
ONDERZOEK HOUT 3 

 

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. 

Hoe wordt hout verwerkt? 



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:  

Hoe wordt hout verwerkt? 

Verbind de juiste bewerking met de juiste afbeelding. 

 

Kantrechten 

 

 Drogen 

 

 

 

 Van het bos naar de zagerij 

 

 

 

Sorteren op maat 

 

 Ontschorsen 

 

 

Opmeten 

 

 



 

3.De waarnemingen noteren. 

 

 

De verwerking van bomen tot planken gebeurt in deze volgorde: Van het bos naar 

de zagerij, Ontschorsen, Opmeten, Kantrechten, Sorteren op maat en drogen 

     

4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

Vroeger was het zo dat als je een plank nodig had, je eerst een boom om moest 

hakken. Nu is dat anders: je gaat gewoon naar een bouwcentrum en koopt een kant 

en klare plank, precies op maat gesneden. In volgende clip zie je hoe die planken in 

de fabriek gemaakt worden. 

Ga naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060411_planken01 en los volgende 

vragen op 

1)Waarom worden de stammen eerst twintig minuten geweekt ? 

 

 om het vuil eraf te halen 

 

 zo gaat de schors er gemakkelijker af 

 

2)Wat doet de machine met de rotor ? 

 

Het schors eraf halen en de boom kaal scheren 

 

3)Hoeveel planken kun je maken van één stam ? 

 

7 of 8 planken 

 

4)Wat doet de schaafmachine ? 

Ruwe randen en slechte plekken van de planken halen 

 

 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060411_planken01


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 vraag 
ingevuld. 

Ik heb 1 van 
de 4 vragen 
ingevuld. 

Ik heb 3 van 
de 4 vragen 
ingevuld. 

Ik heb alle 
vragen 
ingevuld. 

 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? 

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

 


