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Behaal een HBO-cer�ﬁcaat en wordt een ACE,
‘Autodesk Cer�ﬁed Engineer’
Een door de overheid erkende, verkorte HBO-opleiding, puur en alleen over CAD.

HET HBO-CERTIFICAAT
Hee�e het papiertje in het verleden nog HBO-diploma, tegenwoordig noemt men het een HBOCer�ﬁcaat. Het HBO-Cer�ﬁcaat is een oﬃcieel door de overheid erkend document. Het gee� aan dat u
HBO geschoold bent op één bepaald vlak en is daarmee de hoogste opleiding die in AutoCAD, Inventor,
3ds Max of Revit te volgen is. Een gehele 4-jarige HBO opleiding wordt afgesloten met een zogenaamd
getuigschri�. Uw Autodesk opleiding is dus een onderdeel van een gehele HBO-opleiding die in dit
bijzondere geval met een cer�ﬁcaat wordt afgesloten. Een onderdeel dus, maar wel met een oﬃcieel
bewijsstuk van uw AutoCAD-, Inventor, Revit – en/of 3ds Max kennis en -vaardigheid op HBO-niveau.

U hee� een MBO-Getuigschi�
U werkt(e) in de techniek en hee� een MBO-getuigschri� op zak. U wilt uw kennis en vaardigheden
vergroten, u voelt voor een specialisa�e, kortom u wilt vooruit. TEC biedt u een unieke
deel�jdopleiding die snel en gericht uw ambi�e realiseert.
U hee� een HBO-Getuigschi�
U hee� reeds uw HBO-getuigschri� op zak, maar wilt zich graag verder ontwikkelen in de CADwereld. Of u wilt graag meer papieren behalen door middel van een post-HBO-opleiding en voelt
voor CAD-specialisa�e. TEC biedt u een unieke deel�jd opleiding die snel en gericht uw ambi�e
realiseert.
U studeert en zoekt een minor of keuzevak
U bent bezig met een HBO-studie en zoekt een Minor / Keuzevak om uw studie aan te vullen.
TEC biedt u de mogelijkheid om deze aanvulling te realiseren binnen de CAD-wereld inclusief
studiepunten, �tel en HBO-cer�ﬁcaat. De Hogeschool SDO in E�en-Leur is het ins�tuut waar u
ingeschreven wordt en waar u uiteindelijk uw HBO-Cer�ﬁcaat en studiepunten van ontvangt. TEC is
de uitvoerende instan�e. De �tel wordt toegekend door Autodesk.

Uw docenten en begeleiders
ing. Ruud en ir. Ronald Boeklagen
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UW TITEL

DE STUDIEPUNTEN OF ECTS

Aan dit cer�ﬁcaat zit ook een �tel vast. U mag
zich voortaan een ACE noemen. Dit staat voor
‘Autodesk Cer�ﬁed Engineer’ en is gekozen
met als achterliggende gedachte de hoogste
kaart uit het spel, de aas. Deze �tel leidt, net
als MCSE (Microso� Cer�ﬁed System Engineer),
zijn eigen leven binnen de werving van
personeel, promo�eaangelegenheden en zelfs
de uitstraling van een bedrijf met een ACE in
dienst.

Wanneer u het HBO-traject gaat gebruiken
voor het voltooien van een volledige HBOopleiding met een getuigschri�, dan is het
aantal studiepunten van belang. U krijgt voor de
afronding van dit traject 25 ECTS (European Credit
Transfer System). In het geval van een minor
wordt de studie uitgebreider en verkrijgt u 30
ECTS.
Het gevolgde programma sluit aan bij NLQF
Niveau 5 en 6 (a�ankelijk van de rich�ng),
dan wel HBO-Niveau 2 en 3 (Associate degree
en Bachelor). Een eventuele (technische)
vervolgstudie levert u na een half jaar al uw
propedeuse. Twee jaar later hee� u uw HBOgetuigschri� binnen en mag u de �tel ‘Ing’.
voor uw naam plaatsen. Hee� u al ervaring in
onderdelen van de vervolgopleiding dan krijgt u
vrijstellingen en kunt u het zelfs in totaal binnen
anderhalf jaar halen!

TEC / CADCollege Nijmegen | HBO-Trajecten | AutoCAD - Inventor - Revit - 3ds Max | www.cadcollege.nl | info@cadcollege.nl

Met deze unieke deelopleiding bent u snel op HBO-niveau aan het werk
en gediplomeerd. De opleiding kent twee delen. In het eerste deel volgt
u de aangewezen cursusblokken en herhaalt u thuis/werk de oefeningen
uit de cursussen. In het tweede deel gaat u het geleerde in uw eigen
prak�jk voor het eerst toepassen en is dit gelijk ook uw afstudeerproject.
Zo hee� u niet alleen kennis en vaardigheden opgedaan, maar ook onder
begeleiding uw eerste project al uitgevoerd (voor uw werk of ﬁc�ef). Voor
de so�ware bij de studie wordt gezorgd.
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DE VOORDELEN

DE TOELATING EN DOORSTROMING

De voordelen voor uw (toekoms�ge) werkgever op een rijtje:

De toela�ngseisen zijn een MBO-getuigschri� en in sommige gevallen een Basis- of Updatecursus in de
nieuwste versie.

De voordelen voor u zelf:
- u hee� een HBO-cer�ﬁcaat
- u hee� een �tel achter uw naam staan
- u bent op weg naar een HBO-getuigschri�
- u bent meer waard voor uw bedrijf
- u krijgt studieboeken van AutoCAD, Inventor, 3ds Max of Revit
- u krijgt de so�ware AutoCAD, Inventor, 3ds Max of Revit (!!)
- u maakt gebruik van uw studentenstatus bij diverse instan�es

Alterna�eve toela�ng:
Hee� u geen MBO-getuigschri�, maar uw niveau is aantoonbaar gelijkwaardig door werkervaring, dan
bent u ook van harte welkom. Hee� u geen cer�ﬁcaat maar wel AutoCAD, Inventor c.q. Revit -ervaring in
de laatste versie, dan vindt er eerst een toela�ngsgesprek plaats.

Toela�ng via een omweg:
Hee� u te weinig of geen ervaring dan volgt u eerst een AutoCAD, Inventor of Revit -Basiscursus.

Vrijstelling binnen de opleiding:
Er wordt voor maximaal één cursusonderdeel vrijstelling gegeven binnen een HBO-rich�ng indien u het
benodigde cursusonderdeel al eens hee� gevolgd in de nieuwste versie. Bij het traject System Manager
gaan we u dan op een hoger plan brengen. U stroomt in bij de tweede sessie van het traject en gaat door
tot een sessie hoger dan gewoonlijk. Verderop in deze brochure tre� u meer over de toela�ngseisen aan.
… en als het niet lukt ..
Bent u eenmaal gestart met de HBO opleiding dan volgt na aﬂoop van de eerste sessie een advies. Mocht
�jdens het cursusdeel blijken dat uw kennis- en vaardigheden, ondanks de voorzorgen bij de toela�ng,
te laag zijn, dan krijgt u advies om alsnog eerst een Basis- of Updatecursus te volgen of de opleiding te
stoppen. De kosten van de HBO opleiding worden in dat geval teruggebracht tot enkel de administra�een de kosten van de door u al gevolgde cursus.
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- het bedrijf hee� een ACE in dienst en hee� als zodanig een duidelijke kwaliﬁca�e
- de afstudeeropdracht is een project ten gunste van het bedrijf
- de afstudeeropdracht staat onder professionele begeleiding
- de afstudeeropdracht kan geschieden in de privé-�jd van de werknemer.
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DE AFSTUDEEROPDRACHT

U kiest een rich�ng binnen de verschillende HBO-Trajecten. De ACE System Manager begeleidt en beheert de AutoCAD toepassingen voor een zo eﬃciënt mogelijke prak�jk binnen de tekenkamer. De richting ACE Mechanical Designer is bestemd voor de werktuigbouwkundige ontwerper. Hij specialiseert zich
in Inventor en het ontwerpen van nieuwe producten. In het geval u nog extra ondersteuning nodig hee�
op het gebied van de tekenregels in de werktuigbouwkunde krijgt u toegang via internet tot een educa�ef programma hierover. De ACE 3D Designer hee� kennis over de nieuwste 3D tekentechnieken in 3ds
Max/AutoCAD en kan deze toepassen om een geavanceerd 3D-model samen te stellen. Hij kan vanuit het
3D-model 2D-tekeningen generen en fotorealis�sche presenta�es en anima�es maken. De rich�ng ACE
Architectural Designer maakt van u een specialist in het 3D digitaal bouwen. Met Revit en eventueel ook
3ds Max voegt u informa�e aan objecten waardoor een model ontstaat voor verschillende toepassingen
(BIM). In het geval u nog extra ondersteuning nodig hee� op het gebied van de tekenregels in de bouw
krijgt u toegang via internet tot een educa�ef programma hierover. Na elk cursusonderdeel ontvangt u
een deelname cer�ﬁcaat van Autodesk (ATC cer�ﬁcaat).

Na het doorlopen van de cursussen wordt een afstudeeropdracht samengesteld. Dit gaat in nauw overleg
met u. De opdracht kan namelijk in zijn geheel binnen uw werkzaamheden passen. Het kan zelfs zo zijn
dat uw bedrijf plannen hee� op het gebied van CAD en u deze precies binnen uw opleiding kan laten verwezenlijken. Zolang de opdracht maar van voldoende niveau is. Op deze manier krijgt het bedrijf namelijk
ook professionele begeleiding van TEC bij dit project. De begeleiding bestaat uit vraag en antwoorden via
email of telefoon en minimaal twee maal werkoverleg bij TEC. Een werkoverleg vindt plaats �jdens twee
terugkomdagen en mocht u meer hulp nodig hebben, op afspraak.

HET EXAMEN
Met de resultaten van uw afstudeeropdracht stelt u een rapport samen. Deze presenteert u samen met
uw tekening of programma aan de examencommissie bij TEC ter plaatste. De examencommissie beoordeelt u op de omvang en diepgang van uw project, het verslag, de presenta�e en de verdediging.

ACE System Manager

ACE Mechanical Designer
DE KWALITEITSWAARBORG

AutoCAD

ACE Architectural Designer

Revit / 3ds Max
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Inventor

ACE 3D Designer

3ds Max / AutoCAD

Kwaliteitswaarborg vindt plaats conform de richtlijnen van Opleidingspartners in E�en-Leur. De Hogeschool SDO draagt zorg voor het HBO-Cer�ﬁcaat. Het opleidingstraject vindt niet plaats bij Hogeschool
SDO maar bij (de externe opleider) TEC / CAD College in Nijmegen. Toetsmomenten worden afgenomen
in Nijmegen door docenten van de Hogeschool van Amsterdam en Rijksoverheid. Door deze scheiding
van opleiden en toetsen wordt volledige objec�viteit gegarandeerd ten aanzien van de studieresultaten.
Niet alleen vanwege deze objec�viteit bent u in goede handen, ook de unieke opleidingsdidac�ek staat
garant voor een succesvol eindresultaat.

TEC / CADCollege Nijmegen | HBO-Trajecten | AutoCAD - Inventor - Revit - 3ds Max | www.cadcollege.nl | info@cadcollege.nl

DE VIER HBO-TRAJECTEN
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TRAJECT-ONDERWERPEN
ACE Mechanical Designer

ACE Architectural Designer ①

ACE 3D Designer ①

ACE 3D Designer ②

AutoCAD Gevorderd

Inventor Gevorderd

Revit Gevorderd *

Revit Gevorderd *

AutoCAD 3D

Autodesk 3ds Max Basis

- Papier- modelruimte

- Skeletmodellering

- Templates met Stramienlijnen,

- Templates met Stramienlijnen,

- Posi�oneren

- User Interface

- Detail op schaal

- Frame Generator

aanzichten en doorsnedes

aanzichten en doorsnedes

- Kijkrich�ng en projec�es

- Werken met bestanden

- Symbolen

- Plaatwerk

- Kolommen en balken

- Kolommen en balken

- Aan de slag met 3d Max

- A�ributen en koppeling Excel

- Lassen

- Wanden, muren en vloeren

- Wanden, muren en vloeren

- Model in aanzichten met maten

- AutoCAD (LT) en referen�e-ﬁles

- Complexe vormen

- Houtskeletbouw

- Houtskeletbouw

- Sheetsets

- Kunststofonderdelen

- Plafonds, lampen en renderen

- Plafonds, lampen en renderen

- Dynamische blokken

- Plaats-, maat- en vormvarianten

- Dakvormen en lichtstraten

- Dakvormen en lichtstraten

met o.a. iParts, iMates

- Trappen en relingen

- Trappen en relingen

en Content Center

- Inleiding gecompliceerde

- Inleiding gecompliceerde

menu’s en werkbalken
- Dieselcommando’s in macro’s
- Processen automa�seren
m.b.v. macro’s en scripts
- Lijnsoorten en arceringen
- Korte inleiding in AutoCAD
aanpassen met Visual Basic.NET

- Visualisa�e en anima�e met

onderdelen, Inplace families en

onderdelen, Inplace families en

component families

component families

- Inleiding samenwerken

- Inleiding samenwerken

- Extra bouwinforma�e

- Extra bouwinforma�e

Inventor Studio
- Diverse onderwerpen zoals,
BOM, Boutverbindingen en
projectbeheer met o.a. Vault

Revit Installa�etechniek
- Tekenenen: Ven�la�e,
Verwarming, Elektra, Water
en Sanitair, Templates
- Inleiding samenwerken BIM
- Instellen systemen
- Inleiding families, connectoren
- Info generen met o.a.: balansen warmteverliesberekeningen

Inventor Expert
Duur: 4 dagen

- Eindige Elementen Methode
(sterkteberekening, FEA)
- Dynamische simula�e

AutoCAD & VB.NET Basis

- Varianten ontwerpen en

Duur: 4 dagen

parametrische modellen met

- Object-georiënteerd

iParts / iMates / iAssembly

programmeren
- Visual Studio
- Windows formulieren
- Dialoogboxen en Pale�es

- Koppeling met Excel en een
inleiding iLogic
- Eﬃcienter ontwerpen met
Design accelerator

Duur: 4 dagen

*

- Aanmaken toolpale�es,

Duur: 4 dagen

Revit Installa�etechniek

Óf

toolpale�es

Duur: 4 dagen

*

- Parametrische blokken

Duur: 4 dagen

Óf

Duur 4 dagen

7

ACE Architectural Designer ②

- Tekenenen: Ven�la�e,
Verwarming, Elektra, Water
en Sanitair, Templates
- Inleiding samenwerken BIM
- Instellen systemen
- Inleiding families, connectoren
- Info generen met o.a.: balansen warmteverliesberekeningen

Revit Expert

- Transformeren van objecten

- Extra bouwinformatie met oa

- Conceptueel ontwerpen met

samenwerken, koppelingen

behulp van Modiﬁers

- Renderen en anima�es
- Solid model plaatsen en wijzigen
- Solid model in aanzichten
van solid naar tekening
- Surface modelling
- Mesh modelling

Duur: 4 dagen

- Transformeren van objecten
- Conceptueel ontwerpen met
behulp van Modiﬁers
- 3D conceptueel ontwerp
- Materialen en texturen
- Werken met camera’s
- Belich�ng
- De basis van anima�e
- Renderen

Duur: 4 dagen

3ds Max Basis
Duur: 4 dagen

Duur: 4 dagen

Duur: 4 dagen

- IFC en SFB

- Objectenmodel

- 3D conceptueel ontwerp

- Tekenen met VB

- Materialen en texturen

volume modelleren, in-place

- Veranderingen met VB

- Werken met camera’s en licht

families, conceptueel ontwerpen,

- Invoer vanuit AutoCAD

- De basis van anima�e

uitwerken van (geneste) familie

- Koppeling met Excel

- Renderen

- Laadbare families met oa

Autodesk 3ds Max Basis

Autodesk 3ds Max Gevorderd

- Werken met bestanden

- Scene Management

- Aan de slag met 3d Max

- Modeling

- Transformeren van objecten

- Materialen en mapping

- Conceptueel ontwerpen met

- Renderen

Duur: 4 dagen

behulp van Modiﬁers

Duur: 5 dagen

- Anima�e technieken

- 3D conceptueel ontwerp

- Par�cle Flow

- Materialen en texturen

- Mass FX simula�es

- Werken met camera’s en licht
- Belich�ng
- De basis van anima�e
- Renderen

Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht

Totale duur: Minimaal 200 uur.

Totale duur: Minimaal 200 uur.

Totale duur: Minimaal 200 uur.

Totale duur: Minimaal 200 uur.

Totale duur: Minimaal 200 uur.

Totale duur: Minimaal 200 uur.
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ACE System Manager

Kijk voor de planning vast op www.CADCollege.nl/data
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TOELATINGSEISEN

VOOROPLEIDING

ACE System Manager

ACE Mechanical Designer

ACE Architectural Designer ①

EIS: MBO-Getuigschri�

EIS: MBO-Getuigschri�

EIS: MBO-Getuigschri�

EIS: AutoCAD basiskennis envaardigheden in de
nieuwste versie.

EIS: Inventor basiskennis en
vaardigheden in de nieuwste
versie.

EIS: Revit basiskennis en
vaardigheden in de nieuwste
versie.

Beperkt of geen
ervaring?

Volg eerst:
AutoCAD Basis

Ervaring met een
oudere versie?

Volg eerst:
AutoCAD Update

Beperkt of geen
ervaring?

Volg eerst:
Inventor Basis

Ervaring met een
oudere versie?

Volg eerst:
Inventor Update

Beperkt of geen
ervaring?

Volg eerst:
Revit Basis

Ervaring met een
oudere versie?

Overleg met TEC

AutoCAD Basis

AutoCAD Update

Inventor Basis

- Basishandelingen CAD-tekenen

- Parametrisch tekenen

- User interface

- Posi�oneren

- Nieuwe en gewijzigde func�es

- Modelleren

- Toevoegen, veranderen

- Het lint

- Schetsen

- Lagen

- Macrorecorder

- Construc�e-elementen

- Bematen

- Annota�eve nota�es

- Aﬂeiden van tekeningen

- Arceren

- Dynamische blokken

- Samenstellingen

- Printen

- PDF

- Presenta�es

- Papier-modelruimte

- Mleader

- Uitwisselen van informa�e

- Symbolen

- Tabellen

Duur: 4 dagen

Duur: 2 dagen

- Velden
- Iconen
- 3D (kort)

ACE Architectural Designer ②

ACE 3D Designer ①

ACE 3D Designer ②

Inventor Update

Revit Basis

- Het lint en markeringsmenu

- BIM Gebouw-informa�emodel

- Mul�-bodymodelling

- Bouwkundige componenten: o.a.

Duur: 4 dagen

EIS: MBO-Getuigschri�

EIS: MBO-Getuigschri�

EIS: Revit basiskennis en
vaardigheden in de nieuwste
versie.

EIS: AutoCAD basiskennis en
vaardigheden in de nieuwste
versie.

Beperkt of geen
ervaring?

Volg eerst:
Revit Basis

Ervaring met een
oudere versie?

Overleg met TEC

Beperkt of geen
ervaring?

Volg eerst:
AutoCAD Basis

Ervaring met een
oudere versie?

Volg eerst:
AutoCAD Update

EIS: MBO-Getuigschri�

- Skelet modeleren

Duur: 4 dagen

families

- Layout Design

- User interface

- Kunststofonderdelen

- Families en types

- Nieuwe plaatwerk mogelijkheden

- Plaatsen o.a. muren en vloeren

- iLogic

- Werken met o.a. binnenmuren

- Nieuwe modules in de Eindige

- Gebouwmodel

Elementen Methode
- Diverse kleine uitbreidingen

- Presenteren; met o.a.
bezonningsstudie.
- Maatvoeren en rela�es
- Detailleren, tekenen
- Construc�edocumenta�e
- Aanpassen families
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Duur: 4 dagen
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Bij twijfel: Vraag een toela�ngsgesprek aan.

10

HET CADCOLLEGE
In een kleine groep, waar ruimte is voor uw
persoonlijke wensen, legt u de basis voor jarenlang
CAD-plezier. Deskundige en toegewijde docenten helpen u
nieuwe mogelijkheden te ontdekken of u nu een beginnende CAD-tekenaar bent of een specialist.
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Uw opleidingsins�tuut

TEC/CAD College is dé opleider tot CAD-specialist.
Welk instapniveau u ook hee�, bij TEC leert u op een
plezierige manier om te gaan met CAD. Naast het geven
van kwalita�ef hoogstaande cursussen, is het
veelzijdige ins�tuut uitgever van het standaard studieboek over CAD-tekenen en biedt haar website goede
online support op het gebied van tekeninglezen,
symbolen en kennis- en vaardigheidstesten. Al vanaf de
eerste geautoma�seerde tekensystemen opereert TEC als
CAD-centrum. Mede door voortdurend onderzoek naar
moderne tekentechnieken hee� TEC een unieke posi�e
verworven in de CAD-wereld. Door niet alleen gedegen
basiskennis te verzorgen maar ook specialisten op een
hoger niveau te brengen, staat TEC garant voor doorgroeimogelijkheden. Het opleidingsins�tuut wordt daarom ook
wel ‘Het CAD College’ genoemd. Autodesk, wereldleider
op het gebied van Computer Aided Design, hee� haar
naam gekoppeld aan TEC met de �tel ‘Autodesk
Authorised Training Centre’, ATC. TEC ontvangt uit handen
van Autodesk al meerdere jaren achtereen de award
‘Best ATC of the Benelux’, waaruit de hoge waardering van
de cursisten voor TEC blijkt.

Uw Begeleider

Uw begeleider ir. Ronald Boeklagen is zeer deskundig op
het gebied van CAD. Al vanaf 1984 begeleidt hij bedrijven
en scholen bij de keuze en invoering van CAD en doceert
hij in het tekenen met CAD-systemen. Hij is ook de man
achter de boeken AutoCAD, Inventor en Revit, uit de serie
Computer Ondersteund Ontwerpen. Een toegewijde
docent met veel kennis van de materie én een uitgebreide
ervaring in het lesgeven. Als blijk voor zijn kunde hee� hij
de Autodesk award ‘Best ATC Instructor of the Benelux’
gekregen.

Uw cer�ﬁcaten

Na aﬂoop van een cursus krijgt u uw Autodesk-cer�ﬁcaat
uitgereikt. Het ‘Autodesk ATC Course Comple�on
Cer�ﬁcate’ is wereldwijd erkend. Ook kunt u bij TEC
deelnemen aan het Autodesk Cer�ﬁca�on Program (ACC)
waarbij u examens aﬂegt om een Autodesk Cer�ﬁed User
te worden! Daarnaast is TEC een van de weinige ins�tuten
in Nederland waar u het oﬃciële CAD HBO-cer�ﬁcaat
kunt behalen. Gelijk met dit HBO-cer�ﬁcaat kent
Autodesk u ook een academisch cer�ﬁcaat toe, het
zogenaamde AAP.

Uitgave: September 2018

Opleiding op maat

In een kleine groep wordt u opgeleid op beginners- of
specialistenniveau. Door de intensieve begeleiding is de cursus
voor u op maat maakt. De docent gaat uit van uw beginsitua�e
en er is ruimte om in te gaan op uw speciﬁeke werkzaamheden. U beschikt over een zeer professionele werkplek en u
tekent bij de HBO-opleidingen met de nieuwste so�wareversie. In het pand van TEC bieden de ruime leslokalen de
nieuwste technische snu�es, waaronder een 3D-printer,
3D-scanner en een 3D-bril (Oculus). Met een aantal collega’s
een cursus volgen? Dat kan! TEC biedt ook cursussen op maat
binnen uw bedrijf.

HBO-opleidingen

U bent een CAD-engineer en hee� een MBO- of HBO
getuigschri� op zak. U wilt uw kennis en vaardigheden
vergroten, u voelt wat voor specialisa�e, kortom: u wilt
vooruit. TEC biedt een unieke opleiding die snel en doelma�g
uw ambi�e realiseert, namelijk het HBO-cer�ﬁcaat. Daarbij
mag u voortaan de �tel Autodesk Cer�ﬁed Engineer voeren.
De opleiding duurt gemiddeld 6 tot 8 maanden.

Handboek/leerboek

Gra�s bij uw cursus ontvangt u het standaardwerk uit de serie
Computer Ondersteund Ontwerpen voor AutoCAD,
Inventor of Revit. Dit is het meest gebruikte boek bij
bedrijven en opleidingsins�tuten. Het boek is geschreven voor
de dagelijkse prak�jk in een pre�g leesbare s�jl. Het is Nederlandstalig en gebruikt Nederlandse normen. Alle CAD-func�es
worden stap voor stap uitgebreid beschreven en zijn voozien
van duidelijke illustra�es. Werken met dit boek zorgt ervoor
dat u het maximale resultaat haalt uit uw CAD-programma. En
dat geldt net zo goed voor de beginnende CAD-tekenaar als
voor de gevorderde. Het boek is voor zelfstudie ook los
verkrijgbaar in de boekhandel of direct bij
TEC: www.cadcollege.nl/boeken

www.cadcollege.nl

De website van TEC/CAD College biedt een scala aan online
support. Naast algemene informa�e, tre� u er diverse handige
tools aan. U vindt bijvoorbeeld onder Leermiddelen
scholen lessen in tekeninglezen op allerlei vakgebieden, u kunt
symbolen downloaden en uw kennis en vaardigheden testen
via CAD-Tools. Zo bepaalt u aan de hand van een test voor
welke cursus u in aanmerking komt of bekijkt u na aﬂoop van
een cursus wat uw vorderingen zijn. Of u gebruikt de talloze
handige instruc�eﬁlmpjes als extra bonus bij het boek of na
de cursus. Kortom: de website van TEC gee� u een onmisbaar
extra steuntje in de rug.
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