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Boter, kaas en eieren-spel 
In deze oefening maken we een boter, kaas en eierenspelletje. Dat bestaat uit twee platen die op elkaar 
gemonteerd worden met vier inbusboutjes. In de bovenste plaat zitten gaten waar asjes ingestoken kun-

nen worden. In deze oefening herhalen we een groot aantal dingen die we in voorgaande tutorials al 
eens gezien en gedaan hebben, waaronder: werken met configuraties en het gebruik van standaard on-

derdelen. Nieuw in deze tutorial is dat je passingen (toleranties) toevoegt aan het model, en dat je met 
patronen gaat werken. 

 

 Werkplan Als eerste maken we de bovenste plaat. Dat doen we volgens de onder-

staande tekening. 

 

We gaan de volgende stappen uitvoeren: 

1. Eerst maken we de bovenplaat, met als afmeting 60 x 60 x 10. 

2. Daarna maken we de vier vlakverzonken gaten 

3. Tot slot maken we het patroon met 9 gaten. 
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1 Start SolidWorks en open 
een nieuw part. 

 

2 1. Selecteer het Top Pla-

ne 

2. Klik in de Command-

Manager op Sketch 

3. Klik op Rectangle. 

 

3 Teken een rechthoek: 

1. klik in de PropertyMa-

nager op Center Rec-

tangle 

2. Klik op de origin 

3. Klik voor het tweede 
punt ongeveer zoals je 

hiernaast ziet. 
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4 Voeg een horizontale maat 

toe aan de sketch, zoals 
hiernaast te zien is. 

Verander deze maat in 
60mm en klik op OK. 

Druk op het toetsenbord 

op <esc> om het tekenen 
van maten te beëindigen. 

 

5 Maak nu de horizontale en 

verticale lijnen van de 
rechthoek even lang: 

1. Selecteer een verticale 

lijn. 

2. Klik (met de <ctrl>-

toets ingedrukt) op een 
horizontale lijn. 

3. Klik in de PropertyMa-

nager op Equal 

 

 Tip! Onthoud dat een blauw vlak in de PropertyManager een selectieveld is. Je 
kunt er elementen aan toevoegen door die in je model aan te klikken, maar 

je kunt er ook elementen uit verwijderen (wanneer je bijvoorbeeld een ver-

keerd element geselecteerd hebt).  

Als er een blauw selectieveld is, hoef je niet de <ctrl>-toets te gebruiken 

om meerdere elementen te selecteren. 

Om een element uit de lijst te verwijderen, klik je eerst het element in het 

roze vlak aan, vervolgens druk je op het toetsenbord op <del>. Vaak 

vraagt SolidWorks dan nog of je het element echt uit de selectie wilt ver-
wijderen. 

 Tip! De sketch is nu volledig gedefinieerd (Fully defined). Je ziet dat aan de 

kleur van de lijnen in de sketch: 

- Blauw betekent: Sketch is niet volledig gedefinieerd 
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- Zwart betekent: Sketch is volledig gedefinieerd 

Ook in de statusbalk onder in het scherm staat of de sketch volledig gedefi-
nieerd is. Het is in SolidWorks niet verplicht een sketch volledig te definië-

ren, maar het is een goede gewoonte om dat wel te doen. Dat kan later bij 
het modelleren veel problemen voorkomen. 

 

Behalve Blauw en Zwart kan een lijn in een sketch ook rood of geel wor-
den. 

- Rood of Geel betekent: Sketch is overgedefinieerd 

Probeer maar eens het volgende: bemaat in de sketch de hoogte van het 

vierkant. Je ziet nu de mededeling uit de afbeelding hieronder verschijnen. 

 

Je hebt nu teveel informatie in de sketch gezet, namelijk: 

- De maat die je geplaatst hebt zegt dat de hoogte 60mm is, 

- De relatie, die je eerder gemaakt hebt, zegt dat hoogte gelijk is aan 
de breedte 

De hoogte is nu dus twee keer gedefinieerd, en daar kan SolidWorks niet 

goed tegen. Je moet dit oplossen. In het menu hierboven kun je het beste 
op Cancel klikken. De maat wordt dan niet geplaatst. 

Heb je toch ooit met een overgedefinieerde sketch te maken, gooi dan één 
voor één maten of relaties weg, net zolang totdat de sketch niet meer 
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overgedefinieerd is. 

6 Klik in de CommandMana-
ger op Features, en daarna 

op Extruded Boss/Base. 

1. Geef de plaat een dikte 
van 10mm 

2. Klik op OK. 

 

7 Nu maken we een sketch 

waarin we vastleggen waar 

de bevestigingsgaten pre-
cies zitten. 

1. Selecteer het boven-
vlak van de plaat 

2. Klik in het menu op 
Normal To 

 

8 Teken weer een vierkant, 

nu met de maat 46mm. 
Volg hiervoor opnieuw de 

stappen 3 t/m 5. 
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9 Klik in de CommandMana-

ger op Exit Sketch. 

We gebruiken deze sketch 

nu niet om een feature 
mee te maken.  

 

10 Start nu een nieuwe 

sketch. 

1. Selecteer weer het bo-

venvlak van de plaat.  

2. Klik in de Command-

Manager op Circle. 

3,4 Teken de cirkel onge-

veer zoals je hie-

renaast ziet. 

 

11 Bemaat de afstand tussen 

de cirkel en een van de di-
agonale lijnen die je in de 

vorige sketch getekend 

hebt: 

1. Klik in de Command-

Manager op Smart Di-
mensions. 

2. Klik het middelpunt 
van de cirkel aan. 

3. Klik de diagonale lijn 

aan. 

4. Plaats de maat. 

5. Wijzig de maat in 
15mm. 

6. Klik op OK. 
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12 Bemaat nu ook de afstand 

naar de andere diagonale 
lijn (15mm) en de diameter 

van de cirkel (Ø8mm).  

Druk op <Esc> om het 

Smart Dimension comman-

do af te breken. 

 

13 Om de maat Ø8 een pas-
sing te geven, doe je nu 

het volgende: 

1. Selecteer de maat (de-

ze wordt dan blauw 
weergegeven) 

2. Zorg dat in de Proper-

tyManager het gebied 
Tolerance/Precision 

zichtbaar is. Klik even-
tueel op de pijltjes om 

het open te klappen. 

3. Stel Tolerance type in 
op Fit 

4. Selecteer bij Hole Fit 
de passing D10. 

5. Klik op Lineair display 

om de passing achter 
Ø8 te plaatsen. 

6. Klik op OK. 

 

 Tip! In deze tutorials gebruiken we steeds de commando’s uit de CommandMa-

nager.  

Nu je al behoorlijk vertrouwd bent geraakt met SolidWorks, vind je het mis-
schien handig om het snelmenu te gebruiken. Dit snelmenu vind je door op 

het toetsenbord op de letter S te drukken. Je krijgt dan meteen de belang-
rijkste functies te zien die je nodig zou kunnen hebben. Zit je in een sketch, 

dan krijg je dus andere functies te zien dan wanneer je in een feature aan 

het definiëren bent.  
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Een andere manier om snel commando’s te selecteren is door middel van 
muisbewegingen:  

1. Klik op de rechter muisknop, en houd die ingedrukt. 

2. Beweeg nu (met de rechter muisknop ingedrukt) de muis een 

klein beetje. Er verschijnt nu een cirkel in beeld, met vier veel-

gebruikte commando’s. Ben je een sketch aan het bewerken, 
dan zie je sketch commando’s, buiten een sketch zie je com-

mando’s om het model te roteren. 

3. Beweeg de muis uit de cirkel, in de richting van het gewenste 

commando, dat commando is nu actief. 

 

Ben je eenmaal gewend met muisbewegingen te werken, dan gaat dat 

heel snel: wil je in een sketch een maat plaatsen? Druk de rechter muis-
knop in en beweeg de muis omhoog: het Smart Dimension-commando is 

actief. 
 

14 Maak van deze sketch die 
we zojuist gemaakt hebben 

een gat: klik in de Com-
mandManager op Features, 

en vervolgens op Extruded 

Cut. 

Stel in de PropertyManager 

de diepte van het gat in op 
Through all en klik op OK. 
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15 We gaan nu het gatenpa-

troon compleet maken 

1. Selecteer het gat dat je 

zojuist gemaakt hebt. 

2. Klik in de Command-

Manager op Linear pat-

tern 

 

16 Stel nu het volgende in: 

1. Selecteer één van de 
diagonale lijnen.  

2. Controleer of de lijn in 

het selectieveld ver-
schijnt. 

3. Stel de afstand tussen 
de kopieën in op 

15mm. 

4. Stel het aantal kopieën 
in op 3. 

5. Wanneer de kopieën in 
de verkeerde richting 

geplaatst worden, klik 
dan op Reverse Direc-

tion. 

 

17 Herhaal deze stappen nu in 
het gebied bij Direction 2. 

Selecteer hiervoor ui-

teraard de andere diagona-
le lijn. 

Ziet de preview er goed 
uit, klik op OK. 
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18 Nu maken we de bevesti-

gingsgaten voor de inbus-
bouten. 

Klik in de CommandMana-
ger op Hole Wizard. 

 

19 Maak in de PropertyMana-

ger de volgende instellin-
gen: 

1. Selecteer als type gat 
Counterbore. 

2. Kies bij Standard: ISO. 

3. Kies bij Type: Hex Soc-

ket Head ISO 4762. 

4. Kies bij Size: M5 

5. Klik op de tab Positi-

ons. 

 

19a Klik op 3D-Sketch 
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20 Klik nu op de vier hoekpun-

ten van de sketch zoals 
hiernaast te zien is, om de 

gaten te plaatsen. 

Klik op OK. 

 

21 Het eerste onderdeel, de 
bovenste plaat, is nu klaar. 

Sla het bestand op met als 
naam: Slab.sldprt 

Tip: maak eerst een nieu-

we map. Je kunt de be-
standen dan overzichtelijk 

bij elkaar houden. 

 

 Werkplan We gaan nu het tweede onderdeel maken, de onderste plaat. Dat doen we 
volgens de onderstaande tekening. 

 

Je ziet dat dit onderdeel sterk lijkt op het eerste onderdeel dat we gemaakt 
hebben. De buitenmaat, en de plaats van de gaten is hetzelfde. Daarom 

gaan we van het eerste onderdeel nu een tweede configuratie maken. 
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22 Klik op de tab van de Con-

figurationManager 

 

23 De huidige naam van de 

configuratie is ‘Default’. 
Klik deze naam aan, en klik 

hem daarna nogmaals aan. 

Je kunt de naam dan wijzi-
gen. Geef als nieuwe naam 

‘Top’. 

 

24 1. Klik met de rechter 
muisknop op de bo-

venste regel in de Con-
figurationManager. 

2. Kies in het menu dat 
verschijnt: Add Confi-

guration. 

 

25 1. Tik als naam van de 

nieuwe configuratie: 

Bottom 

2. Klik op OK. 
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26 In de lijst zie je nu twee 

configuraties: Top (grijs, 
niet actief), en Bottom 

(Zwart, groen vinkje, ac-
tief). In de actieve configu-

ratie werken we nu. 

Klik op de tab van de Fea-
tureManager.  

27 Suppress nu de laatste drie 
features die je gemaakt 

hebt: 

1. Klik het Feature Extru-
de2 aan. 

2. Houdt op het toetsen-
bord de Shift-toets in-

gedrukt, en klik op het 

laatste feature. 

3. Laat de Shift-toets los, 

de laatste drie features 
zijn nu geselecteerd, 

en er verschijnt een 
klein menu met enkele 

opties.  

4. Kies in het menu: Sup-
press. 

Alle gaten zijn nu uit het 
model verdwenen. 

 

28 We gaan nu de draadgaten 

M5 maken. 

Klik in de CommandMana-

ger op Hole Wizard. 
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29 Kies in de PropertyManager 

als soort gat Tap. 

Zorg dat alle instellingen 

overeenkomen met de illu-
stratie hiernaast. 

Klik op de tab Positions. 

 

29a Klik op 3D Sketch 
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30 Klik de vier hoekpunten 

van de sketch aan om de 
gaten te plaatsen. 

Klik op OK. 

 

31 Zie je in de gaten geen 

schroefdraad verschijnen, 
doe dan het volgende: 

1. Klik dan in de Featu-

reManager met de 
rechter muisknop op 

Annotations 

2. Kies Details. 

 

 

32 1. Zorg dat in het menu 
dat verschijnt de optie 

Shaded cosmetic th-
reads aangevinkt staat. 

2. Klik op OK. 

 



SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs, 2013-2014  
Tutorial 5: boter, kaas en eierenspelletje 

18 

 

33 Maak nu de sketch die we 

gebruikt hebben om de ga-
ten te plaatsen onzicht-

baar: 

1. Klik in de FeatureMa-

nager met de rechter 

muisknop op de 
sketch.  

2. Kies in het menu dat 
verschijnt: Hide. 

 

34 Maak nu de configuratie 

van de bovenplaat weer 
actief. 

Klik op de tab van de Con-
figurationManager 

 

35 Dubbelklik in de Configura-
tion Manager op de confi-

guratie: Top. 

 

36 Sla het bestand op. 

 

 Werkplan Het derde onderdeel is het asje. Dat maken we volgens de onderstaande 
tekening. 
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Om Boter Kaas en Eieren te kunnen spelen, wordt in de bovenkant van het 
asje een X of een O ingeslagen. Dit doen we door twee configuraties van 

dit asje te maken. 

37 Open een nieuw part.  

38 Open een sketch op het 

Top-plane. 

Teken een cirkel, waarvan 

het middelpunt op de ori-

gin ligt.  

Zet de maat Ø8 bij de cir-

kel. 

 

39 Zet de passing (h9) bij de 

maat. 

1. Selecteer de maat 

2. Zet in de PropertyMa-

nager de Tolerance ty-
pe op Fit. 

3. Zet Shaft fit op h9. 
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40 Klik in de Command-

Manager op Extruded 
Boss/Base 

1. Versleep de hoogte 
van de extrusie naar 

20mm 

2. Klik op OK. 

 

41 Nu maken we de afschui-

ning onder en boven.  

Klik in de CommandMana-

ger op Chamfer. 

 

42 1. Klik het verticale vlak 

van de cilinder aan. 

2. Stel in de PropertyMa-

nager de afstand voor 

de afschuining in op 
1mm. 

3. Controleer op de hoek 
op 45° ingesteld staat. 

4. Klik op OK. 
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43 1. Selecteer het bovenste 

vlak van de as. 

2. Klik in de Command-

Manager op Sketch 
Text. 

 

44 1. Tik in het tekstvlak de 

hoofdletter X. 

2. Vink de optie Use Do-

cument Font uit. 

3. Klik op de knop Font… 
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45 Zorg dat in het menu dat 

verschijnt de teksthoogte 
ingesteld staat op 4mm, en 

klik op OK. 

 

46 Klik in de PropertyManager 

op OK. 

 

47 Draai het model met Nor-
mal to zo dat je recht te-

gen de sketch aankijkt. 

Versleep de letter nu zo 
dat die (ongeveer) in het 

midden van het vlak staat. 

 

48 Klik in de CommandMana-

ger op Features en vervol-
gens op Extruded Cut. 
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49 1. Geef als diepte 

0.25mm op. 

2. Klik op OK. 

 

50 Het asje met de x is nu 

klaar. Sla het bestand op, 
met als naam: Shaft.sldprt 

 

51 Voor het asje met de o 
maken we een tweede 

configuratie aan. 

Klik op de tab van de Con-
figurationManager 

 

52 Verander de naam van de 
huidige configuratie (de-

fault) in Shaft-X. 

Maak een nieuwe configu-
ratie aan met de naam 

Shaft-O. 

Ditzelfde heb je al eerder 

gedaan bij de stappen 24-
26.  

Controleer of de configura-

tie Shaft-O actief (zwart) 
is.  

Klik op de tab van de Fea-
tureManager. 
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53 Omdat de configuratie 

Shaft-O actief is, moeten 
we de letter X nu verber-

gen. 

1. Klik op het laatste fea-

ture dat je gemaakt 

hebt. 

2. Kies in het menu dat 

verschijnt Suppress. 

 

54 Plaats nu in het bovenvlak 
van de as een letter O. Dit 

doe je op precies dezelfde 
manier als je hiervoor de 

letter X aangebracht hebt 

(stappen 43 t/m49). 

 

55 Sla het bestand op.  

Open een nieuwe assemb-

ly. 

 

56 Als je beide parts die we 
gemaakt hebben (Slab en 

Shaft) niet afgesloten hebt, 

zie je een beeld zoals hier-
naast. 

1. Klik het bestand Slab 
aan. 

2. Klik op OK. 

Had je het bestand wel af-

gesloten, klik dan op Brow-

se en zoek het op. 
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57 Klik in de CommandMana-

ger op Insert Component. 

 

58 Voeg hetzelfde onderdeel 

nogmaals in, plaats het iets 
onder de eerste plaat. 

 

59 Nu moeten we de configu-

ratie van de onderste plaat 
wijzigen. 

1. Klik met de rechter 

muisknop ergens op de 
onderste plaat. 

2. Kies in het menu dat 
verschijnt Configure 

Component. 
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60 1. Selecteer in het menu 

dat verschijnt de confi-
guratie Bottom. 

2. Klik op OK. 

 

 Tip! Wanneer een part geopend is als je het aan een assembly toevoegt, kun je 

alleen achteraf, na het plaatsen de gewenste configuratie kiezen. Dat is wat 
we net gedaan hebben. 

Is een part niet geopend, dan klik je in de PropertyManager op Browse om 
het op te zoeken (Bij stap 56). In het menu dat dan verschijnt kun je wel 

meteen de juiste configuratie kiezen. Soms is het daarom handiger om, ook 

als het part wel geopend is, toch de Browse-knop te gebruiken. 

61 Nu moeten de twee onder-

delen met mates op de 
juiste plaats ten opzichte 

van elkaar geplaatst wor-

den. 

Klik in de CommandMana-

ger op Mate. 

 

62 Selecteer de twee zijden 
van de platen zoals in de 

illustratie te zien is. 

Klik op OK. 
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63 Selecteer de twee ander 

zijden van de platen zoals 
in de illustratie te zien is. 

Klik op OK. 

 

64 Selecteer het bovenvlak 

van de onderste plaat. 

 

65 Roteer het model nu zo dat 
je de onderzijde van de 

bovenste plaat kunt zien, 
en selecteer dit vlak. 

Klik 2x op OK. 
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66 Nu plaatsen we de inbus-

boutjes in het model. 

1. Open de Design Library 

in het Task Pane.  

2. Klik op Toolbox 

3. ISO 

4. Bolts and Screws 

5. Hexagon Socket Head 

Screws 

6. Selecteer de 

inbusbout: 

Hex Socket Head ISO 
4762 

 

67 Sleep de inbusbout naar je 

model. Laat deze los op 
het verdiept gelegen deel 

van een verzonken gat. 
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68 Stel in de PropertyManager 

het volgende in: 

1. Size: M5 

2. Length: 10 

3. Thread display: Cos-

metic 

4. Klik op OK. 

 

69 Plaats nu in de andere ga-
ten ook een schroef. 

 

70 Tot slot moeten de pennen 
in de gaten gestoken wor-

den. 

Klik in de CommandMana-

ger op Insert Component. 
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71 Plaats nu 8x het asje op 

een willekeurige plaats in 
de assembly. 

Let op: Het maakt niet uit 
of er een X of een O 

bovenop de asjes staat. 

Straks gaan we er namelijk 
vier van letter veranderen. 

 

 Tip! Je kunt natuurlijk acht keer Insert Component gebruiken bij de vorige stap, 

maar sneller is om het onderdeel met de muis uit de FeatureManager te 
slepen, met de <ctrl>-toets ingedrukt. Er wordt dan een kopie van het on-

derdeel gemaakt. 

72 Nu gaan we vier asjes van 

letter veranderen. 

Klik met de rechter muis-
knop op een asje, en kies 

Configure Component. 
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73 1. Selecteer in het menu 

dat verschijnt de ge-
wenste configuratie: 

had het asje een o 
bovenop, dan selecteer 

je as-x en omgekeerd. 

2. Klik op OK. 

 

74 Herhaal deze stap voor drie 

andere asjes. 

 

75 Nu moeten de asjes met 
mates in de gaten ge-

plaatst worden. 

Klik in de CommandMana-
ger op Mate 
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76 Selecteer de twee vlakken 

zoals hiernaast te zien is. 

Klik dan op OK. 

 

77 Maak voor elk asje op deze 
manier een mate met een 

gat. De hoogte van de as-
jes ligt nu nog niet vast. Je 

kunt elk asje daardoor naar 

boven en beneden versle-
pen  
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78 Nu maken we de laatste 

mate. 

1. Klik in de PropertyMa-

nager op het knopje 
Multiple Mate Mode. 

2. Roteer het model zo 

dat je ín één van de 
gaten kijkt. Door het 

gat heen zie je de bo-
venkant van de onder-

ste plaat. Selecteer dat 
vlak. 

 

79 Roteer nu opnieuw het 

model, zodat je de onder-
kanten van de asjes kunt 

zien. 

1. Selecteer de onderkan-
ten van alle asjes. 

2. Klik op OK. 
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80 De assembly is nu klaar. 

Sla het bestand op met als 
naam: Tictactoe.SLDASM. 

 

 Wat zijn de belangrijk-

ste dingen die je ge-
leerd hebt? 

In deze tutorial hebben we veel herhaald van wat we al eerder gezien en 

gedaan hebben: 

 het maken van eenvoudige vormen. 

 werken met configuraties. 

 werken met standaard onderdelen. 

 werken met de Hole Wizard. 

Ook hebben we kennis gemaakt met een paar nieuwe onderwerpen:  

 Je hebt passingen bij maten gezet. 

 Je hebt gezien dat je teksten in sketches kunt gebruiken. 

 Je hebt weer enkele nieuwe handigheidjes geleerd. 
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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 optima-
lisatie van functies 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 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 wanneer 
SolidWorks, de meest gebruikte 3D-CAD software in 
de Benelux, op zijn of haar cv staat. Bij bijvoorbeeld 
www.cadjobs.nl zie je een groot aantal vacatures en 
stageplaatsen waarvoor kennis van SolidWorks ver-
eist is. Dat maakt de motivatie om SolidWorks te le-
ren 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 
downloaden, kun je via de docent verkrijgen. Ook kun 
je de Student Kit downloaden via www.solidworks.nl. 
Aarzel niet om uw collega studenten 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 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.cadjobs.nl/
http://www.solidworks.nl/sw/newsdisplay.htm?articleindex=852588B8941F8BD2367FEF74E3672F0A
http://www.solidworks.nl/

