
Naam:  

Klas:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wat zijn de eigenschappen van hout?   

 

Onderzoeksvraag analyseren:  

Wat moet je doen? kleur het juist bolletje.  

O  Onderzoeken de herkomst van hout. 

 

                 O  Onderzoeken de eigenschappen hout. 

 

Hypothese   

Ik denk dat zonlicht wel een / geen invloed heeft onbehandeld hout.  

Ik denk dat vocht en warmte wel een / geen invloed hebben op onbehandeld 

hout.  

Ik denk dat vocht wel een / geen invloed heeft op onbehandeld hout.  

Ik denk dat vocht wel een / geen invloed heeft on behandeld hout.  

 Dit blad dient als basis om zelf op 

onderzoek uit te gaan, en bestaat uit 

verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag analyseren.  

- Hypothese 

- Onderzoek uitvoeren.  

- Waarnemingen noteren.  

- Besluit 

 



 

Onderzoek 1: zonlicht 

Scherm een plankje gedeeltelijk af met een stukje karton en leg dit bij het 

venster in de zon. Bekijk het resultaat een week later.  

 

Wat stel je vast? 

Hout in de zon geeft een / geen kleurverschil.  

 

Onderzoek 2: vocht en warmte  

Maak een dun plankje goed vochtig en neem er een foto van. Plaats het bij een 

warmtebron (radiator) en plaats het onder een kleine hoek (een mal met 

spijkers). Wacht een week en haal het plankje er tussenuit.  

 

Wat stel je vast?  

Het plankje is wel / niet van vorm veranderd.  

 

Onderzoek 3: vocht op onbehandeld hout 

Neem een plankje, meet hoe lang en hoe breed het plankje is. Noteer deze 

maten hieronder.  

Lengte: ………………………………………, breedte: ……………………………………… 

Leg nu het plankje een week in een kom met water en meet na de proef nog 

eens de lengte en de breedte.  

 

Wat stel je vast?  

Het plankje is wel / niet van vorm veranderd.  

 

Onderzoek 4: vocht op onbehandeld en behandeld hout 

Neem een plankje dat gevernist is en eentje dat niet bewerkt is. Laat op beide 

plankjes een druppel water vallen.  

 

Wat stel je vast?  

Op onbewerkt hout wordt / blijft de druppel opgezogen / liggen.  

Op bewerkt hout wordt /blijft de druppel opgezogen / liggen.  

 Met dank aan Mieke  



Onbehandeld hout moeten we wel beschermen tegen ………………………………………………… 

en ………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Analyse van de 

onderzoeksvraag 
 

Ik heb de foute 

mogelijkheid 
aangekruisd of 

niet 
geantwoord 

  Ik heb de 

juiste mogelijk 
aangekruist   

Ik      

De leraar      

Het onderzoek 

uitvoeren 

 

Ik heb niet alle 

stappen van 

het onderzoek 
uitgevoerd 

  Ik heb alle 

stappen van 

het onderzoek 
uitgevoerd 

Ik      

De leraar      

Waarneming noteren 

 
Ik heb niet 

alles genoteerd 

  Ik heb alles 

netjes 
genoteerd 

Ik      

De leraar      

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 
formuleren 

 

Mijn antwoord 

is niet correct 
en niet 

gebaseerd op 
mijn onderzoek 

  Mijn antwoord 

is correct en 
gebaseerd op 

mijn 
onderzoek  

Ik      

De leraar      

Evaluatie van je onderzoekje: 


