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3D tekenen in 3D tekenen in 
SketchUp ProSketchUp Pro
SketchUp Pro is hét 3D ontwerpgereedschap voor Windows en Mac, waarmee 
jij in zeer korte tijd een 3D ontwerp (van o.a. gebouwen, constructies en land-
schappen) kan neerzetten. Je presenteert het in jouw eigen stijl compleet met 2D 
aanzichten, doorsnedes en animaties. Je kunt schaduwen van de zon evalueren, 
landschappen creëren, snel je tekening opsieren met vele standaardcomponenten 
(bomen, mensen, auto’s) en door je eigen ontwerp heen wandelen. Bovendien 
biedt SketchUp Pro talloze toepassingsmogelijkheden en specialisatie-trainingen.

Unieke training in Noordoost-Nederland
Het trainingsaanbod van SketchUp Pro is een samenwerking tussen Cibap Next 

en Eurosafe Solutions, onderdeel van de Eurosafe Group. Eurosafe Solutions is 

dé internationale specialist in systemen voor valbeveiliging. Eurosafe Academy, 

onderdeel van Eurosafe Group, is het enige geautoriseerde training center van 

SketchUp Pro Nederland in Noordoost-Nederland. De SketchUp Pro-trainingen  

worden verzorgd door een gecertificeerde trainer van SketchUp Pro Nederland.

Online leren én klassikale trainingen met persoonlijke aandacht
Omdat het voor medewerkers niet altijd haalbaar is om voor langere 

tijd terug naar de schoolbanken te gaan, biedt Cibap Next de 

SketchUp Pro-trainingen aan door middel van blended learning. 

Dit betekent dat deelnemers in hun eigen tijd de online leeromgeving 

kunnen bezoeken om de training voor te bereiden én dat ze per 

programma twee dagen klassikaal les krijgen met maximaal negen 

andere deelnemers. Zo profiteren ze van het beste van beide werelden: 

ze leren in hun eigen tijd op het door hen gewenste moment én ze krijgen 

persoonlijke aandacht van de trainer. 

Wij bieden de volgende trainingen aan: 
- SketchUp Pro basistraining

- SketchUp Pro gevorderden training

- SketchUp Pro specialisatie LayOut

-  SketchUp Pro specialisatie BIM in Trimble Connect

Deze  trainingen bieden we aan in pakketten:
- SketchUp Pro basis en gevorderden training (pakket)

- SketchUp Pro basis, gevorderden, LayOut en BIM (pakket)

Het SketchUp Pro trainingsprogramma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in 

samenwerking met:
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Docent:  Authorized trainer van 

  SketchUp Pro Nederland

Studieduur:  2 klassikale trainingsdagen van  

  09:00 – 17:00 uur en e-learning

Prijs:  € 595,- Excl. 21% BTW

Locatie:  Cibap Next Zwolle

SketchUp Pro
basistraining

In de intensieve tweedaagse SketchUp basistraining behandelen we 
de functies van het programma en ben je in staat om jouw ideeën naar 
een eenvoudig 3D model te vertalen. De training is geschikt voor de 
absolute beginner én voor iedereen die al een poging heeft gewaagd 
om met het programma te werken.

Inhoud
We beginnen met het tekenen van eenvoudige vormen waarbij ook aandacht 

wordt besteed aan handige sneltoetsen en praktijktips. Na de eerste dag ben 

je in staat om snel een gestructureerd model te produceren dat in de toekomst 

makkelijk is aan te passen. Op dag twee ligt de focus op presentatie en laten we 

de veelzijdigheid van dit innovatieve programma zien. Zelf materialen maken, 

met “tags” werken, doorsnedes maken, schaduw instellen, animaties maken, 

landschappen creëren, door je eigen ontwerp wandelen en nog veel meer. We 

besteden veel aandacht aan de methodiek zodat de logica van het programma 

duidelijk wordt. Doordat er voldoende tijd tussen de trainingsdagen zit heb je 

genoeg tijd om te oefenen en al je vragen te bundelen voor de tweede klassi-

kale trainingsdag.

- Instellen template & uitleg (gebruik van) de werkruimte

- Teken met diverse tools

- Wijzigingen verwerken in een ontwerp

- Maken van een constructie

- Werken met lagen

- Model stylen en gebruik van de materialenbibliotheek

- Inzetten modellen uit 3D warehouse

- Groepen en componenten

- Exporteren van model naar 2D en 3D

“Ik had de training rondom 

SketchUp Pro bij Cibap Next 

al langer op de radar, omdat

dit 3D programma me 

mateloos boeit” 

– Jan Reijmerink, 
  grafisch vormgever
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SketchUp Pro
gevorderden training

In de intensieve tweedaagse SketchUp gevorderden training behandelen 
we de functies van het programma en ben je in staat om jouw ideeën 
naar een eenvoudig 3D model te vertalen. Je kunt starten met het pakket 
wanneer je bij Cibap Next de beginnerstraining hebt afgerond. 

Inhoud
De SketchUp Pro training voor gevorderden kan gevolgd worden als de basis-

training bij Cibap Next afgerond is. In deze training maak je een verdiepingsslag 

met het model wat je in de beginnerstraining hebt gemaakt. Aan het einde van 

deze module ben je in staat om meerdere materialen toe te voegen, te werken 

met schaduw, lichtinval en een semi-professioneel model in je eigen stijl in te 

richten. Daarnaast is het mogelijk om door middel van scenes een model te 

animeren.

- Toevoegen schaduwen en lichtinval

- Animeren model d.m.v. scenes

- Toepassing verschillende extensies

- Detailleringen in beeld brengen

- Werken met lagen een verdieping

- Model structuur bekijken en bewerken

- Verdieping op symmetrie

- Dynamische componenten

- Stijlen aanmaken en toepassen

- Face-me componenten

- 2D afbeelding omzetten naar 3D tekening

- Landschappen

- Solid tools

- Genereren uittrekstaten

Docent:  Authorized trainer van 

  SketchUp Pro Nederland

Studieduur:  2 klassikale trainingsdagen van  

  09:00 – 17:00 uur en e-learning

Prijs:  € 595,- Excl. 21% BTW

Locatie:  Cibap Next Zwolle

“Het ‘zien’ van een woonstijl 

helpt bij het geven van een 

goed advies en het maken 

van een goede keuze.” 

-  Felice van der Linde, interieuradviseur
   bij Ardesch living & soul
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Docent:  Authorized trainer van 

  SketchUp Pro Nederland

Studieduur:  2 klassikale trainingsdagen van  

  09:00 – 17:00 uur en e-learning

Prijs:  € 595,- Excl. 21% BTW

Locatie:  Cibap Next Zwolle

SketchUp Pro
specialisatie LayOut

In de intensieve tweedaagse SketchUp Pro specialisatie layout gaan we 
‘next level’, behandelen we de verdiepende functies van het programma, 
ben je in staat om jouw 3D model te professioneel te presenteren en 
door je 3D model heen te wandelen. Je kunt starten met het deze spe-
cialisatie wanneer je bij Cibap Next de SketchUp basis- en gevorderden 
training hebt afgerond. 

Inhoud
De SketchUp Pro specialisatie layout kan gevolgd worden als de basis- en ge-

vorderden training bij Cibap Next afgerond is. In deze specialisatie maak je een 

verdiepingsslag en leer je hoe je een model professioneel kunt presenteren. 

Werktekeningen met details en moodboards of een presentatie die naadloos 

aansluit bij een huisstijl. Ook leer je templates aanmaken en een uittrekstaat in 

een project te plaatsen. Je kunt het straks allemaal.

- Voorbereiden projecten

- Toepassen instellingen

- Toepassing viewports

- Gedetailleerde werktekeningen

- Moodboards

- Presentaties voor social media

- Clipping masks

- Scaled Drawing

- Export mogelijkheden

- Rapportages

- Werken in lagen

“SketchUp Pro is een prachtig 

hulpmiddel om klantwensen 

te visualiseren” 

- Hennie Kapenga, managing 
  director Home Center Wolvega
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Docent:  Authorized trainer van 

  SketchUp Pro Nederland

Studieduur:  2 klassikale trainingsdagen van  

  09:00 – 17:00 uur en e-learning

Prijs:  € 595,- Excl. 21% BTW

Locatie:  Cibap Next Zwolle

SketchUp Pro
BIM in Trimble Connect

In de intensieve tweedaagse SketchUp Pro specialisatie BIM in Trimble 
Connect gaan we ‘next level’. We verdiepen ons in de BIM werkmetho-
diek. Aan het einde van de training ben je in staat volledig mee te werken 
in een BIM werkomgeving. Je kunt starten met het deze specialisatie 
wanneer je bij Cibap Next de SketchUp basis- en gevorderden training 
hebt afgerond. 

Inhoud
Met de SketchUp Pro specialisatie BIM in Trimble Connect verdiep je je in de 

BIM werkmethodiek. Aan het einde van de training ben je in staat volledig mee 

te werken in een BIM werkomgeving. Ook is het mogelijk om modellen op te 

stellen volgens de Basis ILS voor een integrale samenwerking in het platform 

Trimble Connect. Je kunt deze specialisatie volgen wanneer je de basis- en 

gevorderdentraining bij Cibap Next afgerond hebt.

- Projectvoorbereiding

- Toepassen van de BIM werkmethodiek

- Toepassing outliner in combinatie met BIM

- BIM Theorie

- BIM Praktijk

- Clashdetecties

- Taken toewijzen

- Werken volgens basis ILS

- Toepassen entiteiten

- Werken met Trimble Connect

- Handige do’s & don’ts

- En verder alles wat jouw bedrijf moet weten 

 om BIM toe te passen in het werkveld!

Als BIM’er liggen
de banen voor het 
oprapen!
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We zien je graag bij Cibap Next! 
Contact:
E   info@cibapnext.nl

T   038 – 200 43 40
W  cibapnext.nl

Cibap Next is onderdeel van 
Cibap vakschool voor vormgeving

TIP:
Scholingssubsidie 
voor jou!

Scholing hoeft niet duur te zijn, 
want de overheid stimuleert een 
Leven Lang Ontwikkelen met 
diverse financiële middelen. 

Werkgevers en zzp’ers: 
upgradejezelfregiozwolle.nl

Voor individuele aanvragen: 
groeivooruit.nl

Voor individuele aanvragen:
STAP-budget

Heb je interesse?
Meld je aan via www.cibapnext.nl 

of neem contact met ons op via

038 - 200 43 40.

SketchUp Pro pakketten
Van de volgende trainingen bieden wij pakketten aan:

SketchUp Pro basis en gevorderden
In de intensieve vierdaagse SketchUp basis- en gevor-

derden training behandelen we de functies van het pro-

gramma en ben je in staat om jouw ideeën naar een 

eenvoudig 3D model te vertalen. In de gevorderden 

training maken we een verdiepingsslag op het model 

gemaakt in de basistraining. Je kunt starten met het 

pakket wanneer je een absolute beginner bent of al 

en poging gewaagd hebt om met het programma te 

werken.

Duur training 
4 klassikale trainingsdagen van 09:00 - 17:00 uur en 

e-learning (6-8 uur per module)

Prijs
€ 1.190,- Excl. 21% BTW

SketchUp Pro basis, gevorderden, 
LayOut en BIM
In dit intensieve achtdaagse SketchUp pakket ben je bin-

nen 7 maanden BIM Ready en klaar voor de toekomst. 

Je doorloopt de basis- en gevorderden training alsook 

de specialisaties Layout en BIM in Trimble Connect. Je 

kunt starten met het pakket wanneer je een absolute 

beginner bent of al en poging gewaagd hebt om met 

het programma te werken. 

Duur training 
8 klassikale trainingsdagen van 09:00 - 17:00 uur en 

e-learning (6-8 uur per module)

Prijs
€ 1.980,- Excl. 21% BTW
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Aanvullende informatie

Trainingsmateriaal
Om deel te nemen aan dit trainingsprogramma heb je een eigen laptop, een 

tweede scherm (bijvoorbeeld een tablet) en een licentie van SketchUp Pro nodig. 

Heb je geen laptop? Laat het ons minimaal 5 werkdagen voor de startdatum 

weten. Dan doen we ons best dit voor je te faciliteren. Heb je geen licentie? 

Bestel deze dan via SketchUp Pro in de online leeromgeving van Cibap Next.

Een SketchUp licentie kost €285 excl. btw per jaar. Bij aanschaf van de licentie 

via ITCAD heb je direct een Nederlandstalig aanspreekpunt voor support. Je 

krijgt bijvoorbeeld ondersteuning bij installatie problemen of problemen die zich 

voordoen tijdens het gebruik van de software. Het is ook mogelijk om eerst een 

proefversie van SketchUp Pro aan te schaffen. Let er hierbij op dat deze versie 

maar beperkte tijd te gebruiken is. Klik hier voor de SketchUp Pro proefversie.

Minimum & maximum aantal deelnemers
Trainingen kennen een minimum- en maximumaantal deelnemers. Zodra er 

voldoende deelnemers zijn hoor je direct of de training doorgaat. Wanneer 

een training niet doorgaat nemen we je inschrijving mee naar de eerstvolgende 

startdatum. Wel zo makkelijk. Door de kleine groepen blijft persoonlijke aandacht 

voor jou als deelnemer gegarandeerd.

Een inschrijving is definitief
Wanneer je jezelf inschrijft via onze website is je inschrijving definitief. Het 

verkrijgen van wel/geen subsidie is geen reden tot kosteloze afmelding. 

Blended learning
Alle SketchUp Pro trainingen zijn een combinatie van een online leeromgeving 

ter voorbereiding op de twee intensieve, klassikale lesdagen. Tussen de lessen 

zit minimaal 2 weken, zodat je tussendoor alle tijd hebt om te oefenen en alle 

geleerde lesstof zelfstandig te bestuderen. Uiteraard is de trainer bij tussentijdse 

vragen ook bereikbaar voor jou. Voordat je start met de klassikale trainingsdagen 

rond je eerst de online training af. Zo heb je de basisvaardigheden voor deze 

module onder de knie. Gemiddeld is de studiebelasting ter voorbereiding op de 

klassikale lesdagen 6-7 uur. Na definitieve inschrijving ontvang je uiterlijk 2 we-

ken voor de start van de training de inloggegevens van de online leeromgeving. 

Certificaat
Je ontvangt aan het einde van de training (bij het voldoende afronden van de 

eindopdracht en voldoende aanwezigheid) een Cibap Next badge/certificaat. 

Het trainingsaanbod van SketchUp Pro is een samenwerking tussen Cibap Next 

en Eurosafe Solutions. Eurosafe Solutions is één van de authorized trainingcentra 

van SketchUp Nederland en de enige in Noordoost-Nederland. De SketchUp 

Pro trainingen worden altijd verzorgd door een gecertificeerde trainer van 

SketchUp Pro Nederland.



www.cibapnext.nl


