
Kleuterstoel 'Zwikje'  door Jorinde Verweij 

Het 'Zwikje' is een kleuterstoeltje en maakt deel uit van stoelenfamilie 'de Hele Zwik' die ontstaan is tijdens 

mijn afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In deze serie stel ik conventionele 

ideeën die mensen hebben over functie en materiaal op de proef.

Door te kiezen voor eenvoudige herkenbare vormen en door ongewoon gebruik van materiaal, wil ik de 

mensen prikkelen om buiten de standaard te denken en mogelijkheden te zien in onwaarschijnlijke 

dingen. 

Dit probeer ik hen te laten ervaren door gelamineerd spaanplaat te hergebruiken en op een 

ongebruikelijke manier in ongelijke vormen samen te brengen. Door het materiaal, dat staat voor 

goedkoop wegwerp halffabricaat, op een andere manier te gebruiken, ontstaat een eigenzinnig 

karakter. Na het schuren van de onderdelen zien ze er zachter uit en nodigen ze uit tot voelen. 

Ook is het voor de ontwikkeling van de tastzin en onderscheidingsvermogen van kinderen goed om 

ongelijke oppervlaktes en verschillende structuren te voelen en niet alleen met gladde en vlakke plastic 

en gelakte oppervlakten te worden geconfronteerd.

Het Zwikje wordt geleverd in een kistje als een zelfbouwpakket met een getekende gebruiksaanwijzing. 

De constructie is eenvoudig en in negen stappen is het Zwikje klaar voor gebruik. Ouders en kinderen 

kunnen samen het avontuur aangaan en het stoeltje in elkaar zetten. 
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maten & materiaal 

                                                                                                                                                    onderdelen Zwikje pakket
maten:

hoogte zitting:        350 mm                                                                                            

diepte zitting:         260 mm

hoogte rugleunig: 260 mm

breedte zitting:      260 mm

dikte zitting:              40 mm

grondvlak:    400 x 360 mm

hergebruikte materialen:                                                  nieuwe materialen:                  

gelamineerd spaanplaat                                                 houten ballen

cv buis (gevuld met rondhout)                                        metalen borgpennen              

elektriciteitsdraad                                                              metalen borgveren 

                                                                                             lijm
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                                                                Zwikje schikken 

Zwikje box

www.jorindeverweij.nl
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