
 

Periode: 8 

Module: CAD - PO   Cohort 2017-2021  

Inhoud: Onderdelen uit CAD programma’s exporteren naar AlphaCAM en CNC 

 
Doel:  

In deze periode gaan we een onderdeel van je meubel of buigmal vanuit IronCAD exporteren naar het 

programma AlphaCam voor het frezen met de vijfassige CNC-machine. We doorlopen daarbij een aantal 

stappen. Vanuit IronCAD exporteer je je Solid als een Step-bestand. In het programma AlphaCAM krijgen 

we te maken met freesbanen, pocket en contour frezen, rond of hol frezen etc.. Je leert wat verspanen is 

en welke gereedschappen je kunt gebruiken.  

 

Werkvorm:  

Bij de opdrachten in deze periode horen een aantal instructiebestanden. We gaan deze met elkaar bekij-

ken en bespreken. Op de aangegeven plek kun je handleidingen en video’s vinden met daarin een in-

structie door gesproken uitleg waarmee je zelf aan de slag kunt. Alle opdrachten en “hand outs” zijn te 

vinden op: V:\CREATIEF VAKMAN\LEERJAAR 2\PERIODE 8\module cad 8. De docent geeft uitleg en on-

dersteuning.  

 

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 dit blad opnemen in je portfolio, tezamen met het gemaakte werk. De beoor-

deling 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 basisbewerkingen in CAD beheerst  

De leerling weet dat je bestanden met verschillende indelingen kan opslaan 

De leerling kan bestanden in- en exporteren  

De leerling weet wat het 0-punt is en kan een model aan het nulpunt plaatsen 

De leerling kan de verdere bewerkingen in programma’s overzien  

De leerling kan freesbanen ingeven en weet welke soort bewerking het best passend is 

De leerling kan het bestand bij de CNC machine aanbieden aan de instructeur via afspraak 

De Leerling kan onder begeleiding een product frezen 

De leerling kan bestanden opslaan en een project afsluiten  
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