leid je een aanzicht in Amerikaanse of Europese 
projectie horizontaal of verticaal af van een bestaand aanzicht. 

Auxiliary View: Hiermee leid je een hulpaanzicht onder een willekeurige 

hoek af van een bestaand aanzicht. 

Met Standard 3 View plaats je met één klik de drie hoofdaanzichten (Top, 

Front, Right) op je vel. 

9 1. Klik met de rechter

muisknop in de Feature-
Manager op Sheet1 (of

onderin het scherm op
de tab van Sheet1).

2. Kies in het menu dat

verschijnt: Properties.
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10 1. Geef als naam voor het
tekenvel: Assembly.

2. Stel in het menu dat

verschijnt de schaal in
op 2:1

3. Kies bij Type of projec-
tion: Third Angle

4. Klik op Apply Changes.

Tip! In Nederland worden technische tekeningen altijd gemaakt in Amerikaanse 

Projectie. In het Engels heet dat Third Angle Projection. 
In de meeste andere Europese landen wordt in Europese projectie getekend, 

ofwel: First Angle Projection. 

Wij gaan hier uit van de Third Angle Projection, maar uiteraard kun je ook 
voor de First Angle Projection kiezen. De aanzichten komen dat anders ten 

opzichte van elkaar te staan. 

11 Ga je nu met de muis over 

een aanzicht heen, dan ver-
schijnt een gestippeld kader 

om het aanzicht. Met dit ka-
der kun je het aanzicht ver-

slepen om je velindeling 

aan te passen. 
Zorg dat beide aanzichten 

netjes naast elkaar, midden 
op het vel staan. 
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12 Nu werken we een klein 
stukje van het zijaanzicht 

open, om de inbusbout te 

kunnen laten zien. 
1. Klik in de CommandMa-

nager op Sketch.
2. Klik op Spline.

13 Teken een curve zoals hier-
naast te zien is. Je plaatst 

hiervoor willekeurige pun-
ten. Probeer wel de vorm 

zoals die hiernaast te zien is 

te benaderen. 
Zorg in elk geval dat het 

laatste punt weer op het 
eerste punt ligt. Alleen dan 

krijg je een gesloten curve. 

14 Zorg dat de curve die je ge-

tekend hebt (nog) geselec-
teerd (blauw) is. 

1. Klik in de CommandMa-
nager op View Layout

2. Klik op Broken-out Sec-
tion

15 Stel in het menu dat ver-

schijnt het volgende in:  
1. Vink Auto hatching aan

2. Vink Exclude fasteners

aan
3. Klik op OK.

Tip! Het menu dat je bij stap 15 gezien hebt, verschijnt altijd als je een doorsnede 
in een assembly maakt. Hierin kun je een paar dingen aangeven: 
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Auto hatching: deze optie zorgt ervoor dat verschillende onderdelen in ver-
schillende richtingen gearceerd worden. Vink je deze optie niet aan, dan loopt 

de arcering zonder onderbreking door alle onderdelen heen. 

Excluded components: In het blauwe vlak kun je onderdelen selecteren 
die niet doorgesneden mogen worden. 

Exclude fasteners: bevestigingsmiddelen, zoals in ons geval de inbusbout-
jes, worden niet doorgesneden. 

16 1. Zorg dat in de Property-
Manager de drie opties

onderaan (Preview,
Auto hatching en Ex-

cude fasteners) alle
drie aangevinkt staan.

2. Klik nu het gat van de
inbusbout aan. Hier-

mee geef je aan op
welke diepte de door-

snede gemaakt wordt.

De gele lijn loopt nu
door het midden van de

cirkel heen.
3. Ziet de preview er goed

uit, klik dan op OK.
LET OP: Soms moet je bij 

stap 1 de optie Exclude Fas-

teners even uitvinken een 
weer aanvinken, om te zor-

gen dat de inbusbout in de 
preview inderdaad niet ge-

arceerd wordt. 

Tip! Als nu blijkt dat de curve die je bij stap 13 getekend hebt niet op de juiste 

plaats ligt, kan je die nu nog aanpassen. Klik met de rechter muisknop op de 
curve en kies vervolgens Broken-out Section > Edit Sketch 
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17 Zoals je ziet, wordt de 
schroefdraad van de inbus-

bout en de onderplaat nu 

niet automatisch weergege-
ven. In een assembly moet 

je daarvoor het volgende 
doen: 

1. Klik in de CommandMa-
nager op Annotation

2. Klik op Model Items

18 Stel in de PropertyManager 

het volgende in: 
1. Zorg dat bij Dimensions

alle knopjes uit staan.
2. Klik bij Annotations het

knopje Cosmetic

Thread aan.
3. Selecteer bij

Source/Destination de
optie Selected compo-

nent.
4. Vink de optie Import

items into all views uit.

5. Klik in de tekening op
het kader van het aan-

zicht.
6. Klik in de tekening op

de inbusbout.

7. Klik op het gat in de on-
derste plaat.

8. Klik op OK.

20 Nu gaan we de hartlijnen in 

het bovenaanzicht plaat-
sen. 

Klik in de CommandMana-

ger op Center Mark. 
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21 1. Zorg dat in de Proper-
tyManager bij Options

de eerste knop (Single

Center Mark) aange-
vinkt is.

2-5. Klik de vier bevesti-
gingsgaten aan. 

6. Klik op OK.

22 Kies nu in de CommandMa-

nager opnieuw het com-

mando Center Mark (zie 
stap 20). Stel nu in de Pro-

pertyManager het volgende 
in: 

1. Klik bij Options op de

tweede knop (Linear
center mark).

2-10. Klik van de negen as-
jes steeds de buiten-

ste cirkel aan. 
11. Klik op OK.
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23 1. Kies nu in de Com-
mandManager het

commando Centerline.

2,3 Klik nu eerst de twee 
verticale zijden van het 

vierkant aan. De verti-
cale hartlijn wordt nu in 

het aanzicht geplaatst. 
4,5 Klik daarna de twee ho-

rizontale zijden aan om 

de horizontale hartlijn 
te plaatsen. 

24 Nu tekenen we de hartlij-

nen in het zijaanzicht.  
1. Klik weer op het com-

mando Centerline (zie
stap 23).

2. Vink in de PropertyMa-

nager de optie Select
View aan

3. Klik op het zijaanzicht.
Alle hartlijnen worden

nu automatisch ge-
plaatst.

4. Klik op OK.

Tip! In stap 24 hebben we in één keer alle hartlijnen in het aanzicht gezet. Dat is 

natuurlijk handig, maar soms levert het misschien teveel hartlijnen op. In dat 
geval kun je ze eenvoudig één voor één verwijderen door ze te selecteren en 

vervolgens op het toetsenbord op <delete> te drukken. 
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25 De middelste hartlijn willen 
we iets verlengen. Klik de 

hartlijn aan en versleep 

daarna de eindpunten, zo-
als hiernaast te zien is. 

26 Nu plaatsen we de stuklijst 

op het tekenvel. In het En-
gels heet dat een Bill of Ma-

terials. 
1. Klik in de CommandMa-

nager op Tables

2. Klik op Bill of Materials.

27 Klik één van de aanzichten 

aan. 

28 1. Vink in de PropertyMa-

nager de optie Attach

to anchor point uit.
2. Klik op OK.
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29 Plaats de stuklijst nu boven 
het tekeninghoofd. 

30 Om de maat (breedte) van 

de stuklijst aan te passen 
doe je het volgende: 

1. Klik ergens in de stuk-
lijst om deze te selecte-

ren. Links en boven de
stuklijst verschijnen

dan blauwe balken

2. Versleep de linker on-
derhoek van de stuk-

lijst.
Met de pijl linksboven ver-

plaats je de stuklijst. 

31 Nu gaan we de stuknum-
mers bij de tekening plaat-

sen. 

1. Selecteer het zijaan-
zicht

2. Klik in de CommandMa-
nager op AutoBalloon.
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32 1. Klik in de PropertyMa-
nager, bij Balloon

Layout de optie Top

aan.
2. Selecteer de optie Bal-

loon Faces
3. Klik op OK.

33 Nu kun je de stuknummers 
op de juiste plaats zetten. 

Klik steeds een stuknum-

mer aan. Zowel de pijlpunt 
als het stuknummer zelf 

kun je nu verslepen. 
Zet je de pijlpunt niet op 

een figuurlijn, dan veran-
dert de pijlpunt automa-

tisch in een stip. 

Probeer de stuknummers te 
plaatsen zoals hiernaast te 

zien is.  

34 De samenstellingstekening 

is nu klaar, op één ding na: 
je moet je naam nog invul-

len in het tekeninghoofd. 
1. Klik met de Com-

mandManager op Sheet

Format
2. Klik op Edit Sheet For-

mat.
De tekening verdwijnt nu 

tijdelijk, en je kunt de gege-

vens in het tekeninghoofd 
aanpassen. 
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35 1. Dubbelklik op het tekst-
veld achter ‘Naam:’, en

tik daarin je eigen

naam.
2. Klik op OK.

36 Klik in de rechter boven-

hoek van het scherm op 
Edit Sheet. 

De tekening komt nu weer 

terug. 

37 Sla het bestand op. Geef als 

naam: Tictactoe.slddrw 

38 Nu gaan we de monote-

kening van de bovenplaat 
maken. We voegen daar-

voor eerst een nieuw teken-
vel toe. 

Klik onderin het scherm op 

het knopje Add Sheet… 

Tip! Met Add Sheet voegen we een tekenvel toe binnen hetzelfde bestand. Na-

tuurlijk hadden we ook een tweede bestand kunnen openen, maar op deze 
manier hou je de tekeningen bij elkaar en heb je beter overzicht. 

39 Als het menu uit stap 40 

niet automatisch verschijnt, 

klik dan met de rechter 
muisknop op Sheet1, en 

kies Properties. 
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40 De meeste instellingen voor 
dit tekenvel zijn hetzelfde 

als voor het eerste teken-

vel. Je hoeft daarom weinig 
aan te passen. 

1. Verander de naam van
het tekenvel in Slab-

top.
2. Klik op Apply Changes.

41 Om aanzichten op het te-
kenvel te plaatsen gebrui-

ken we dit keer het Task 
Pane.  

Klik in het Task Pane op de 
tab View Palette. 

42 Om de aanzichten van de 

bovenplaat te laden, klik je 
bovenin het Task Pane op 

het Browse-knopje. 
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43 1. Klik het onderdeel
Slab.SLDPRT aan

2. Selecteer de configu-

ratie ‘Top’
3. Klik op Open.

44 In het View Pallete zie je nu 

de hoofdaanzichten van het 

onderdeel. 
1. Zorg dat de optie Auto-

start projected view
aangevinkt staat.

2. Sleep het Top-view

naar het tekenvel

45 1. Laat de muisknop los

om het Top-view op
het tekenvel te plaat-

sen.
2. Klik rechts naast het

bovenaanzicht om het

zijaanzicht te plaatsen.
3. Klik in de PropertyMa-

nager op OK.

Tip! Merk op dat de Center Marks van alle gaten nu automatisch aan het aanzicht 

toegevoegd zijn. In de tekening van een assembly doet SOLIDWORKS dat 
niet automatisch, in de tekening van een part wel, als dat tenminste ingesteld 

staat. 
SOLIDWORKS kent vele tientallen instellingen voor het maken van tekenin-

gen. Wij gaan in deze tutorials steeds uit van de standaard-instellingen, maar 
het kan natuurlijk zijn dat de instellingen op jouw computer veranderd zijn. 

Dan kunnen sommige dingen anders werken. 

Wil je eens kijken wat je allemaal kunt instellen, klik dat in de Standard-
toolbar op Options. 
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Klik in het menu op de tab Document Properties, en vervolgens op Detailling. 

Daar vind je allerlei instellingen. Onder Detailing kun je bijvoorbeeld instellen 
of de Center Marks automatisch in de tekening gezet worden. 

46 Werk het zijaanzicht open, 

zodat je het platverzonken 
gat goed kunt zien. Weet je 

nog hoe dat moet?  

Kijk anders even bij stap 
11-15 van deze tutorial.

Daar heb je hetzelfde bij de
assembly gedaan! (Het

scherm in stap 14 verschijnt

niet, omdat je nu een door-
snede van een part en niet

van een assembly maakt).
Zet ook een centerline in

het gat (zie stap 23).

47 Nu gaan we nog een door-

snede tekenen.  
1. Klik in de Com-

mandManager op View 
Layout 

2. Klik op Section View
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48 Nu moet je de doorsnede-
lijn tekenen.  

1. Selecteer in de Proper-

tyManager een verti-
cale doorsnede

2. Klik in het bovenaan-
zicht op het middel-

punt van de bovenste
lijn.

3. Klik in het menu dat

verschijnt op OK

49 Klik nu naast het zijaanzicht 
om de doorsnede te plaat-

sen. 

50 Verschuif de aanzichten en 
de doorsnede nu zodat ze 

netjes op het vel staan. Zet 

ook centerlines in de door-
snede. 
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51 Tot slot moeten we in deze 
tekening de maten toevoe-

gen. 

1. klik in de CommandMa-
nager op Annotation.

2. Klik op Model Items.

52 Stel in de PropertyManager 
het volgende in: 

1. Selecteer bij Source:
Entire Model

2. Vink bij dimensions de

optie Marked for Dra-
wing aan,

3. Vink de optie Hole Wi-
zard Profile aan.

4. Vink de optie Import

items in all views aan.
5. Klik op OK.

De maten worden nu in de
tekening geplaatst.

Tip! Met het commando Model Items plaats je onderdelen van je model in de 
tekening. In dit geval hebben we dat met de maten gedaan. We hebben twee 

opties aangevinkt: 

1. Marked for Drawing: Dit zijn (meestal) alle maten die je bij het
modelleren hebt gebruik in sketches en bij het maken van features.

2. Hole Wizard Profile: de vorm van het gat dat je met de Hole Wi-
zard gemaakt hebt.

Als je in SOLIDWORKS een tekening gaat bematen, is het altijd slim om met 

Model Items te beginnen. Daarmee is de tekening echter niet af! We zullen 
hierna zien dat sommige maten ontbreken, en andere maten op een onhan-

dige plek worden neergezet. Sommige dingen kun je verbeteren, maar soms 
moet je gewoon een maat weggooien en een andere maat in de tekening 

plaatsen. 
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53 In de tekening zie je nu 4x 
de maat 15 staan. Deze wil-

len we vervangen door één 

maat van 30. 
Selecteer de vier maten 

(houdt de <CTRL>-toets op 
het toetsenbord ingedrukt) 

en druk dan op het toetsen-
bord op <delete>.  

Natuurlijk kun je ze ook één 
voor één verwijderen. 

54 Nu plaatsen we de maat van 
30mm. 

1. Klik in de Com-
mandManager op 

Sketch

2. Klik op Smart Dimen-
sion.

3. Klik in de propertyma-
nager op Smart di-

mensioning.
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55 1,2 Klik twee schuine hart-
lijnen bij het onderste 

uiteinde aan 

3. Plaats de maat.
4. De maat is nu nog ge-

selecteerd (blauw).
Plaats de cursor in de

PropertyManager voor
de tekst <dim>

5. Klik het vierkant-sym-

booltje aan.
6. Klik op OK.
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56 Nu plaatsen we nog de maat 
voor de afstand tussen de 

platverzonken gaten. het 

commando Smart Dimen-
sion is nog actief. 

1,2 Klik de hartlijnen van de 
twee bovenste gaten 

aan. 
3. Plaats de maat.

4. Klik in de PropertyMa-

nager op het vierkant-
symbool.

5. Klik op OK.

Tip! Je ziet dat je met Smart Dimension heel eenvoudig maten aan de tekening 

kunt toevoegen. Realiseer je echter wel dat er een verschil is tussen maten 

die je uit je model importeert en maten die je zelf plaatst: 
Maten die je importeert zijn ‘echte’ maten (driving dimensions). Wanneer je 

er dubbel op klikt en de maat wijzigt, verandert ook je model! 
Maten die je zelf plaatst zijn afgeleide maten (driven dimensions). De waarde 

van de tekst kun je in de PropertyManager wijzigen, maar dat heeft geen 
invloed op je model. 

Tip! Als je een maat plaatst, verschijnt een symbool dat uit twee halve rondjes 
bestaat. Door daar op te klikken kun je de maten sneller in de tekening plaat-

sen. SOLIDWORKS zoekt dan de juiste plaats, en zorgt voor de uitlijning. 
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Tip! In de voorgaande stappen hebben we aanpassingen aan de maten (bijvoor-
beeld het toevoegen van het vierkant-symbool) steeds in de PropertyManager 

gedaan. Je kunt dat echter ook meteen bij de tekening doen. Wanneer je op 

een maat klikt verschijnt een klein icoontje. Ga je daar met de muis overheen, 
dan verschijnt het menu dat je hieronder ziet. Hierin kun je teksten toevoegen 

aan de maat, maar ook de toleranties en nauwkeurigheid regelen. Of je de 
wijzigingen in dit menu of in de PropertyManager aanbrengt is een kwestie 

van voorkeur. 

57 Verplaats en verwijder nu de 

maten, zodat de tekening er 
uitziet zoals hiernaast.  

Vul nu je naam in het teke-
ninghoofd. Weet je nog hoe 

dat moet? Kijk anders even 
bij stap 34-37. 

De tekening van de boven-

plaat is nu af. 
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Werkplan Nu moet de tekening van de onderplaat gemaakt worden. Dit is eigenlijk een 
eenvoudigere versie van de bovenplaat. Een aparte doorsnede is in deze te-

kening niet nodig. Hieronder staat deze tekening afgebeeld. 

Maak deze tekening nu zelf! Je volgt daarvoor eigenlijk opnieuw stappen 37-
60  

58 Je hebt nu drie tekeningen 
gemaakt. 

Sla het bestand op. 

59 Klik in de toolbar op Print. 
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60 Vraag aan je leraar wat je in 
het Print-menu precies in 

moet stellen. We laten hier 

alleen een paar belangrijke 
instellingen zien. 

Klik op de knop Line Thick-
ness 

61 Controleer of de lijndikten 
ingesteld staan zoals je hier-

naast ziet. 

Klik op OK. 
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62 Klik in het Print-menu op 
Page Setup. 

63 Vraag voor de juiste instel-
lingen in dit menu ook je le-

raar. 

1. Vink de optie Scale to fit
aan. De tekening wordt

dan zo groot mogelijk
op het papier gezet

2. Selecteer het papierfor-
maat

3. Klik op OK.
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64 Klik in het Print-menu op 
Preview. 

65 Je ziet nu hoe de tekening 

afgedrukt gaat worden. 
Controleer of alles er goed 

uitziet, en klik dan op Print. 
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66 Je komt nu weer terug in het 
Print-menu. 

Klik op OK. 

Wat zijn de belangrijk-

ste dingen die je geleerd 

hebt? 

In deze tutorial heb je de eerste tekeningen in SOLIDWORKS gemaakt! Je 

hebt gezien hoe je tekeningen van je model kunt afleiden. Je hebt: 

- De instellingen van het tekenvel aangepast
- Aanzichten geplaatst volgens Amerikaanse of Europese projectie

- Doorsneden gemaakt
- Schroefdraad in de tekening gezet

- Stuknummers en een stuklijst in de samenstellingstekening gezet

- Maten geïmporteerd en geplaatst
- Het tekeninghoofd ingevuld.

Verreweg de belangrijkste dingen in een tekening heb je al gedaan, dus kun
je nu de meeste tekeningen wel maken. In tutorial nummer 10 komen we

nog eens terug op het maken van tekeningen.
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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 Ont-
werpen 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 Nederlands-
talige tutorials beschikbaar, zoals een serie tutorials 
voor lager en middelbaar technisch onderwijs, waarin 
stap voor stap de basisbeginselen van SOLIDWORKS 
uiteengezet worden, of de tutorial Geavanceerd Mo-
delleren, waarin juist complexere onderwerpen, zoals 
het modelleren van complexe dubbelgekromde vlak-
ken aan de orde komt. Alle tutorials zijn 
Nederlandsta-lig, en gratis te downloaden van 
www.solidworks.com/EDU_Vocational_Tutorials  

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  
www.solidworks.com/EDU_Vocational_Tutorials 

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



