
Periode: 9 

Module: CAD - PO     

Inhoud: Ontwikkelen van een stoel, van idee tot product 

 

Inleiding 

Een stoel is een meubel waarvan men zegt dat ‘dit alles in zich heeft’. Een stoel is een object om naar 

te kijken en te bewonderen, het is een functioneel object om op te zitten, te relaxen en te werken.  

Een stoel moet stevig genoeg zijn om ons gewicht te kunnen dragen. Vorm, gewicht, materiaalkeuze, 

sterkte en draagvermogen maken een stoel tot een totaal meubel.  

 

Doel van de opdracht:  

Voorafgaand aan periode 9 ga je zelf op onderzoek naar stoelen in brede zin. Je gaat je oriënteren. 

Centraal staat daarbij de vraag: wat vind ik mooi aan stoelen en waarom? Is het de vorm, is het hoe de 

stoel zit en functioneert, is het de uitstraling en het materiaalgebruik? Soms is het een combinatie van 

al deze factoren. Belangrijk is je studie naar de constructiemethode van stoelen, ofwel hoe worden ma-

terialen verbonden en hoe kun je de krachten zo goed mogelijk opvangen en verdelen?  

Door deze opdracht te doen, krijg je kennis van: 

 Materialen en hun eigenschappen (verjongen, buigen, lamineren) 

 Verbindingen maken, ook tussen verschillende soorten materialen 

 Krachtenleer en fysica 

 Constructies, traditioneel en modern 

 Gevoel voor esthetiek en stijl en waarom een stoel mooi of juist niet mooi is 

 

Werkvorm:  

We gaan jullie onderzoek en eerste ideeën uitwerken tot ontwerptekeningen. Vervolgens gaan we een 

solid model maken in IronCAD, eventueel met behulp van een Rhino plugin. We maken een schaalmo-

del 1 : 5, een technisch tekening om je ontwerp tot in de details uit te kunnen werken en vast te leg-

gen. Vaak is het verstandig een uitslag op ware grootte te tekenen op een groot vel met liniaal en te-

kenpotlood. Dit helpt je bij het bepalen van hoeken. Termen als overhoeks, valling, verjonging, of 

spring back in het geval van het buigen van materiaal, worden nader bekeken en besproken. We doen 

dit vooral als groep en delen onze kennis en inzichten. Opdrachten en ‘hand outs’ zijn te vinden via: 

V:\CREATIEF VAKMAN\LEERJAAR 3\PERIODE 9\module cad 9.  

 

Zie ook de achterzijde 

Naam: 
 
 
Klas: 
 
 
Datum: 

opmerkingen docent: 
 
 



 

Beoordeling:  

Als de opdrachten af en geprint zijn, kun je deze met de docent bespreken.  

De op te leveren producten zijn: 

 Programma van Eisen (ontwerpcyclus) 

 Schetsontwerp met maten en schaalmodel 1 : 5 voor GO / NOGO  

 Tekening van de stoel met hand en liniaal op schaal 1:10  

 Schetsen van alle constructies (samenbrengen en verbinden van delen) met maten  

 CAD tekening (Solid Model), technisch tekening 1:1  

 Presentatie afbeelding in IronCAD en KeyShot 

 Calculaties, hout-/materiaalstaat  

 Werkvolgorde en planning en uur calculatie 

 

Beoordelingscriteria:  

De leerling laat zien dat hij de basisbewerkingen in CAD beheerst en zelfstandig kan werken 

De leerling kan plug-ins gebruiken en bestanden in- en exporteren  

De leerling kan de bewerkingen van de afzonderlijke onderdelen vooraf inschatten en benoemen 

De leerling kan onderdelen via een CNC bewerking realiseren 

De Leerling kan onder begeleiding een product frezen 

De leerling kan bestanden opslaan en een project afsluiten  

 

Als het project is voltooid kun je je beoordelingsblad laten invullen bij de docent.  

 

 

Inspiratie en Links:  

 

tentoonstelling stoelen in Museum Van Loon Amsterdam, 2008 

https://youtu.be/lSAwnrDZAgE 

 

Paimio Stoel van Alvar Alto 

https://youtu.be/jLypOqmQvkw 

 

Lounge Chair, Eames 

https://youtu.be/Nwzx_C3-rug 

 

Art and design in first half 20th century; Eileen Gray 

https://youtu.be/-ebhbfvISUE 
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