
  



Cursus Inleiding FEM  
 

Doel van de cursus 
Het belangrijkste doel van de cursus is u te voorzien van twee soorten kennis: 

gebruikersvaardigheden en, veel belangrijker, inzicht in wat u simuleert. Wij geven veel aandacht aan 

de mechanica achter de simulaties. De cursist leert niet een bepaald "trucje", maar begrijpt vooral 

waarom hij/zij dingen op een bepaalde manier doet. Een kritische basishouding ten aanzien van de 

berekende resultaten is voor de cursist erg belangrijk. Hiermee voorkomt de cursist later fouten in 

analyses. Dit garandeert een succesvolle implementatie van gedegen FEM simulaties in het 

ontwerpproces. 

 

Inhoud "Inleiding eindige elementen methode" 
Deze FEM cursus bestaat uit drie belangrijke gedeelten. Het eerste gedeelte richt zich op het gebruik 

van het FEM pakket. Wij gebruiken Patran als pre- en postprocessor en MSC.NASTRAN als 

rekenpakket.  

Het tweede gedeelte richt zich op het gebruik van eindige elementen. Hierbij wordt een stukje 

theorie behandeld, we praten over randvoorwaarden en elementkeuze. Belangrijk is ook het 

gedeelte dat gaat over het gebruik van checklists, het "lezen" van de uitvoer en het opsporen van 

fouten. Aan het eind van het tweede gedeelte wordt samenvattend besproken hoe u een goede 

simulatie opzet. 

De afsluiting van het tweede deel, is direct het begin van het derde deel. Hier worden werkelijke 

problemen opgelost. Eerst intensief begeleid door de cursusleiders, later wordt steeds meer aan de 

cursist overgelaten. Het leren nemen van onderbouwde beslissingen in het proces is hier het 

belangrijkste element. De cursus wordt afgesloten door individueel een FEM probleem uit de 

dagelijkse praktijk van de cursist aan te pakken en op te lossen.  

 

Doelgroep en docenten 
Sterkte ingenieurs en contructief ontwerpers (HBO-TU). De cursus wordt gep[resenteerd door ir. 

Mark Bakker & dr. ir. Mart Heerschap. 

 

Cursusmateriaal en presentatie 
Cursusmateriaal is in het Engels, de persent atie kan naar keuze in het Engels of in in het Nederlands 

worden gegeven. 

 

Kosten en aanmelding 
De kosten voor deze zesdaagse cursus bedragen €2550,00 excl. BTW all-in. Voor particulieren geldt 

een speciale regeling, neem daarvoor contact met ons op. Voor meerdere deelnemers van hetzelfde 

bedrijf geldt een korting, neem daarvoor contact met ons op. 

Dead line voor aanmelding 17 oktober 2014. 

 

Cursuslocatie 
Cursuslocatie MGts, Noordkade 64, gebouw C, derde etage, Waddinxveen. 

 

Contact en meer informatie 
MG technical solutions BV 

Noordkade 64, gebouw C 

Waddinxveen 

Tel. 0182 - 649 107  

Email: mart.heerschap@mgts.nl 

 


