
ONDERZOEK HOUT 2 

 

Onderzoeksvraag 

 

Werkwijze 

Je leest aandachtig de vragen. Aan de hand hiervan los je de verschillende 
onderzoeksopdrachten op.  

Je werkt voor deze opdracht in groepjes van 4.  

 

Tijd 

Je zal hiervoor 50 minuten tijd krijgen. 

 

Hulpmiddelen 

-je mag informatie opzoeken op het internet en in boeken. 

-je mag verschillende grondstoffen gebruiken aangeboden door de leerkracht.  

 

Wat zal je leren? 

Aan de hand van de onderzoeken leren we meer over de materiaalsoort ‘hout’: 

-de herkomst 

-de houtsoorten 

-de verwerking 

-de eigenschappen 

-de beroepen 

 

Evaluatie 

Zowel de leerkracht als jezelf zullen de evaluatie uitvoeren. De evaluatiecriteria vind 
je op de laatste pagina. 

Welke verschillende houtsoorten bestaan er? 



1.Analyse van de onderzoeksvraag 

Wat is de onderzoeksvraag? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Met wie moet je deze opdracht uitvoeren? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hoeveel tijd krijg je hiervoor? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat is de werkwijze? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat mag je gebruiken? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Moeilijke begrippen 

Noteer op een afzonderlijk blad de woorden die jullie in de opdracht niet begrijpen. 
Leg de moeilijke woorden aan elkaar uit. Indien er woorden zijn die jullie niet aan 
elkaar kunnen uitleggen, vragen jullie hulp aan jullie leraar. 

 

Moeilijk woord Uitleg  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



2.Het uitvoeren van het onderzoek 

Onderzoek 1:  

Welke verschillende houtsoorten bestaan er? 

Hier zien je verschillende houtsoorten. Bekijk goed de tekening en zoek de 

omschrijving die erbij hoort. 

1.spaanderplaat 

 

 

Van dure houtsoorten gaat men de bomen 

schillen. Er ontstaat een dun vel hout 

waarvan de dikte ligt tussen 0.7 en 1.5 mm. 

Het dunne laagje behoudt de kleur en het 

uitzicht van die dure houtsoort. 

2.triplex 

 

 

Vijf of meer lagen hout kruislings op elkaar 

gelijmd.  

 

3.fineer 

 

 

Drie lagen hout die kruisgewijs met lijm, onder 

hoge druk, aan elkaar worden verbonden.  

 

 

 

4.MDF 

 

 

Houtspanen en kunstharslijm samengeperst 

tot een plaat.  

 



5.multiplex 

 

 

Zeer fijne houtvezels en lijm samengeperst tot 

een zeer homogene plaat. 

Onderzoek 2:  

Welke verschillende houtsoorten bestaan er? 

Hier heb je 4 verschillende houtsoorten. Geef ze de juiste naam. Noteer je resultaat 

in onderstaande tabel. 

 

Nr.  van het plankje Juiste benaming van het hout 

 

 

Nummer 1  triplex 

 multiplex 

 MDF 

 spaanderplaat 

Nummer 2  triplex 

 multiplex 

 MDF 

 spaanderplaat 

Nummer 3 

 

 triplex 

 multiplex 

 MDF 

 spaanderplaat 

Nummer 4  triplex 

 multiplex 

 MDF 

 spaanderplaat 



3.De waarnemingen noteren. 

 

Er bestaan  verschillende…..houtsoorten. Ze hebben elk hun eigen doeleinden. 

     

4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

Waarvoor worden volgende houtsoorten gebruikt?  Geef telkens 2 toepassingen. 

Houtsoort Toepassing 1 Toepassing 2 

Spaanderplaat meubelen Afwerking in de bouw 

 

Triplex 

 

wandbetimmring vloeren 

Fineer 

 

keukenkasten meubelen 

MDF 

 

meubelen Productie van laminaat 

 

Multiplex 

 

dakoversteken rolluikkasten 

 

Evaluatie 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Analyse van de 
onderzoeksvraag 

Ik heb meer 
dan 2 vragen 
niet 
beantwoord. 

Ik heb 2 
vragen 
beantwoord. 

Ik heb één 
vraag niet 
beantwoord. 

Ik heb alle 
vragen 
beantwoord. 

 ik     

 de leraar     

Het onderzoek 
uitvoeren 

Ik heb de 
opdrachten 
niet 
uitgevoerd. 

Ik heb de 
opdrachten 
maar voor de 
helft 
uitgevoerd. 

 Ik heb de  
opdrachten 
volledig 
uitgevoerd. 

 ik     

 de leraar     



Waarnemingen Ik heb niets 
bij de 
waarneming 
genoteerd. 

  Ik heb het 
antwoord bij 
de 
waarneming 
genoteerd. 

 ik     

 de leraar     

Antwoord op de 
onderzoeksvraag 

Ik heb geen 
enkele 
toepassing 
ingevuld. 

Ik heb 2 van 
de 5 
toepassingen 
ingevuld. 

Ik heb 4 van 
de 5 
toepassingen 
ingevuld. 

Ik heb alle 
toepassingen 
ingevuld. 

 ik     

 de leraar     

 

 

Evaluatie van de attitudes 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer 
goed 

Inzet en 
doorzettingsvermogen 

Uitgesproken 

traag 

werktempo bij 

opdrachten, 

taken of 

projecten. 

Verprutst 

zijn/haar tijd 

door te 

dromen, te 

kletsen, …  

 

Het 

werktempo is 

matig. Houdt 

zich zeer 

wisselend 

bezig. Heeft 

regelmatig 

aanmoediging 

nodig om door 

te zetten. 

 

Goed 

werktempo, 

maakt zinvol 

gebruik van 

de normale 

tijd om een 

taak af te 

werken, een 

opdracht te 

doen. 

 

Werkt 

hard. 

Houdt er 

een stevig 

werktempo 

op na. 

 ik     

 de leraar     

 

 

 

 

 



 

Reflectie op het onderzoek 

Hoe verliep jouw onderzoek? ………………………………………………………………. 

 

Wat ging goed? ……………………………………………………………………………… 

 

Wat ging er minder goed? …………………………………………………………………. 

 

Feedback van de leraar 

 
Datum: _________________________ 

___________________________________________________________
___ 

___________________________________________________________
___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

Paraaf van de leraar: 

 

 

Wat zou je de volgende keer anders aanpakken? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 


