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Tijdens de SOLIDWORKS Basiscursus leert u het meest productief te werken met 
SOLIDWORKS. Van schets tot model, van part tot assembly, van ontwerp tot werkte-
kening. 

Deze SOLIDWORKS Basiscursus is bedoeld voor tekenaars en constructeurs 
die nog geen of beperkte kennis hebben van SOLIDWORKS en willen 
werken met het softwarepakket. 

Deze SOLIDWORKS Basiscursus is bedoeld voor tekenaars en con-
structeurs die nog geen of beperkte kennis hebben van SOLID-
WORKS en willen werken met het softwarepakket. Tijdens deze 
cursus ontvangt u een cursusboek, welke veel oefenstof bevat 
met voorbeelden uit het bedrijfsleven. 

VERGROOT UW KENNIS EN VAARDIGHEDEN MET 
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De cursus SOLIDWORKS Basis is bedoeld 
voor  tekenaars en constructeurs die nog 
geen of beperkte kennis hebben van SOLID-
WORKS. U hoeft voor de basiscursus geen 
kennis van SOLIDWORKS te hebben, uw 
eigen vakkennis is voldoende. 
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DOELGROEP DUUR

Cursusboek inclusief oefenstof met voorbeelden uit bedrijfsleven

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.  

Introductie 
     Mogelijkheden en opbouw SOLIDWORKS.

Modelleren 1
     Omgang met user interface, sketcher, viewen, 
     features construeren, hole wizard, patronen en
     dunwandige constructies en patronen. 

Modelleren 2
     Sweep, multiple bodies, plaatwerk, loft, multiple bodies en 
     shell, configuraties en design tables.

Samenstellingen
     Opbouwen, relaties leggen, interferentie, configuraties, 
     display states, exploded views, simulatie, werken in-context,
     en weldments.    

2D tekening
     Binnenhalen 3D-views, doorsnedes, details etc., bematen
     2D-tekening, annotaties en stuklijsten.

Overig
      Import/export en instellingen.


