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#DIGITAAL TECHNISCH TEKENEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

AUTOCAD VOOR GEVORDERDEN

€ 859,10 incl. BTW

SLIMMER WERKEN MET AUTOCAD, BRENG MEER STRUCTUUR IN JE TEKENWERK!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Deze cursus leert je de meer geavanceerde commando's en technieken van AutoCAD
Deze cursus zal je leren 'standaard'-onderdelen te identificeren en aan te brengen
Deze cursus geeft je handvaten om je tekeningen makkelijker te realiseren
Na het volgen van deze cursus ben je voldoende uitgerust voor de vervolgcursussen:
AutoCad voor gevorderd: 3D
Revit MEP voor beginners
Revit Architecture voor beginners
Inventor voor beginners

Introductie
AutoCAD is één van de meest gekende technisch tekenprogramma's ter wereld. Deze so ware van Autodesk wordt dan ook niet voor niets bij veel opleidingen gebruikt
om te starten met technisch tekenen. De cursus faciliteert een student versie van AutoDesk Autocad die een jaar gratis geldig is.

Omschrijving
Nadat je de opleiding 'AutoCAD voor beginners' hee doorlopen kun je jouw technische tekeningen opstellen. Echter wat te doen met (kleine) variaties tussen
verschillende tekeningen? Wat als je steeds dezelfde onderdelen gebruikt? Moet je dan steeds opnieuw beginnen? Kun je jouw onderdelen identificeren? Deze
praktijkgerichte cursus geeft je de handvaten om deze vraagstukken op te lossen: theorie wordt afgewisseld met het uitvoeren van opdrachten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De professionele (technisch-) tekenaar
Iedereen die vanuit professionele loopbaan of vanuit een hobby te maken heeft met technische tekeningen
De cursus is ook geschikt als opfriscursus! Lessen worden altijd gegeven in de laatste versie van AutoCAD

Voorkennis
Het succesvol doorlopen van 'AutoCAD voor beginners', of gelijkwaardig is vereist
Enige praktijkervaring met de onderwerpen uit 'AutoCAD voor beginners' heeft de voorkeur
De cursus is ook geschikt als opfriscursus! Lessen worden altijd gegeven op de laatste versie van AutoCAD

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk
je aan praktijkoefeningen.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING? Neem contact met ons op!

PROGRAMMA
Blokken en referentietekeningen
Inhoud beheren met AutocCAD designcenter
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Lay-out
Werken met slides
Tekeningen anders weergeven

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
8 sessie(s) vanaf donderdag 10/11/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 10/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 10/11/2022

09:00

12:00

donderdag 10/11/2022

13:00

16:00

donderdag 17/11/2022

09:00

12:00

donderdag 17/11/2022

13:00

16:00

donderdag 24/11/2022

09:00

12:00

donderdag 24/11/2022

13:00

16:00

donderdag 01/12/2022

09:00

12:00

donderdag 01/12/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Cursusmateriaal
Bij de start van de opleiding ontvang je ter ondersteuning van de cursus een boek. Het boek is inbegrepen bij de prijs van de cursus.
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