
Ontwerp en maak een duurzame stoel 

Doelgroep: HAVO/VWO 1e of 2e jaars 

Duur: 5 à 6 lessen van 1,5 uur 

 

Materialen: 

A3 papier figuurzagen 

potloden houtlijm 

karton (leerlingen zelf laten verzamelen) kranten 

duck tape tijdschriften 

scharen vernis 

mesjes lijmpistool + patronen (eventueel) 

 

Les 1; duurzaamheid en moodboard maken 

1. Introductie: filmpje over Dirk van der Kooij http://www.hetklokhuis.nl/tv-

uitzending/2788/Design%3A%20stoel 

 
2. Bespreek met de leerlingen wat opvalt aan de ontwerpen van Dirk van der Kooij (duurzaam, 

organische en geometrische vormen, kleurverloop etc) 

3. Leerlingen gaan op zoek (woon tijdschriften of google) naar stoelen in verschillende stijlen. 

Ze kiezen minimaal 3 verschillende stoelen uit en daarbij kiezen ze afbeeldingen van 

interieurs waar de stoel goed bij past. Alle afbeeldingen plakken ze op A3 papier zodat een 

moodboard ontstaat waarbij de stoelen centraal staan. 

 

 

 

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2788/Design%3A%20stoel
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2788/Design%3A%20stoel


Les 2; stoel schetsen 

1. De leerlingen kijken naar het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=T2oJGEPx8mU  

(Een ontwerper tekent een stoel, hij let op perspectief en verhouding). 

2. Zet een stoel uit de klas op tafel en laat de ll’en nu zelf proberen om deze te schetsen. Laat 

de ll’en die vooraan zitten een stuk naar achter zitten in de klas. LK loopt rond om 

aanwijzingen te geven. 

3. Beschouwen van de schetsen en reflecteren op de les. 

 
Les 3; stoel ontwerpen 

1. Deze les gaan de leerlingen hun eigen stoel ontwerpen. Het moodboard dient als inspiratie 
voor hun eigen ontwerp.  

2. In welke  stoel zou jij graag willen zitten, hangen, chillen? Is die voor binnen of buiten, staat 
hij of hangt hij, kan het bewegen, van welk materiaal is hij gemaakt? Stel verschillende 
vragen om de ll’en te inspireren. De ll’en hoeven nu niet met een 1-puntsperspectief te 
werken maar doen dit meer vanuit de losse hand. Zij moeten wel iedere keer checken of hun 
schets klopt qua verdwijnpunt, door even een liniaal op de schets te leggen. Zo wordt het 
een iets lossere manier van werken en dat is belangrijk voor het werken vanuit hun 
fantasie/creativiteit. 
 

Aandachtspunt: 
Omdat zij de stoel in les 4 en 5 gaan maken van karton is het belangrijk dat de ll’en de volgende 
aanwijzingen krijgen: 
- zorg dat het gewicht verdeeld is zodat hij ook echt goed kan staan. 
- maak de punten waar de stoel de grond raakt (bijv. de poten) stevig. 
 
Les 4 en 5 (eventueel 6): stoel maken van karton 
 
De leerlingen gaan de stoel die ze hebben ontworpen op schaal maken van karton. Laat de leerlingen 
hun stoel (waar ze op zitten) opmeten (zithoogte, diepte van de zitting, hoogte rugleuning) zodat ze 
weten wat de ideale maten zijn. De zithoogte van de stoel die ze gaan maken is max 22,5 cm. 
Er zijn 2 technieken waarmee de leerlingen de stoel kunnen maken.  

1. Papier-maché (de basis is van karton en duck tape met daarop minimaal 6 lagen stukjes 
krantenpapier, gebruik hiervoor de houtlijm verdunt met water) 

2. Laag op laag (zoals de stoelen van Dirk van der Kooij), lijm de lagen met houtlijm aan elkaar. 
Leg aan het eind van de les iets zwaar er op zodat het goed vast gaat zitten. 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=T2oJGEPx8mU


lesdoelen: 
 
les 1: 
* kennismaken met het werk van een bekende Nederlandse designer; Dirk van der Kooij. 
* verwoorden van de manier van werken van Van der Kooij. 
* bewustwording van wat duurzaamheid is. 
 
les2: 
* kennismaken met 1-puntsperspectief met horizon, hulplijnen en verdwijnpunt. 
* realistisch tekenen/ schetsen 
* goed kijken naar verhoudingen 
 
Les 3: 
* ontwerpen van een stoel 
* in verhouding werken. 
* proberen om zonder hulplijnen redelijk in perspectief te tekenen. 
 
Les 4, 5 en 6: 
* probleemoplossend werken, hoe krijg ik mijn zitmeubel in balans dat hij ook echt kan staan, stevige 
basis bedenken. 
* Hoe krijg ik eventueel beweging in mijn zitmeubel, door ophangen aan plafond of tussen en aan 
muren of een schommelfunctie. 

 


