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Het college “Inleiding Technisch Tekenen” wordt de studenten van de afdeling der werktuigbouwkunde 
in het eerste trimester van het eerste studiejaar aangeboden. 
 
1. Leerdoelen 

• Het ‘leren’ denken in ruimtelijke voorstellingen. Het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht en 
vormgevoel. 

• Het verkrijgen van vaardigheid in het maken en interpreteren van technische tekeningen en 
schetsen volgens de gangbare tekennormen 

• Het verkrijgen van vaardigheid in het analyseren van technische tekeningen en schetsen 
m.b.t. de functievervulling van werktuigonderdelen en technische inrichtingen 

• Het verkrijgen van kennis en vaardigheid in het toepassen van de in de werktuigbouwkunde 
gebruikelijke regels van het technisch tekenen inclusief de gegevens m.b.t. maat-, vorm-, en 
oppervlaktenauwkeurigheid, alsook samenstellingstekeningen met bijbehorende stuklijst 

• Het verkrijgen van basisvaardigheden om vakgericht te kunnen tekenen met Autocad-
software om een werktekening te maken.  
 

2. Beschrijving van de lesstof 
2.1. Inleidend college  

a) Projectie methoden. Zichtbare en niet-zichtbare lijnen.  
b) Isometrische projectie methode 
c) De tekening; verschillende formaten, rechteronderhoek, 
d) Lijnsoorten; de verschillende lijnsoorten in een technische tekening 
e) Doorsneden; hoe geef je een doorsnede aan in de tekening.   
f) Bemating; functie, voldoende of niet-voldoende bemaat.  
g) Maattoleranties; speling en passing, ISO-passingstelsel.  
h) Ruwheid; de aanduiding en de betekenis.  
i) Vorm- en plaatstoleranties; de aanduiding en de betekenis.  
j) Schroefdraad; functie, vorm, spoed, bouten en moeren. 
k) Maat-lezen; oefeningen over het opzoeken van maten in een tekening.  

 

2.2. Tekenopdrachten 
a) Handtekenen (2D/3D). Tekenvaardigheid (ruimtelijk inzicht)  
b) AutoCAD tekenen  (2D)  

• een bestand openen en sluiten 
• tekenen van lijnen, cirkels, veelhoeken binnen een raster 
• aanbrengen van lijndikte, lijnsoorten, arcering en tekst 
• objecten verplaatsen, kopieren, verschalen, roteren 
• objecten uit een bibliotheek halen 
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3. Dictaten/ handouts 
1. Werktuigbouwkundig tekenen voor het HTO, La Heij, J., e.a., 17e druk, Wolters-

Noordhoff 1992.   

2. Basiscursus Autocad 2000, Ir. Bram Rademaker, Ing. Rene Woolderink, 1e druk, 
Academic Service 2001  

3. Te downloaden PDF files van de webpagina http://www.angelfire.com/mech/aplein/ 

4. Toetsingvorm  
• Schriftelijk tentamen  
• AutoCad tekenopdrachten 

Elke tekenopdracht moet aan het begin van het opvolgende college worden ingeleverd. 
De tekeningen worden van commentaar voorzien en becijferd. Bij een onvoldoende 
voor de tekenopdracht (<5.5) dient een nieuwe opdracht te worden uitgewerkt 

 
5. Beoordeling 

• Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het schriftelijk tentamen en het 
gemiddelde van de beoordelingen van de geleverde tekenopdrachten. 

• Eindcijfer = (gemiddelde tekenopdrachten +2 * schriftelijk tentamen)/3 
• De resultaten van de tekenopdrachten blijven 1 jaar geldig. Indien men niet binnen 1 

jaar het tentamen heeft afgerond, vervallen deze resultaten en dienen derhalve opnieuw 
gedaan te worden.  

 
 
Ing. A. M. Plein 
aplein@hotmail.com 
November 2004 
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