
Solibri trainingsprogramma’s 
van Based
Kwaliteit is een constante zoektocht naar beter

Het Based trainingsprogramma bestaat uit
drie leerlijnen; voor de beginnende
gebruiker ‘Starten’, de reeds getrainde
gebruiker ‘Groeien’ en de experts 
‘Excelleren’. 

Langdurige 
bedrijfsverandering

Wij zijn de schakel tussen 
uw business en de 
effectieve inzet van 
software functies in 

begrijpelijke taal

Praktisch en 
pragmatisch

Een goede praktische 
basis in de te leren 

functionaliteiten geeft een 
fundering om op verder te 

bouwen

Persoonlijke 
benadering

Niet de techniek maar de 
mens staat centraal in het 

leren van nieuwe 
vaardigheden

Directe kennis 
uit de praktijk

De kennis die wij dagelijks 
opdoen in de praktijk 

nemen we direct over in 
onze trainingen

Waarom klanten 
kiezen voor onze 

trainingen

Starten

Groeien

Excelleren

Based trainingsprogramma

Leerlijnen

Bij Based geloven we dat digitalisatie de sleutel is tot 
succes. Door jouw organisatie het digitaal werken te laten 
omarmen en nieuwe technologieën op de juiste wijze in te 
zetten, ben je wendbaar richting de toekomst.

Based is de enige Solibri Certified Trainingsprovider van 
Nederland. Onze Solibri-trainingen worden gegeven op de 
Based manier: praktisch, pragmatisch, onafhankelijk, met 
een no nonsens mentaliteit en een eerlijke en open manier 
van communiceren.



Meer informatie? Neem contact op met ons via:
info@based.co.nl of +31 (0)13 260 00 11

We bieden onze Solibri trainingen aan via Blended Learning. Hierdoor
sluiten ze aan op iedere leervorm. De een vindt het fijn om kennis te
vergaren door te lezen, de ander door kennis klassikaal op te doen of
het bekijken van een video. Blended Learning mixt deze verschillende
leervormen en vergroot de kans dat iedereen de materie begrijpt en
onthoudt!

De online leervormen hebben als grootste voordeel dat de training op
ieder geschikt moment en op eigen tempo gevolgd kan worden. Met
de kick-off en de klassikale trainingen is er juist volop persoonlijk
contact en blijft het maatwerk behouden.
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Fysieke training
Nadat je de basis hebt gelegd met de zelfstudie-modules, 
volgen de trainingsdagdelen op locatie. In deze dagdelen duik 
je in het onderdeel classificeren en creëren we werkpakketten 
om het digitale gebouw nog beter te begrijpen. Vervolgens 
voeren we modelanalyses uit en leer je hoe je jouw 
bevindingen met BCF kunt communiceren. In het laatste 
dagdeel komt het gebruiken van modeldata met Information 
Takeoff (uitrekstaten) uitgebreid naar voren, met als afsluiter 
enkele uitdagende use cases.

Dagdeel 1: Model begrijpen vervolg
Creëren van bedrijfseigen werkpakketten voor een beter begrip van 
de informatie.

Dagdeel 2: Model analyse 
Analyseren van het model en het communiceren van de bevindingen.

Dagdeel 3: Model gebruiken
Het uittrekken van informatie uit het model en use cases vanuit het 
dagelijks werk

Kick-off & E-learning modules
De Blended Learning Solibri training start met een online kick-off, 
waarbij we de opzet van het trainingsprogramma toelichten en je 
persoonlijk kennismaakt met ons en de andere deelnemers. 
Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag met vier e-learning
modules. Hierbij ligt de focus op de betekenis van BIM, de rol & 
positie van Solibri in het BIM-proces en bijbehorende aanpak. Je 
leert alles over modelkwaliteit en wordt wegwijs gemaakt in Solibri 
Office, met de belangrijkste knoppen en functionaliteiten. De 
zelfstudie wordt afgesloten met het begrijpen en toetsen van een 
model met de Basis-ILS.

Module 1: Basis BIM
De betekenis van digitaal bouwen en BIM terminologie

Module 2: Basisprincipes - Solibri aanpak
De rol van Solibri in het digitaal bouwen en de Based controle-aanpak

Module 3: Basisprincipes - Wegwijs in Solibri
Omgaan met modellen, navigatie en basisfunctionaliteit

Module 4: Model begrijpen & Basis-ILS controle
Informatie filteren en valideren o.b.v. de BIM Basis-ILS

Training ‘Starten’ in-company
De focus van onze basistraining ligt op het praktisch toepassen van de Solibri Product Family, 
gerelateerd aan het proces en projecten uit de eigen organisatie.

De in-company training wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie. 
Daarnaast zorgt een in-company training ervoor dat het hele team in één keer op hetzelfde 
kennisniveau zit.

Door middel van Blended Learning wordt de lesstof afgestemd op persoonlijke leervormen. 
De training begint met een deel zelfstudie. Afhankelijk van de beoogde leerdoelen volgen 
daarna 2 of 3 dagdelen fysieke training. Deze fysieke training wordt gegeven in kleine 
groepen, van 6 tot 8 deelnemers, zodat je voldoende persoonlijke aandacht krijgt.

In-company

Meer informatie? Neem contact op met ons via:
info@based.co.nl of +31 6 425 23 031



www.based.co.nl


