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IronCAD is, zoals de naam zegt, een programma om producten in staal vorm te 

geven. Het programma is echter ook goed te gebruiken voor andere materialen. 

Met dit programma werk je in massief materiaal (solid) in een virtuele omge-

ving; zie ook IronCAD Basics  https://youtu.be/bbJ_QoNyQck.  

Je kunt ook oppervlakken (surface) modelleren en dan is het programma Rhino 

een goede keus. Het programma SketchUp is zeer gebruiksvriendelijk en een 

basisversie kun je thuis gratis downloaden en gebruiken.   

Een computerprogramma is op zich niet moeilijk te leren, 

maar vraagt wel investering in tijd en doorzettingsvermogen. 

Enkel de lessen volgen is niet voldoende, je moet zelf oefe-

nen. Je kunt het programma thuis installeren op een PC die 

draait op Windows. Op een Apple-computer moet je eerst 

een Windows bestuderingssysteem installeren. Het HMC 

heeft een jaarlicentie  voor je betaald. Je kunt het program-

ma via mijn HMC thuis downloaden. Volg in de handleiding 

het stappenplan en lees hoe je dit moet doen.  

Ga naar https://intranet.hmcollege.nl/ICT/IronCAD/

tabid/419/Default.aspx 

 

Inmiddels heeft het HMC veel erva-

ring in het werken met IronCAD. Er 

zijn dus voldoende instructiebestan-

den te vinden waarmee je zelf aan het 

werk kunt.  

Deze instructiebestanden zijn zowel 

film- als tekstbestanden. We gaan ook 

zelf een instructiebestandje maken, 

zodat je leert hoe je dit kunt doen.  

Leren door te doen 

De eerste twee perioden van het eerste leerjaar gaan we veel oefenen door het maken van verschillende pro-

ducten. In dit deel 2 van de reader staan tien voorbeelden. Zorg dat je deze reader zelf print en meeneemt 

naar de les. Oefen thuis en in je vrije tijd in het HMC studiecentrum. 

3D solid modelling; modelleren in drie dimensies 

https://youtu.be/bbJ_QoNyQck
https://www.ironcad.com/
https://www.rhino3d.com/
https://www.sketchup.com/
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Programma in het eerste leerjaar; je ziet de onderwerpen en termen 

Termen in IronCAD 

 

Scene 

Drawing  

Catalog Browser 

Scene Browser 

TriBall 

Part 

Block 

Cross-Section 

Handles 

Face 

Boolean 

Sketch 

Extrude,  

Spin,  

Sweep  
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Raamwerk met paneel bestaat uit stijl- en regel-
werk met een pen- en gat verbinding en een multi-
plex paneel. Opdracht : modelleer dit raamwerk in 
het programma IronCAD en maak de tekening. 
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Piramide opbergbox ‘Kiki’ welke is samengesteld uit zes delen welke in verstek met elkaar 
zijn verbonden. Opdracht: modelleer deze piramide in het programma IronCAD en maak de 
tekening. 
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Tafeltje Gerrit Rietveld welke bestaat uit verschillende onderdelen. Opdracht : mo-
delleer dit tafeltje in het programma IronCAD. 
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Brillenkoker ‘Loes’ bestaat uit een koker met klep. Opdracht : modelleer deze brillenkoker in 
het programma IronCAD en maak de tekening. 
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Laptop suitcase ‘Koen’ bestaat uit een romp en een deksel met kunststof sluiting. Opdracht : 
modelleer deze suitcase in het programma IronCAD en maak de tekening.  
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Tafeltje Eileen Grey bestaat uit een metalen frame die onder een hoek is geplaatst 
en twee cirkelvormige bladen. Opdracht: modelleer dit tafeltje in het programma IronCAD en 
maak de tekening. 
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Tafeltje met formicablad nachtkastje met buizenframe uit 1954  

Opdracht : modelleer dit tafeltje in het programma IronCAD.  
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Parfumbox ‘Anouschka’ die bestaat uit lade in een 
behuizing en staat op kunststof pootjes. Opdracht : 
modelleer deze kandelaar in het programma IronCAD. 



 13 

 

Nachtkastje (Rietveld) nachtkastje met buizenframe uit 1954  

Opdracht : modelleer deze locomotief in het programma IronCAD.  
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Kandelaar die bestaat uit verschillende losse onderdelen bijeen gehouden door een 
pen.  

Opdracht : modelleer deze kandelaar in het programma IronCAD. 


