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Assteun, technische tekening 
In deze tutorial maken we enkele technische tekeningen van de assteun die we in de vorige oefening in 
3D gemodelleerd hebben. Het is de bedoeling dat je doorwerkt met de bestanden die je al hebt. Heb je 

de vorige tutorial niet gemaakt, of heb je de bestanden niet meer, vraag dan aan je leraar om bestanden. 

Het maken van een tekening is niet moeilijk. We laten in deze tutorial een aantal voorbeelden van mono-

tekeningen zien, en ook maken we een samenstellingstekening met een exploded view. 

 

 Werkplan Het eerste onderdeel dat we gaan tekenen is de buis. We plaatsen drie 

aanzichten op het tekenvel, en een isometrische tekening 
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1 Start SolidWorks en open 
het onderdeel pipe.sldprt, 

dat je in de vorige tutorial 
gemaakt hebt. 

 

2 Klik in de Standard toolbar 

op New om een nieuw be-
stand te openen 

 

3 Klik in het menu dat nu 
verschijnt op Advanced 

 

4 Selecteer nu als template, 

het bestand sw-tutorial, en 
klik op OK. Je vindt dit 

meestal op de tab NL-

tutorials 

Staat het bestand sw-

tutorial er niet bij, vraag er 
dan om bij je leraar. In dit 

bestand zijn een aantal in-

stellingen gemaakt, waar-
door je een goede techni-

sche tekening kunt maken. 

Werk je thuis, download de 

templates dan van 
www.solidworks.nl.  

 

http://www.solidworks.nl/
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5 Mogelijk verschijnt nu een 

menu zoals dat hiernaast 
te zien is. 

Als dit menu inderdaad 
verschijnt, klik dan op OK. 

We komen hier later op te-

rug. 

 

6 Er verschijnt nu een leeg 
vel papier op het scherm. 

Als het commando Model 
View niet automatisch 

start, klik dan in de Com-

mandManager op Model 
View. 

 

7 Plaats nu het eerste aan-

zicht 

1. Klik het onderdeel pi-

pe aan. 

2. Klik op Next. 

  

 



SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs, 2013-2014   
Tutorial 10: tekening assteun 

6 

 

8 Zorg dat de instellingen in 

de PropertyManager zijn 
zoals je ze hiernaast ziet. 

1. Selecteer Front als eer-
ste aanzicht om te 

plaatsen 

2. Klik ergens op het te-
kenvel om het aanzicht 

te plaatsen. 

 

9 Nadat je het eerste aan-

zicht geplaatst hebt, start 
automatisch het comman-

do Projected View.  

Beweeg de muis nu 
rondom het vooraanzicht 

dat je geplaatst hebt. Klik 3 
keer, zodat je de aanzich-

ten plaatst die hiernaast te 

zien zijn. 

Klik daarna op OK. 

Mocht het commando Pro-
jected View niet auto-

matsch starten, klik dan in 
de CommandManager op 

Drawings en daarna op 

Projected View. 

 

 Tip! Behalve de manier die we hierboven gezien hebben, is er nog een andere 
methode om aanzichten in de tekening te plaatsen, namelijk via het Task 

Pane. In tutorial 6 (stap 41) heb je dit al eens gedaan. Zoals altijd in Solid-
Works geldt ook hier: gebruik de methode die je zelf het makkelijkst vindt! 
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10 Om de belangrijkste instel-

lingen van de tekening te 
wijzigen, klik je met de 

rechter muisknop ergens 
op het tekenvel (niet op 

een aanzicht), en kies je 

Properties. 

 

11 Zorg dat in dit menu het 
volgende goed ingesteld is: 

1. Geef als naam voor het 

tekenvel Pipe. 

2. Voor de schaal kiezen 

we 1:2 

3. Als papierformaat kies 

je a3 - swtutorial. Is dit 

formaat niet beschik-
baar, vraag er dan om 

bij je leraar. 

4. Bij Type of projection 

kies je Third Angle 

(Amerikaanse Projec-
tie, in Nederland het 

meeste toegepast) of 
First Angle (Europese 

Projectie, in België het 
meest toegepast). 

5. Klik op OK. 
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12 De aanzichten lopen nu 

mogelijk wat door elkaar. 

Om de aanzichten te ver-

plaatsen, versleep (klikken, 
vasthouden en de muis 

verplaatsen) je het gestip-

pelde kader dat je om een 
aanzicht heen ziet wanneer 

je er met de muis boven 
beweegt. 

 

13 Verplaats de aanzichten, 

zodat de tekening er onge-
veer uitziet zoals hiernaast. 

 

14 Klik in de CommandMana-

ger op Annotation, en ver-
volgens op Model Items 
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15 Maak in de PropertyMana-

ger de volgende instellin-
gen: 

1. selecteer bij Source de 
optie ‘Entire model’. 

2. Vink de optie ‘Import 

items into all views’ 
aan. 

3. Selecteer bij Dimensi-
ons de eerste optie: 

‘Marked for drawing’. 

4. Vink de optie ‘Eliminate 

duplicates’ aan. 

5. Klik op OK.  

 

16 De maten worden nu in de 

tekening gezet. 

 

 Tip! Tijdens het modelleren van een onderdeel zet je allerlei maten in je model. 
Dat doe je in sketches en in features. Wat we zojuist gedaan hebben, is 

niets anders dan deze maten in de technische tekening kopiëren. Het is dus 

niet zo dat SolidWorks zelf iets ‘bedacht’ heeft.  

Wanneer je slordig gemodelleerd hebt, zie je dat terug in de maten. Geluk-

kig kun je maten handmatig verwijderen of wijzigen, en kun je ook hand-
matig maten toevoegen aan de tekening. In de volgende tekening zullen 

we zien hoe dat werkt.   
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17 Nu maken we de onzicht-

bare lijnen (stippellijnen) in 
de tekeningen zichtbaar 

1. Klik het zijaanzicht aan 

2. Selecteer in de Proper-

tyManager, bij Display 

Style de tweede optie 
(Hidden lines visible) 

3. Klik op OK 

 

18 Doe hetzelfde bij het voor-

aanzicht. 

 

19 Nu willen we een aantal 

maten in een ander aan-
zicht plaatsen. Bijvoor-

beeld: de maat tussen de 

gaten in de buis (35mm) 
staat nu in het rechter zij-

aanzicht, en die zouden we 
liever in het vooraanzicht 

willen hebben. 

1. Sleep nu de maat uit 
het rechter zijaanzicht. 

2. Druk tijdens het slepen 
op het toetsenbord de 

<shift>-toets in. 

3. Laat de maat ergens 

midden in het voor-

aanzicht los. 

4. Laat dan pas de 

<shift>-toets op het 
toetsenbord los. 
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20 Versleep de maat nu naar 

de juiste plaats. 

Zorg dat de maat op één 

lijn staat met de maat van 
52 die erboven staat. Tij-

dens het verslepen zie je 

(gele) hulplijnen verschij-
nen waaraan je kunt zien 

of de maten op één lijn 
staan. 

 

21 Om de pijlpunten nu aan 

de binnenzijde van de 
maatlijnen te plaatsen, doe 

je het volgende: 

1. Selecteer eerst de 
maat door er ergens 

op te klikken. 

2. Klik op het ronde stipje 

dat je bij de pijlpunt 
ziet. 

De pijlen springen nu naar 

de binnenzijde. 
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22 Verplaats nu nog een paar 

maten, net zoals je bij stap 
19 gedaan hebt: 

De diameter van de buis 
(Ø6) en de wanddikte (3) 

gaan naar het bovenaan-

zicht. 

De tekening ziet er dan uit 

zoals je hiernaast ziet. 

 

23 De maat Ø5 kan verwijderd 

worden. 

1. Klik de maat aan. 

2. Druk op het toetsen-

bord op <delete> 
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25 Als laatste voegen we nog 

een hartlijn toe aan het 
rechter zijaanzicht: 

1. Klik op Centerline. 

2. Selecteer de buis door 

er op te klikken, 

Klik eventueel ook het an-
dere aanzicht aan, en druk 

daarna op <Esc> om het 
Centerline-commando te 

beëindigen. 

 

26 De tekening is af. Nu moet 
je nog je naam in de rech-

ter onderhoek invullen. 

1. Klik ergens op het te-

kenvel (niet op een 

aanzicht of een maat) 
met de rechter muis-

knop. 

2. Klik in het menu op 

Edit Sheet Format. 

De tekening verdwijnt nu 
tijdelijk. 

 

27 Zoom in op de rechter on-
derhoek. 

Dubbelklik op de tekst 

Naam:, en vul je eigen 
naam hierachter in. 

Doe hetzelfde met Klas. 

Andere velden, zoals Da-

tum, Omschrijving en Be-

stand worden automatisch 
ingevuld. 
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28 Klik met de rechter muis-

knop op ergens op de pa-
gina, en kies Edit Sheet, of 

klik op de knop in de rech-
terbovenhoek van het ven-

ster. 

 

 

29 Sla het bestand op met als 

naam: Axle_stand.slddrw 

 

30 Print de tekening.  

In tutorial 6 zijn de belang-

rijkste instellingen voor het 
printen behandeld. 

Vraag eventueel je leraar 

naar de juiste instelling 
voor de printer. 

 

 Werkplan We maken nu een tekening van het steunblok. In deze tekening maken we  

doorsneden. Ook zien we hoe je maten kunt wijzigen in de tekening 
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31 Voeg nu eerst een nieuw 

tekenvel toe aan het be-
stand: 

1. Klik met de rechter 

muisknop op de tab 
onder aan het scherm. 

2. Kies in het menu dat 
verschijnt Add Sheet. 

Je hebt nu twee tabs, via 

deze tabs kun je wisselen 
tussen de tekeningen. 

 

32 Klik met de rechter muis-
knop ergens op het nieuwe 

tekenvel, en kies proper-

ties.  

Geef als naam voor het te-

kenvel: Support 

Zorg dat de overige instel-

lingen gelijk zijn aan die 

van het eerste vel (stap 
10)  
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33 Klik in de CommandMana-

ger op View Layout, en 
vervolgens op Model View. 

 

34 Als het part Support geo-

pend is, selecteer het dan 
in de lijst in de Property-

Manager.  Is het bestand 

niet geopend, klik dan op 
Browse, en zoek het op de 

harde schijf of op je USB-
stick. 

 

35 Klik op het tekenvel om het 
vooraanzicht te plaatsen. 
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36 Het commando Projected 

View start nu automatisch. 
Plaats het bovenaanzicht, 

en ook het isometrische 
aanzicht van het steunblok. 

 

37 Nu maken we een door-
snede. 

1. Klik in de Command-
Manager op Section 

View.  

2. Zorg dat in de Proper-
tyManager de verticale 

doorsnedelijn geselec-
teerd is. 

3. Klik op het middelpunt 
van een lijn in het 

vooraanzicht. 
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38 Klik in het popup menu op 

OK. 

 

40 Nu verschijnt de doorsne-

de, en die kun je naast het 

aanzicht plaatsen. 
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 Tip! Wanneer je (per ongeluk) de doorsnedelijn verschuift, komt er een ge-
kleurde arcering door de doorsnede heen te staan. Dit geeft aan dat het 

model ge-update moet worden. 

Klik in zo’n geval op Rebuild, in de standard-toolbar. De gekleurde arcering 

verdwijnt dan weer. Controleer wel of de doorsnedelijn nog op de juiste 

plaats staat. 

 

41 Om het verzonken gat be-
ter te kunnen zien, werken 

we nu een deel van het 

vooraanzicht open. 

Klik in de CommandMana-

ger op Sketch, en daarna 
op Circle. 

Plaats de cirkel ongeveer 

zoals hiernaast te zien is. 
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42 1. Zorg dat de cirkel ge-

selecteerd is (groen) 

2. Klik in de Command-

Manager op View Lay-
out 

3. Klik op Broken-out Sec-

tion. 

 

43 1. Vink in de PropertyMa-
nager de optie Preview 

aan. 

2. Klik in het bovenaan-
zicht de rand van het 

gat aan, waar de door-
snede doorheen moet 

lopen. 

3. Ziet de preview er goed 
uit, klik dan op OK. 

 

44 Om nu een hartlijn in het 
gat te plaatsen doe je het 

volgende: 

1. Klik op Centerline op de 
tab Annotation 

2. Selecteer de eerste 
rand van het gat 

3. Selecteer de tweede 

rand van het gat 

De hartlijn die geplaatst 

wordt is wat kort, maar je 
kunt de uiteinden eenvou-

dig verslepen om de lijn 
langer te maken. 
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45 Voeg ook de andere center-

lines toe, zodat de tekening 
er ongeveer uitziet zoals 

hiernaast te zien is. 

 

46 Plaats nu de maten in de 

tekening. 

Klik in de CommandMana-

ger op Annotate en vervol-
gens op Model Items 

Gebruik dezelfde instelling 

als bij de vorige tekening 
(stap 14). Zorg nu alleen 

dat ook de optie Hole Wi-
zard Profiles is aangevinkt. 

Klik op OK. 
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47 Verplaats de maten waar 

nodig zodat de tekening er 
netjes uitziet. 

Selecteer de drie maten 
zoals hiernaast te zien is. 

Druk op het toetsenbord op 

<delete> om ze te verwij-
deren. 

 

 

48 Plaats nu twee nieuwe ma-
ten. Klik in de Command-

Manager op Smart Dimen-

sions, en plaats de maten 
van 60 en 100 zoals hier-

naast te zien is. 

Smart Dimensions gebruik 

je ook in sketches, dus je 
weet al hoe dit commando 

werkt. 
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49 Vervang op dezelfde ma-

nier de maat R20, die in de 
doorsnede staat, door een 

maat 40. 

Om voor de maat een Ø-

teken te plaatsen doe je 

het volgende: 

1. Selecteer de maat 

2. Plaats in de Property-
Manager bij Dimension 

Text de cursor vóór de 
tekst <DIM> die er al 

staat 

3. Klik op het diameter-
symbool. In het tekst-

blok komt nu te staan: 
<MOD-DIAM><DIM> 

4. Klik op OK. 

 

50 Op sommige plaatsen zie je 
dat de lijnen van de maten 

door het aanzicht lopen. Je 
kunt de eindpunten van de 

lijnen eenvoudig verslepen 

naar buiten het aan-
zicht/doorsnede. 

 

 Tip! Je ziet dat we nu op twee manieren maten in de tekening gezet hebben: 

1. Door ze te importeren vanuit het 3D-model. 

2. Door de handmatig met Smart Dimensions in de tekening te plaat-

sen. 

Er is een belangrijk verschil tussen deze twee maten. Als je dubbelklikt op 

een geïmporteerde maat, krijg je een menuutje waarin je de maat kunt wij-
zigen. Wanneer je dat doet, verandert ook het 3D-model! Pas hier dus mee 

op. Dit zijn zogenaamde Driving Dimensions. 
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Een handmatig geplaatste maat kun je niet wijzigen. Als je daarop dubbel-

klikt gebeurt er niets. Dit zijn Driven Dimensions. 

51 Vul nu de rechteronderhoek 
van de tekening in, zoals je 

bij de vorige tekening bij 

(stap 26-28) ook gedaan 
hebt. 

Klik op Save om het be-
stand op te slaan. 

 

 Werkplan Als laatste maken we een samenstellingstekening. Deze bestaat uit een 

aanzicht en een exploded view. Om een exploded view op de tekening te 

kunnen zetten, moeten we die eerst in de assembly maken. 
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52 Open de assembly as-

steun.sldasm. 

Klik in de CommandMana-

ger op Exploded View. 

 

53 Klik de pin aan. 

Bij de pin verschijnen nu 

drie pijlen, waarmee je dit 
onderdeel in drie richtingen 

kunt verslepen. 

 

54 Versleep de blauwe pijl, 

zodat de pin naast de as-

sembly komt te staan. 

Klik ergens naast het model 

om de pin te de-selecteren. 
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55 Sleep een kader om de bo-

venkant van de assteun 
heen, om alle onderdelen 

te selecteren. 

Sleep van rechts naar 

links, dan wordt de buis 

ook geselecteerd! Maar 
zorg dat de basis niet ge-

selecteerd wordt. 

 

56 1. Zorg dat in de Proper-

tyManager de optie Au-

to-space components 
uit staat. 

2. Sleep nu alle geselec-
teerde onderdelen met 

de verticale pijl om-

hoog, totdat de buis 
met de gaten net bo-

ven de basis uit komt. 

 

57 Versleep één voor één de 

twee kleine schroefjes (net 

onder het steunblok), zodat 
ze buiten het model vallen. 

Je kunt het model tussen-
tijds gewoon roteren, maar 

zet het wel steeds weer te-
rug in trimetrie, alleen dan 

kun je goed zien hoe de te-

kening er straks uit komt te 
zien. 

 

 Tip! Wanneer je op OK klikt, sluit je de exploded view. Klik je daarna in de 

CommandManager weer o Exploded View, dan gaat SolidWorks een nieuwe 
exploded view maken, en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. 

Om de exploded view waarin je bezig was weer te openen, ga je naar de 
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ConfigurationManager. Daar vind je de exploded view terug als een soort 

configuratie van de assembly. 

 

58 Sleep weer een kader om 
de bovenkant heen, maar 

nu van links naar rechts. 
De buis wordt dan niet ge-

selecteerd. 

Zorg er wel voor dat het 
steunblok helemaal mee 

geselecteerd wordt (ook 
het ‘onzichtbare’ deel dat in 

de buis steekt). 

 

59 Versleep de geselecteerde 
onderdelen weer een stukje 

naar boven. 
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 Tip! Staat het onderdeel niet meteen op de juiste plaats? Je kunt het dan na-

tuurlijk opnieuw aanklikken en weer verslepen. Dat geeft dan achter weer 
een nieuwe stap en dat maakt je model onnodig complex. 

Het is beter om de stap die je wilt wijzigen in de PropertyManager op te 
zoeken en aan te klikken. Bij het onderdeel verschijnt dan een klein blauw 

pijltje, waarmee je de plaats van het onderdeel kunt veranderen. 

 

60 Roteer het model nu een 

beetje, zodat je twee van 
de schroeven in de onder-

kant van het steunblok 

kunt zien. 

Selecteer de twee schroe-

ven. 
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61 Om de schroeven nu in de 

juiste richting te kunnen 
verplaatsen (schuin, in de 

lengterichting van de 
schroef), doe je het vol-

gende: 

1. Klik in de PropertyMa-
nager in het veld Ex-

plode Direction. 

2. Klik een vlak van de 

schroef aan. 

De pijlen veranderen nu 

van richting, en je kunt de 

schroeven in de lengterich-
ting verplaatsen. 

 

62 Verplaats ook de twee an-

dere schroeven op dezelfde 
manier. 

Verplaats het inzetstuk om-
hoog. 

De onderdelen staan nu al-

lemaal op de juiste positie. 

Klik in de PropertyManager 

op OK. 
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63 Om duidelijker te maken 

hoe het product in elkaar 
past, worden de onderde-

len vaak met lijnen verbon-
den. 

Klik om dit te doen in de 

CommandManager op Ex-
plode Line Sketch 

 

64 Selecteer de twee vlakken 
zoals hiernaast te zien is. 

 

 

65 Je ziet nu dat de lijn bij het 

schroefje aan de verkeerde 
kant vertrekt. Is dat bij jou 

ook zo? Klik dan op het 

grijze pijltje aan het begin 
van de lijn.  (het pijltje 

wordt dan oranje) De start-
richting van de lijn wordt 

dan omgedraaid. 

Staat de lijn goed, klik dan 

in de PropertyManager op 

OK. 
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66 Maak de lijn voor een 

schroef in het steunblok. 
Selecteer de drie vlakken 

zoals hiernaast te zien is. 

Vink in de PropertyManager 

de optie Along XYZ uit 

 

67 Teken op deze manier alle 

verbindingslijnen in het ex-

ploded view 
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68 De assembly is nu een Ex-

ploded View geworden. 
Maar hoe kom je nu weer 

terug in de normale as-
sembly? 

1. Ga naar de Configurati-

onManager 

2. Klik met de rechter 

muisknop op ExplView1 

3. Kies Collapse. 

Om weer terug te gaan 
naar de exploded view, kies 

je in hetzelfde menu Explo-

de. 

Probeer ook de optie ani-

mate collapse/explode eens 
uit. Je ziet de assteun dan 

in een filmpje in en uit el-

kaar gaan. 

 

69 Zorg dat de assembly ex-

ploded is, en sla het be-
stand dan op. 

Ga nu weer terug naar de 

tekening, waarin je aan het 
werk was. 

Druk op het toetsenbord op 
de letter R 

Klik op Axle_stand.slddrw 

 

 

70 Voeg een tekenvel toe aan 

het bestand: 

Klik op Add Sheet. 
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71 1. Klik in de Command-

Manager op View Lay-
out 

2. Kies Model View 

3. Selecteer de Assteun 

4. Klik op Next. 

 

72 1. Zorg dat in de Proper-

tyManager Trimetric 
aangevinkt staat. 

2. Plaats het aanzicht op 
het tekenvel. 

 

73 Het exploded view mag wat 
groter worden. 

1. Selecteer het exploded 

view 

2. Verander in de Proper-

tyManager de schaal in 
User Defined 

3. Stel de schaal in op 1:4 
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74 Nu plaatsen we een voor-

aanzicht van de assteun op 
het vel. 

1. Klik in de CommandMa-
nager weer op Model 

View.  

2. Selecteer de assteun.  

3. Klik op Next. 

  

 

75 1. Selecteer in de Proper-

tyManager het Front 
view. 

2. Plaats het aanzicht op 

het tekenvel. 

Nu start automatisch het 

Projected View commando. 
Klik op OK om dit af te bre-

ken. 
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76 Het vooraanzicht is nu nog 

steeds exploded, terwijl dat 
niet de bedoeling is. Om dit 

te veranderen, klik je met 
de rechter muisknop op het 

View en kies je Properties, 

en kies je Show in Unexplo-
ded State 

 

78 Verander nu de schaal in 
1:2, zoals je dat bij stap 73 

ook gedaan hebt. 

 

79 Nu plaatsen we bij het ex-
ploded view de stuknum-

mers. 

1. Selecteer het exploded 

view 

2. Klik in de CommandMa-

nager op Annotations 

3. Klik op AutoBalloon 

De stuknummers verschij-

nen nu rondom het explo-
ded view.  
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80 1. Klik in de PropertyMa-

nager de optie Left aan, 
om alle stuknummers 

aan de linker kant van 
het exploded view te 

plaatsen. 

2. Selecteer Balloon Faces 

3. Je kunt nu de stuk-

nummers iets verslepen 
om ze op de gewenste 

positie te zetten 

4. Klik op OK. 

 

81 Als laatste voegen we de 

stuklijst toe. 

1. Selecteer eerst het ex-

ploded view 

2. Klik in de Command-

Manager op Tables 

3. Kies Bill of Materials. 

 

82 Klik in de PropertyManager 
op OK 
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83 Plaats de stuklijst op het 

tekenvel. 

 

84 De tekening van de assem-
bly moet nu nog een naam 

krijgen. Deze heet nu nog 
Sheet2 (of een ander 

nummer). 

Klik met de rechter muis-
knop op de tab van de sa-

menstellingstekening. 

Kies in het menu Rename.  

85 Tik nu een andere naam 

voor de tekening in, bij-
voorbeeld: Assembly 

 

86 Vul nu je naam in de rech-
ter onderhoek in 

 

87 Sla de tekening op, en print 

deze. 

 

 Wat zijn de belangrijk- In deze tutorial heb je drie tekeningen gemaakt, en daarmee heb je de be-
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ste dingen die je ge-

leerd hebt? 

langrijkste functies voor het maken van tekeningen gezien. Je hebt: 

- Aanzichten geplaatst 

- Maten in de tekening gezet, zowel automatisch als handmatig 

- Doorsneden gemaakt, zowel een volledige als een gedeeltelijke 

- Een exploded view gemaakt 

- Stuknummers en een stuklijst op een samenstellingstekening ge-

maakt. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer functies voor het maken van tekeningen, 

maar met wat je nu weet kun je eigenlijk elk product tekenen! 
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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 ge-
reedschap 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 ei-
genschappen: groot gebruiksgemak, brede inzet-
baarheid en uitstekende ondersteuning. In de jaarlijk-
se updates worden steeds weer wensen van gebrui-
kers in de software opgenomen, wat jaarlijks leidt tot 
uitbreiding van de functionaliteit, maar ook tot opti-
malisatie van functies die al in het programma aan-
wezig 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 SolidWorks 
de keuze voor gebruiksvriendelijke software, die leer-
lingen of studenten snel onder de knie hebben. So-
lidWorks leent zich daarom bij uitstek voor toepas-
sing in bijvoorbeeld probleemgestuurd onderwijs of in 
competentiegericht onderwijs. Voor verschillende on-
derwijsniveaus zijn gratis Nederlandstalige 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 Modelleren, 
waarin juist complexere onderwerpen, zoals het mo-
delleren van complexe dubbelgekromde vlakken aan 
de orde komt. Alle tutorials zijn Nedelandstalig, en 
gratis te downloaden van www.solidworks.nl Aarzel 
niet om uw collega docenten of uw studenten attent 
te maken op alle gratis mogelijkheden die door So-
lidWorks op deze website geboden worden! 
 
Voor een leerling of student is het leren van Solid-
Works in de eerste plaats heel erg leuk en uitdagend. 
Door SolidWorks te gebruiken, wordt techniek veel 
inzichtelijker en tastbaarder, waardoor het werken 
aan opdrachten en projecten veel realistischer en 
leuker wordt. Bovendien weet elke leerling of student 
dat de kansen op een baan duidelijk groeien wan-
neer SolidWorks, de meest gebruikte 3D-CAD soft-
ware 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 
student de Student Kit gratis downloaden. De Stu-
dent Kit is een volledige versie van SolidWorks, die 
alleen voor educatieve doeleinden gebruikt mag wor-
den. De gegevens die je nodig hebt om de Student 
Kit te downloaden, kun je via de docent verkrijgen. 
Ook kun je de Student Kit downloaden via 
www.solidworks.nl. Aarzel niet om uw collega stu-
denten of uw docenten attent te maken op alle gratis 
mogelijkheden die door SolidWorks op deze website 
geboden worden! 
 
Voor de ICT-afdeling betekent de keuze voor Solid-
Works dat investeringen in nieuwe computers soms 
uitgesteld kunnen worden omdat SolidWorks relatief 
lage hardware-eisen stelt. De installatie en het be-
heer van SolidWorks in een netwerkomgeving is zeer 
eenvoudig, onder meer door het gebruik van net-
werklicenties. En mochten er toch problemen ont-
staan, dat is er een gekwalificeerde helpdesk be-
schikbaar, 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 handig bij 
het solliciteren naar een baan of een stageplek.  
Na het doornemen van deze serie tutorials voor lager 
en middelbaar technisch onderwijs, heb je voldoende 
kennis van SolidWorks om aan het CSWA-examen 
deel te nemen. 
 
Tot slot 
SolidWorks heeft zich voor lange tijd gecommitteerd 
aan het onderwijs. Door docenten te ondersteunen 
waar dat mogelijk is, door lesmateriaal beschikbaar 
te stellen en jaarlijks aan de nieuwste versie van de 
software aan te passen, door de Student Kit beschik-
baar te stellen. De keuze voor SolidWorks is een 
keuze voor de toekomst. De toekomst van het on-
derwijs, dat zich verzekerd weet van brede onder-
steuning en de toekomst van leerlingen en studen-
ten, die na hun opleiding de beste kansen willen krij-
gen. 

 
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.cadjobs.nl/
http://www.solidworks.nl/sw/newsdisplay.htm?articleindex=852588B8941F8BD2367FEF74E3672F0A
http://www.solidworks.nl/

