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Welke profielen kunnen een constructie het stevigst maken?   

• I-profiel  

• Vierkante buis profiel  

• Rond buis profiel  

• Plat profiel 

 

Onderzoeksvraag analyseren:  

Wat moet je doen? kleur het juist bolletje.  

O  Onderzoeken welke profielen een constructie het stevigst kunnen 

     maken.   

                   O  Onderzoeken welke profielen er zoal te koop zijn.   

 

Hypothese   

Ik denk dat een …………………………………………… profiel een constructie het stevigst 

kan maken.   

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 

. 



1. Knip, vouw en kleef karton tot de gevraagde profielen. 

2. Neem 2 houten blokjes en leg het profiel er dwars op.  

3. Leg je pennenzak bovenop de profielen en bekijk welk profiel het stevigst is.  

(het minste doorzakt) 

Welke profiel(en) kan een realisatie het stevigst maken?  

(kleur de juiste bolletjes)  

O  I-profiel  

    O  Vierkante buis profiel 

O  Ronde buis profiel  

             O  Plat profiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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



 

 

 

Evaluatie van het onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie: onderzoeken van profielvormen 

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Analyse van de 
onderzoeksvraag 

11.2 

Ik heb de foute 
mogelijkheid 

aangekruist of 

niet 
geantwoord 

  Ik heb de 
juiste mogelijk 

aangekruist   

Ik      

De leraar      

Het onderzoek 

uitvoeren 

11.3 

Ik heb niet alle 

stappen van 
het onderzoek 

uitgevoerd 

  Ik heb alle 

stappen van 
het onderzoek 

uitgevoerd 

Ik      

De leraar      

Waarneming noteren 

11.4 
 

Ik heb niet 
alles genoteerd 

  Ik heb alles 
netjes 

genoteerd 

Ik      

De leraar      

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 

formuleren 

11.5 

Mijn antwoord 

is niet correct 

en niet 
gebaseerd op 

mijn onderzoek 

  Mijn antwoord 

is correct en 

gebaseerd op 
mijn 

onderzoek  

Ik      

De leraar      

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Analyse van de 

onderzoeksvraag 

1.3.8 

Ik kan 1 of 

geen 
profielvorm 

geven en 

toelichten 

Ik kan 2 

profielvormen 
geven en 

toelichten 

Ik kan 3 

profielvormen 
geven en 

toelichten 

Ik kan 4 

profielvormen 
geven en 

toelichten   

Ik      

De leraar      

Evaluatie van je onderzoekje: 


