
 

Periode: 1 

Module: CAD PO     

Inhoud: Modelleren van eenvoudige vormen in IronCAD 

  
Doel:  

In periode 1 maak je kennis met het begrip solid modeling; het vormgeven in 3-dimensies. Je leert een 

aantal eenvoudige vormen te modelleren in het solid modeling programma IronCAD. Je leert het ver-

schil tussen solid modeling en surface modeling. Je leert in de 3D-omgeving (scene) een model te mo-

delleren en deze te verplaatsen en te kopiëren met de TriBall. Je leert een exploded view te maken en 

te werken met de Catalog browser.  

Werkvorm:  

Bij de opdrachten in deze periode horen een aantal voorbeeld/maattekeningen. We gaan deze met 

elkaar bekijken en bespreken. Op de aangegeven plek kun je handleidingen en video’s vinden met 

daarin een instructie door een gesproken uitleg waarmee je zelf aan de slag kunt. Alle opdrachten en 

“hand outs” zijn te vinden op: V:\CREATIEF VAKMAN\LEERJAAR 1\PERIODE 1\module cad 1. De do-

cent geeft ondersteuning.  

Beoordeling:  

Als de opdrachten af en geprint zijn, kun je deze met de docent bespreken. Op dit blad is ruimte om 

het werk af te tekenen. Je kunt het blad opnemen in je portfolio, tezamen met het gemaakte werk. De 

beoordeling bestaat uit een O/V/G met een schriftelijke toelichting. Indien je een onvoldoende krijgt 

verbeter je het werk op de aangewezen onderdelen en laat deze zo spoedig mogelijk herbeoordelen.  

Beoordelingscriteria:  

 De leerling laat zien dat hij de basisbewerkingen zelfstandig kan uitvoeren 

 De leerling kan nauwkeurig werken en technisch juist modelleren 

 De leerling kan aan de maat werken 

 De leerling kan een 3D model omzetten naar een 2D tekening 

 De leerling kan een tekening correct inrichten 

 De Leerling kan een tekening maatvoeren 

 De leerling kan een tekening printen op het gewenste formaat of verschalen naar het juiste for-

maat 

Naam: 

 

Klas: 

 

Datum: 

Opmerkingen en paraaf docent: 



Termen in IronCAD 
 
Scene 

Drawing  

Draft (CAXA) 

Catalog Browser 

Scene Browser 

TriBall 

Part 

Block 

Cross-Section 

Handles 

Face 

Blend Chamfer 

Shell 

Boolean 


