
Vorm- en plaatstoleranties en 
Model Based Definition

Training en opleiding in engineering 
en maakindustrie

Heb je regelmatig te maken met 
technische tekeningen in 2D en 3D en 
wil je alles weten over de symbolen die 
daarop vermeld worden? Dan is deze 
training geschikt voor jou!

Training Mechanica



Niveau:

MBO/HBO/WO

Locaties:

Eindhoven/Utrecht/Zwolle

Deze training wordt online maar ook in-company gegeven.

Inventas Training  |  Vorm- en plaats-
toleranties en Model Based Definition

De training vorm- en plaatstoleranties en MBD voor het lezen en bematen van tekeningen in 2D en 3D 

leert je alles over de begrippen en symbolen volgens de laatste internationale normen. Na afloop van 

de training zul je alle tolerantiesymbolen op een tekening kunnen lezen en kunnen toepassen.

Daarvoor gebruiken we zelf-ontwikkeld lesmateriaal waarin de laatste ISO-normen op een 

begrijpelijke manier verwerkt zijn. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen leer je volgens deze 

normen de geometrische eisen snappen en op de juiste manier toepassen.

Ook leer je in deze training alles over Model Based Definition (MBD) de kennis die noodzakelijk is 

voor de overgang van 2D naar 3D. Door goede uitleg en oefening leer je het sneller en krijgt het 

geleerde meer betekenis voor je. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de trainer en de mede-

cursisten helpen je daarbij.

Als lid van de NEN normcommissie Productgeometrie zijn wij steeds op de hoogte van de 

geldende normen. Daarnaast volgen we de actuele ontwikkelingen op het gebied van Vorm- en 

Plaatstoleranties en Model Based Definition wereldwijd.



Doelgroep van de training

Deze training is geschikt voor:
• Technisch inkopers,

• Werkvoorbereiders,

• Constructeurs,

• Tekenaars,

• Kwaliteitsspecialisten,

• Machinebouwers,

• Architecten mechanica en mechatronica,

• Ontwerpers,

• CAM- programmeurs,

• Meettechnici,

• en alle overigen die met technische tekeningen te 

maken hebben.

Minimaal mbo+ ervaring / hbo-wo werk- en denkniveau & 

minimale rekenvaardigheid vereist.

De training in het kort

In de training Vorm- en Plaatstoleranties leer je 

tekeningen lezen en bematen, (internationale) symbolen 

herkennen en de basis voor MBD die noodzakelijk is voor 

overgang van 2D naar 3D.

Tijdens deze training wordt er gebruik gemaakt van een 

uitgebreid werkboek met veel praktische oefeningen. 

Ook is er inzage in de ISO-normen tijdens de training 

zodat je direct kennis kunt maken met de officiële 

internationale afspraken. Beiden kunnen nadien als 

naslagwerk worden gebruikt en zullen je helpen bij het 

snappen en toepassen van de juiste symbolen.

In alle disciplines van de Werktuigbouwkunde kunnen 

de opgedane kennis en vaardigheden uit deze training 

worden toegepast.

Tijdens deze training doe je actief mee aan de oefeningen 

en praktijkcases.

Inhoud van de training

Deel 1
• GPS-matrix samengevat (ISO 14638:2015);

• Product Manufacturing Information (PMI);

• Onafhankelijkheidsprincipe (ISO 8015:2011);

• Envelop principe (ISO 14405-1:2016 en ISO 14405-

2:2019);

• Meten en meetonzekerheid (ISO 14253-2:2011);

• Vormtoleranties: Rechtheid, vlakheid, rondheid, 

cilindriciteit (ISO 1101:2017);

• Keuze van tolerantiewaardes, de grootte van de 

tolerantie;

• Tolerantiewaardes: Lineaire- en hoekmaten f, m, c en v 

(NEN-ISO 2768-1:1990 nl);

• Grootte van vorm-, richting en plaatstoleranties H, K 

en L (NEN-ISO 2768-2:1990 nl);

• Tolerantiezones, waardes en vormen;

Deel 2
• Profielzuiverheid als vorm-, richting- en 

plaatstolerantie (NEN-EN-ISO 1660);

• Profielzuiverheid van een lijn;

• Profielzuiverheid van een oppervlak;

• Profielzuiverheid als algemene tolerantie (ISO 16792);

• Richtingtoleranties en resulterende vormeisen;

• Evenwijdigheid, haaksheid en hoekzuiverheid (ISO 

1101:2017);

• Plaatstoleranties (ISO 1101:2017 – ISO 5458:2018);

• Plaatszuiverheid; Coaxialiteit / Concentriciteit; 

Symmetrie;

• Slagtoleranties; Circulaire slag; Totale slag;

Deel 3
• Maximum materiaalprincipe (NEN-EN-ISO 2692:2015);

• Vrijheidsgraden;

• Betekenis van referenties en referentiesystemen (ISO 

5459:2017);

• Oefenen in het noteren van referenties en 

referentiesystemen (ISO 5459:2017);

• Aanvullende symbolen voor referenties;

• Introductie 3D PMI MBD (ISO 1101:2017 – ISO 16792);

• Snijvlakindicator, Zone-richtingindicator, en 

Verzamelindicator;

Gedurende de hele training komen oefeningen, cases en 

tekeningen aan bod.

Ook na de training staan wij alle cursisten terzijde met 

tips voor het geometrisch bematen en tolereren.



Resultaat van de training

Na afronding van deze training:
• Begrijp je exact de betekenis van elk geometrisch 

tolerantie symbool op de technische tekening.

• Kun je deze symbolen op de juiste manier toepassen.

• Kun je meepraten met alle partijen die met de 

technische tekening te maken hebben.

• Heb je inzicht in de betekenis van de 

tolerantiewaarde en kun je zelf zinvolle waardes 

bepalen.

Evaluatie, certificaat  
en nazorg

Wanneer jij als deelnemer actief hebt meegedaan 

ontvang je na afloop van de training een certificaat als 

bewijs van actieve deelname aan de training.

De training wordt tussentijds mondeling-, en aan het 

eind schriftelijk geëvalueerd waarmee we peilen of de 

leerdoelstellingen bereikt zijn.

Ook na de training sta je er niet alleen voor. We kunnen 

je bijstaan met nazorg en het beantwoorden van je 

resterende vragen.

Op verzoek is het voor de deelnemers mogelijk om 

na afloop van deze training aan een eindtest deel te 

nemen.

Inventas.nl

http://www.Inventas.nl


Startdata en locatie
Voor de training Vorm- en plaats-

toleranties kun je je individueel inschrijven. 

Surf naar onze website voor beschikbare 

data.

Deze training wordt ook in-company op 

maat verzorgd. Informeer vrijblijvend naar 

de opties en prijzen.

Inventas.nl/trainingen

Aanverwante trainingen

Cursus 
Technische Tekening Lezen
Indien je meer wilt weten over de betekenis van alle 

aanzichten, lijnen en symbolen op de technische 

tekening dan is deze training wellicht zinvol.

Alle opleidingen
Bekijk ook het overzicht van onze andere Cursussen & 

Trainingen. Deze vind je op onze website:

Persoonlijk 
studieadvies
Wij adviseren je graag over de training 

die het best bij je past. Bel of e-mail voor 

een persoonlijk studieadvies. 

info@inventas.nl

040-303 46 94

http://www.Inventas.nl/trainingen
mailto:info%40inventas.nl?subject=


Wie we zijn

Inventas bestaat uit een team 

van samenwerkende experts. 

De trainers van Inventas zijn 

deskundigen met veel ervaring 

in de praktijk. Ze kennen je 

werkveld en begrijpen je vak en 

de bijbehorende uitdagingen. 

Ze willen hun vaardigheden graag 

delen met technici die verder 

willen komen. Ze kennen als 

geen ander de dynamiek in de 

industrietak. Ze voelen zich goed 

binnen dit werkveld en leiden graag 

gemotiveerde mensen op die een 

topprestatie willen leveren.

Vakbekwame trainers

Bij Inventas ben je verzekerd 

van hooggekwalificeerde en 

vakbekwame trainers. Wij werken 

uitsluitend met trainers die een 

uitstekende staat van dienst hebben 

in de techniek. Hun training en 

ontwikkeling heeft onze continue 

aandacht, met als resultaat: 

hoogwaardige opleidingen en 

trainingen die gericht zijn op de 

praktijk van nu. 

 

Contact en advies

Heb je nog vragen over de training? 

Of heb je hulp nodig om de training 

te vinden die het beste bij je past? 

Onze studieadviseurs helpen 

je graag! Ook kun je een gratis 

studieadviesgesprek aanvragen op 

een dag en tijdstip naar keuze.

Tel: +31 (0)40 – 303 46 94
Maandag tot en met vrijdag: 08:30-17:30 uur

Info@inventas.nl
Je kunt ons uiteraard ook een bericht sturen, vooral handig buiten 

onze openingsuren. Telefonisch word je meestal sneller geholpen.

Bezoekadres:
Spegelt 74, 5674CD Nuenen

Inventas.nl

mailto:Info%40inventas.nl%20?subject=
http://www.Inventas.nl

