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Tijdens de cursus Inventor Basis leert u op een goede, betrouwbare manier ontwer-
pen en tekeningen te maken met Inventor. Het 3D model wordt hierbij uitvoerig 
behandeld, zodat u snel eenvoudige aanpassingen kunt maken en disciplines 
kunt testen. Verder wordt het maken van een samenstelling en het genereren 
van werktekeningen behandeld. Tot slot komen technieken zoals simulatie en 
exploded view aan de orde.

Tijdens de Inventor basiscursus ontvangt u Nederlandstalig instructie-
materiaal, inclusief praktische oefeningen. Wij bieden u de mogelijk-
heid om kosteloos gebruik te maken van een licentie (30 dagen 
trial), zodat u Inventor thuis op uw pc kunt installeren.

Na het succesvol afronden van de Inventor Basis en enkele 
maanden praktijkervaring hebben opgedaan, kunt u deel-
nemen aan het ‘Certified Professional’ examen. Het   
Autodesk-cerificaat toont uw kennis en kunde aan en 
helpt u vooruit in uw carrière.

HAAL MEER UIT UW CAD APPLICATIE
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De cursus Inventor Basis is bedoeld voor  
engineers en constructeurs die met Inventor 
(willen) gaan werken. U hoeft voor de basis-
cursus geen kennis van Inventor te hebben, 
uw eigen vakkennis is voldoende. Wel is 
enige ervaring met de computer en Win-
dows vereist. 
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DOELGROEP DUUR

Nederlandstalig instructiemateriaal, inclusief praktische oefeningen

Informatie volledig en gebruiksvriendelijk

Aandacht voor (intensieve) begeleiding

Theorie gelijk toepasbaar in praktijk

December 2021

De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten (dagdelen), 
verdeeld over 4 weken.  

Gebruikersinterface van Inventor

Toepassen van schetstechnieken

3D-onderdelen toepassen

Creëren van samenstellingen 

Maken van presentaties
 

    


