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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 meubelmaakgebied.



Ga op zoek naar een uitdagend 
meubelontwerp waar je enthousiast 
van wordt. Het bureau links is daar 
een voorbeeld van. 



Je kunt je ook laten inspireren door een 
bestaand meubel en het ontwerp 
aanpassen. Het meubel links is 
gebaseerd op een tafel onderstel dat 
oorspronkelijk is gemaakt van 
gevouwen staalplaat met houten blad 
ontworpen door de Franse architect 
Jean Prouvé. 



Je hebt een eigen idee of opdracht op 
basis waarvan je een uniek ontwerp 
wilt maken. Houd er rekening mee dat 
deze optie vaak de meeste tijd vraagt. 



Vereist

Tijd

Kom met een voorstel waarvan jij 

denkt dat het voldoende complex 

is voor een meesterstuk. Dit 

voorstel wordt besproken met 

docenten PRMM en PO. 

Ontwikkeling

periode P11 en ½ P12

Uitvoer

1,5 periode (circa 12 weken)



TIJD Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12

PO Reproductie BPV Meesterstuk
Keuze & ontwerp
PvE

Meesterstuk
Mono’s & wvb
Presentatie

PRMM Kastje BPV Reproductie Reproductie



eerste  stap



Zoek heldere afbeeldingen van meubelen die goede voorbeelden zijn 

van complexiteit op het gebied van:

• Vorm(aspecten)

• Constructie en samenstelling

• Functionaliteit

Zoek per onderwerp tenminste 5 afbeeldingen van 

5 verschillende meubelen

Vermeld bij iedere afbeelding je bron en beschrijf kort wat je aanspreekt en 

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



presentatie

Presenteer jouw resultaten in beeld, tekst 

en gesproken woord. De manier staat vrij.

Laat heldere voorbeelden zien, geef bronnen en vertel welke 
meubelmaak-technische uitdagingen jou aanspreken. 
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Studiecentrum
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tweede  stap



Ontwerpfase
Op te leveren producten P10

• Inspiratie (onderzoek)

• Programma van Eisen

• Productsheet (onderzoek)

• Handschetsen ontwerp

• Schaalmodel 1 : 5 / 1 : 10

• Eventueel 3D-model

Bespreek schetsen en 

productsheet in 3-tal

Ontstaat er een duidelijk beeld van het ontwerp?

Wat is de complexiteit van het voorstel?

Is de constructie logisch en uitvoerbaar?

Zijn de ontwerpen voldoende bemaat?

Wat vind je goed aan dit voorstel?

Wat raad je aan om nog te doen?



Ontwerp

Op te leveren producten

• PvE

• Productsheet (afb links)

• Handschetsen bemaat

• Schaalmodel 1 : 5 of 1 : 10

• 3D-model



derde  stap



Digitaal aanleveren en gebruik het format projectmap Meesterstuk

Na de GO voor het ontwerp maak je de werkvoorbereiding

De werkvoorbereiding bestaat uit:

• Een serie monotekeningen met een exploded view met nummering van onderdelen en een 

stuklijst (BOM) met verwijzen naar tekeningen (A3)

• Calculaties zoals materiaalhoeveelheid en werkuren; stel een offerte op

• Productrendering van het meubel

• Heb je tijd over? Modelleer een ruimte rond het meubel en maak een rendering. 




