
VOORBEREIDING AUTOCAD CERTIFIED 
PROFESSIONAL EXAMEN

U gaat binnenkort deelnemen aan het ‘AutoCAD Certified Professional’ examen van 
Autodesk. Vandaag de dag is de mogelijkheid om uw kwaliteiten en vaardigheden te 
kunnen aantonen erg belangrijk; veel bedrijven hechten grote waarde aan gecertificeerd 
personeel. Het is erg belangrijk dat u zich goed voorbereid op het examen; dit verhoogt de 
kans van slagen. Deze stappen helpen daarbij:

1) Leer de vaardigheden
Krijg de vaardigheden die u nodig heeft om Autodesk AutoCAD te gebruiken op een 
professioneel niveau; zorg dat u in ieder geval de Basis cursus AutoCAD gevolgd heeft.

2) Oefenen in de praktijk
Verfijn uw vaardigheden door veel te oefenen in de praktijk. Bouw voor uzelf het ver- 
trouwen op dat u nodig heeft om het examen af te leggen. De richtlijn is minimaal 400 uur 
praktijkervaring met AutoCAD, afhankelijk van hoevaak en wat u van u AutoCAD gebruikt. 
Het is noodzakelijk dat u bekend bent met alle functies van AutoCAD. Ook dient u  
complexe workflow- en ontwerpuitdagingen op te lossen en bekend te zijn met alle  
(Engelse) termen van AutoCAD.

3) Leidraad
U kunt de lijst met de vereiste vaardigheden op de volgende pagina als leidraad 
gebruiken. In deze lijst kunt u een uitgebreid overzicht vinden van specifieke en meetbare 
kennis, vaardigheden en bekwaamheden die de basis zijn voor het examen. Het kan zijn 
dat niet alle punten in het examen voorkomen.

Duur en inhoud
We beginnen de examens met een gezamenlijke lunch. Het examen bevat 35 vragen/ 
opdrachten; deze zijn in het Engels. Hier krijgt u maximaal 4 uur de tijd voor. Het is een 
praktijkgericht examen waarbij de opdrachten in het programma worden uitgevoerd. In 
onderstaande lijst kunt u zien welke vaardigheden er van u verwacht worden. U hoort  
direct na het examen of u geslaagd bent.
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Vereiste vaardigheden AutoCAD:

DRAW OBJECTS
Draw lines and rectangles 
Draw Circles, Arcs and Polygons
DRAW WITH ACCURACY
Use object-snap tracking
Use Coordinate Systems
Make isometric drawings
MODIFY OBJECTS
Move and copy objects
Rotate and scale objects
Create and use arrays
Trim and extend objects
Offset and mirror objects
Use grip editing
Fillet and chamfer objects
USE ADDITIONAL DRAWING TECHNIQUES
Draw and edit polylines 
Blend between objects with splines
Apply hatches and gradients 

ORGANIZE OBJECTS
Change object properties 
Alter layer assignments for objects 
Control layer visibility
Assign properties by object or layer
Manage layer properties
REUSE EXISTING CONTENT
Work with blocks
Manage block attributes
Reference external drawings and images
ANNOTATE DRAWINGS
Add and modify text
Use dimensions
Add and modify multileaders
Create and assign annotative styles
Use tables
LAYOUTS AND PRINTING
Create layouts
Use viewports
Set printing and plotting options

Diploma
Als u geslaagd bent voor het examen ontvangt u een wereldwijd erkend diploma en u mag 
u uzelf een echte AutoCAD professional noemen! U mag ook het ‘AutoCAD Certified 
Professional’ logo in uw emailhandtekening gebruiken.
Het diploma is 3 jaar geldig.
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