
ONDERZOEK HOUT 5 

 

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 2 uur de 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 beroepen bestaan er in de houtsector? 



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:  

Beroepen in de houtsector. 

Er zijn mensen die dagelijks bezig zijn met het verwerken van hout. Ze hebben er 

hun beroep van gemaakt. 

Zet het juiste beroep bij de juiste taakomschrijving: 

beeldhouwer - muziekinstrumentenbouwer - meubelmaker - trappenmaker - schrijnwerker – 

timmerman – restaurateur – parketlegger 

Beroep Taakomschrijving 

Meubelmaker Iemand die nieuwe meubelen maakt 

 

timmerman Iemand die ramen en deuren voor de 

woning maakt 

Restaurateur Iemand die oude meubelen weer 

opknapt 

Muziekinstrumentenbouwer Iemand die blaas, strijk of 

tokkelinstrumenten maakt 

Beeldhouwer Iemand die uit een stuk hout een beeld 

beitelt 

Parketlegger Iemand die een vloer met hout bekleedt 

 

schrijnwerker Iemand die de constructie van het dak 

op de woning maakt 

trappenmaker Iemand die een houten trap maakt 

 

 

3.De waarnemingen noteren. 

Veel muziekinstrumenten zijn van hout gemaakt. Geef 5 voorbeelden van 

muziekinstrumenten die uit hout gemaakt zijn. 

- ………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………. 



 

4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

Opdracht: 

Zoek via internet afbeeldingen van die muziekinstrumenten op. 

Kopieer en plak in een Word bestand. 

Geef de taak als titel “Houten muziekinstrumenten”. 

Voeg in de voettekst je naam, klas en datum toe. 

Print je taak af. 

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 
opdracht niet 
uitgevoerd. 

  Ik heb de 
opdracht 
uitgevoerd. 

 ik     

 de leraar     

 

 

 



Evaluatie van de attitudes 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Flexibiliteit Weigert het 

werktempo te 

verhogen indien 

de 

omstandigheden 

dat vragen. 

 

 

Verhoogt, na 

een 

uitdrukkelijke 

opmerking, het 

werktempo 

indien de 

omstandigheden 

dat vragen. 

Verhoogt, op 

aanwijzen, het 

werktempo 

indien de 

omstandigheden 

dat vragen. 

Verhoogt 

spontaan het 

werktempo 

indien de 

omstandigheden 

dat vragen. 

 

    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 


