
ONDERZOEK HOUT 4 

 

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. 

Wat zijn de eigenschappen van hout? 

 



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:  

Invloed van zonlicht op onbehandeld hout. 

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

de zon. Bekijk het resultaat een week later. 

 

3.De waarnemingen noteren. 

Wat stel je vast? 

Hout in de zon 

 

☼ er is geen kleurverschil  

 

☼ er is geen kleurverschil 

 

 

Onderzoek 2:  

Invloed van vocht en warmte op onbehandeld hout. 

Maak een dun plankje goed vochtig. Steek het in een gebogen vorm tussen de 

nagels en plaats het bij een warmtebron (radiator). Wacht een week en haal het 

plankje er van tussen. 

 

3.De waarnemingen noteren. 

Wat stel je vast? 

Natte plankjes laten drogen op de 

radiator 

☼ het plankje is niet verandert van vorm 

 

☼ het plankje is wel verandert van vorm 

 

 

 

 

 

  



Onderzoek 3:  

Invloed van vocht op onbehandeld hout. 

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

hiernaast (L:……………………………………., BR:……………………………………). 

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

lengte en de breedte. 

 

3.De waarnemingen noteren. 

Wat stel je vast? 

Triplex in bakje met water ☼ het plankje is niet verandert van vorm 

 

☼ het plankje is wel verandert van vorm 

 

 

  Onderzoek 4:  

Invloed van vocht op onbehandeld hout en op behandeld hout. 

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

een druppel water vallen. 

 

3.De waarnemingen noteren. 

Wat stel je vast? 

Druppel water op onbewerkt plankje ☼ de druppel wordt opgezogen 

 

☼ de druppel blijft er bovenop liggen 

 

Druppel water op bewerkt plankje ☼ de druppel wordt opgezogen 

 

☼ de druppel blijft er bovenop liggen 

 

 

 



4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

 

Hout moeten we wel/niet beschermen tegen …………………………………………… 

 

en…………………………………………………………………… 

 

 

Hoe kan men dat doen? Kleur de juiste smiley. 

Vernissen 

 

Inwrijven met water 

 

Schilderen 

 

In de zon leggen 

 

    

    

 

 

 

  



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 
waarnemingen 
genoteerd. 

  Ik heb het 
antwoord bij 
de 
waarnemingen 
genoteerd. 

 ik     

 de leraar     

Antwoord op de 
onderzoeksvraag 

Ik heb de 
onderzoeks-
vraag niet 
opgelost. 

Ik heb de 
onderzoeks-
vraag maar 
voor de helft 

opgelost. 

 Ik heb de 
onderzoeks-
vraag 
volledig 
opgelost. 

 ik     

 de leraar     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluatie van de attitudes 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer 
goed 

Orde en netheid Is niet in staat 
om de 
werkplaats 
netjes achter 
te laten. 

  Is in staat 

om de 

werkplaats 

achter te 

laten. 

 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? 


