
 

Periode: 2 

Module: CAD PO 2     

Inhoud: Het zelf maken van parts door profielen te tekenen “solid modeling” (Ironcad)  

 
Doel:  

In de tweede periode ga je werken met de functie Sketch 2D shape (tekenen op een grit). Je leert 

deze 2D Profile omzetten in een solid met behulp van de functies: Extrude, Spin, Sweep of Extract 3D 

Curve. Daarnaast worden een aantal vormen getekend die bestaan uit verschillende onderdelen 

(parts). Je leert deze Parts te organiseren in de Scene 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 2\module cad 2. De do-

cent geeft op verzoek 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 bewerkingen zelfstandig kan uitvoeren 

 De leerling kan nauwkeurig werken en technisch juist modelleren 

 De leerling kan aan de maat werken 

 De leerling kan 2D sketch omzetten in een solid 

 De leerling kan een technisch 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  

Catalog Browser 

Scene Browser 

TriBall 

Part 

Block 

Cross-Section 

Handles 

Face 

Boolean 

Sketch 

Extrude,  

Spin,  

Sweep  

Extract 3D Curve 

Plot 


