
Veel gestelde vragen 

Opleidingen CAD en Inventor 
 

Op welke dagen is er les? 

Je vindt de uurroosters op de website. Het uurrooster wordt per semester opgemaakt.   

Waar gaan de lessen door? 

Alle lessen gaan door in Grotesteenweg 224, 2600 Berchem.  

Hoeveel kost de opleiding? 

Voor het inschrijvingsgeld betaal je maximum 1,5 euro per lestijd. Sommige cursisten 

hebben via bijvoorbeeld VDAB of OCMW recht op een verminderd tarief.  

Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog voor drukwerk. 

Een overzicht van de kosten per opleiding kan je vinden in het uurrooster op de website.  

Kan ik de lessen AutoCAD ook volgen met een Mac computer? 

Ja dat kan, maar de interface is anders dan op een Windows computer. De klaslokalen op 

school zijn uitgerust met Windows computers. Het vergt wat meer opzoekwerk om dit te 

vertalen naar een Mac computer, maar het is zeker mogelijk.  

Kan ik op school de programma’s gebruiken? 

Ja, er is een open leercentrum op school waar je vrij de computers en programma’s kan 

gebruiken. 

Hoe wordt er geëvalueerd? 

Er is permanente evaluatie, geen examens. Regelmatige aanwezigheid is dan ook 

noodzakelijk. 

Kan ik een diploma behalen met deze opleiding? 

Nee, dat kan niet. We bieden enkel de basismodules aan, niet de volledige opleiding 

‘bouwkundig tekenaar’. 

Welke voorkennis heb ik nodig? 

Je hebt geen voorkennis nodig. Het is wel noodzakelijk dat je al vlot met de computer kan 

werken (navigeren in Windows of Mac, bestanden maken, mappen maken, documenten 

wijzigen, online informatie zoeken, …). Op de website vind je een “checklist ICT-

vaardigheden". 

Ik ben anderstalig. Welk niveau van Nederlands moet ik hebben? Je dient NT2 niveau 2.2 

te hebben behaald om de lessen goed te kunnen volgen.  



Ik heb een leer- of ontwikkelingsstoornis, met wie kan ik dit bespreken? 

Als je denkt dat je leer- of ontwikkelingsstoornis invloed zal hebben op je opleiding, kan je 

best contact opnemen met de trajectbegeleiding: joke.vaes@so.antwerpen.be  

Ik ben de eerste lessen nog op vakantie. Kan ik later starten? 

De eerste lessen zijn erg belangrijk omdat dan alle informatie en veiligheidsinstructies 

worden overlopen. We gaan ook meteen aan de slag met theorie én praktijk. Het is daarom 

niet aan te raden om nog een vakantie te plannen tijdens de lessen.  

Ik heb reeds een opleiding basis CAD gevolgd. Krijg ik vrijstelling? 

Dat is mogelijk. Bekijk eerst de modulefiches op de website om de inhouden per module te 

bekijken. Denk je dat je 1 of meerdere modules vrijgesteld kan krijgen, vul dan de 

vrijstellingsdocumenten in. Bezorg deze voor de start van de lessen aan 

joke.vaes@so.antwerpen.be 

 

 

 


