
Meesterstuk

BOL 4 Meubel



Door het maken van een Meesterstuk toon je 
expliciet aan dat je als beginnend 
beroepsbeoefenaar de kwaliteiten bezit welke 
beschreven staan in het kwalificatiedossier van 
de opleiding. 

De keuze van het Meesterstuk wordt bepaald op 
basis van wat je nog wilt/moet leren op het 
vakgebied en de wensen van een eventuele 
opdrachtgever.

Het Meesterstuk bezit voldoende complexiteit
en uitdaging op het meubelmaakgebied.









Vereist

Tijd

Kom met een voorstel waarvan 

jij denkt dat het voldoende 

complex is voor een 

meesterstuk. Dit voorstel wordt 

besproken met docenten. 

Ontwikkeling

2 perioden P11 en P12

Uitvoer

2 perioden



Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12

PO Repro BPV Meesterstuk Meesterstuk

PRMM Verdieping BPV Repro Repro

Tijd



eerste  stap



Zoek minimaal 18 afbeeldingen van meubelen die je aanspreken en 

verwerk deze in Publisher op 3 x A4

6 hiervan moeten afkomstig zijn uit museale collecties (nationaal/internationaal) óf

Boeken/publicaties over meubelen

Beschrijf bij iedere afbeelding wat je aanspreekt en gebruik steekwoorden 

(welk detail, welke vorm, welke kleur, … )



Studiecentrum



Probeer specifiek te zoeken: Wat is de stijl (klassiek, modern, ...), 

functie (nachtkast, wandkast, ...), of het materiaal (teak, esdoorn, ...)



Let bij Pinterest en Google op de beschrijving voor steekwoorden 

en kijk bij de gerelateerde afbeeldingen 



Queen Anne 
(1720 – 1760)

Shakers
(1790 – 1860)

Biedermeier
(1815 – 1848)

Mid century modern
(1930 – 1960)

Probeer op meubelmakers/ontwerpers of op stijlen te zoeken

Sam Maloof
(1916 – 2009)

Frank Lloyd Wright
(1867 – 1959)

Charles Rennie Mackintosh
(1868 – 1928)

https://stijlleer.wordpress.com/

https://stijlleer.wordpress.com/


Bespreek a.d.h.v. je eigen 

inspiratiebladen

Wat maakt meubelen complex?

Is de complexiteit voldoende voor een niveau 4 

meesterstuk?

Te (weinig) complexiteit: Wat kan worden 

aangepast of toegevoegd?

16 afbeeldingen, 3 x A4



tweede  stap



Ontwerpfase
Op te leveren producten P11

• Inspiratie (onderzoek)

• Moodboard (onderzoek)

• Programma van Eisen

• Handschetsen 

• Feedbackformulier (uit projectboek)

• Schaalmodel 1 : 5

• 3D-model buitenzijde meubel



Bespreek de handschetsen en 

het moodboard

Ontstaat er een duidelijk beeld van het ontwerp?

Wat is de complexiteit aan het voorstel?

Is de gekozen constructie logisch en uitvoerbaar?

Zijn de ontwerpen en constructies bemaat?

Wat vind je goed aan dit voorstel?

Wat raad je aan om nog te doen?



Ontwerp

Op te leveren producten

• Moodboard

• PvE

• Handschetsen

• Schaalmodel 1 : 5

• 3D-model buitenkant



derde  stap



Digitaal aanleveren en gebruik het format Meesterstuk

Na een GO voor je ontwerp maak je de werkvoorbereiding

De werkvoorbereiding bestaat uit:

• Ruimtelijke schetsen van alle constructies met maten
• Uitwerken van een 3D Model
• Set van monotekeningen bestaande uit een exploded view en één onderdeel op één 

genormeerd vel (A3)
• Calculaties zoals materiaalstaat en werkuren
• Rendering van het meubel




