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Meubelmaak vaardigheden 

afschrijven en 
paren van een 
complex 
meubel

maken van mallen 
met behulp van de 
CNC machine en 
lasersnijder

frezen van de 
achterpoten met 
behulp van de 
stationaire frees en 
een zelf gemaakte 
mal. 

het lamineren van 
een kapregel met 
behulp van de 
vacuümtafel

stoombuigen 
van een 
lende regel

slaan van 
enkelschuine 
pennen met 
behulp van de 
stationaire 
freesmachine

het pas maken en 
verlijmen van 
gebogen 
meubelonderdelen

technieken



Vaste eisen 
• Vorm en afmetingen: zie de standaard stoel in het boek Constructies voor de fijne houtbewerking (blz.146; 5e 

druk, geheel herzien 2011/pagins 10 in projectboek) Een Go-No Go van de praktijkdocent(en) is een harde eis!  

• De achterstijlen: de achterstijlen moeten worden voorzien van een valling van ca. 10 graden. Uitvoeren met 
behulp van de stationaire frees. 

• De verbindingen: traditionele pen- en gatverbindingen en een trapeziumvormige zitting (enkel schuine pen-en-
gatverbinding)  

• De zitting: de zitting bestaat uit een houtverbreding of stoffering op raam

• De kapregel: de kapregel dient een gebogen vorm te hebben. Adviseren is een minimale breedte van 100 mm.  
Voor de diepte van de ronding is minimaal 18 mm noodzakelijk voor voldoende zitcomfort. 

• De hoekklossen: hoekklossen moeten naadloos passen tegen de regels, zijn vastgelijmd én geschroefd. 

• Buig en freesmallen: zie eisen. 



Zelf bepalen: 

De houtsoort(en): let op de consequenties voor het milieu.

Massa: liefst zo licht mogelijk uitvoeren.  

Afwerking: volledig opgepoetst en zorgvuldig afgewerkt met olie, was, hardwax, blanke of kleurlak.

Inkoop materiaal: tijdens de stageperiode voorafgaand aan de maakperiode.

Beoordeling 
Het meubel wordt beoordeeld aan de hand van de criteria vermeld op de beoordelingslijst van de stoel in het 
projectboek. De beoordeling wordt uitgevoerd door twee praktijkdocenten meubel 2de leerjaar niv. 4. 
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https://marcocornelisse.files.wordpress.com/2022/11/meubel-
bol4-reader-tekenvaardigheden-09112022.pdf

https://marcocornelisse.files.wordpress.com/2022/11/meubel-bol4-reader-tekenvaardigheden-09112022.pdf
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Rendering 3D schaalmodel geprint 

presentatie
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Lever de technische tekening ook als bijlage bij deze projectmap via opdracht in Teams. 

+



Opdrachten in de les vandaag
Download de projectmap Stoel via: 
https://marcocornelisse.files.wordpress.com/2022/11/mm-stoel-format-digitale-
projectmap.docx
Sla de projectmap op in OneDrive en verander de naam in: jouwnaam.projectstoel.datum

Maak tweetallen en bespreek het deel Samenwerken in de projectmap.

Ga naar https://marcocornelisse.wordpress.com/2022/09/27/leren-door-reproduceren/
Scroll naar Mobeldesignmuseum en ga naar de virtuele tour.

Kies tenminste vijf ontwerpen uit de collectie van het meubelmuseum die jullie aanspreken. 
Verzamel informatie over deze meubelen en maak een korte presentatie. 

https://marcocornelisse.files.wordpress.com/2022/11/mm-stoel-format-digitale-projectmap.docx
https://marcocornelisse.wordpress.com/2022/09/27/leren-door-reproduceren/

