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De olieramp in de Golf van Mexico in 2010 was een 
grote milieuramp. Wetenschappers zoeken naar manieren om olierampen 
in de toekomst beter te kunnen bestrijden door gebruik van chemische 
stoffen. Bij onderstaande proef met water en olie, maakt men gebruik van 
galzouten.

In een labo worden 2 proefbuizen gevuld met gelijke hoeveelheden wa-
ter en olie. Bij proefbuis 2 worden er ook extra galzouten aan toegevoegd 
(figuur links). Na hevig schudden (figuur midden) worden de lagen terug 
gedeeltelijk zichtbaar (figuur rechts). In proefbuis 1 worden de lagen ‘wa-
ter’ en ‘olie’ na verloop van tijd terug volledig gescheiden. Bij proefbuis 2 
is dit echter niet het geval.

Hoe verklaar je dit?

	a)  Galzouten hebben geen effect.

	b) Galzouten zorgen voor een emulgerende werking.

	c) Galzouten breken de vetten af.

	d) Galzouten zorgen zowel voor een emulgerende werking 
      als voor het afbreken van de vetten.
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In bepaalde ondergrondse parkings worden de chauffeurs verwend wan-
neer ze naar een vrije plaats zoeken. Door het gebruik van oplichtende 
lampjes of LED’s met opvallende kleuren, die gemonteerd zijn boven een 
parkeerplaats, kun je in één oogopslag van op grote afstand merken of 
een parkeerplaats vrij is.

Hierdoor spaar je veel tijd! Als het lampje of de LED rood is, dan is de par-
keerplaats niet vrij. Groen betekent natuurlijk dat de plaats wel vrij is.

Hoe wordt dit op de meest efficiënte manier technisch gerealiseerd?

	a) Via camera’s en een computersysteem wordt gecontroleerd of een 
parkeerplaats al dan niet bezet is. Het lampje boven de parkeerplaats 
wordt automatisch vanuit dat camerasysteem aangestuurd.

	b)  Per parkeerplaats wordt met een laserstraal gecontroleerd of de 
plaats bezet is of niet. Wanneer een auto parkeert, dan wordt een laser-
straal onderbroken (zoals bij een ‘winkelbel’) en kan het lampje boven de 
parkeerplaats rood gemaakt worden. 

	c)  Per parkeerplaats wordt een ultrasone sensor gemonteerd tegen 
het plafond. Die sensor meet de afstand tot de vloer. Wanneer er een ob-
ject onder die sensor staat, is de parkeerplaats bezet en wordt het lampje 
rood.

	d)  Per parkeerplaats zijn er ‘load cells’ ingebouwd. Wanneer er een 
groot gewicht boven die sensoren wordt geplaatst (parkeren van een 
auto), mag je ervan uitgaan dat de parkeerplaats bezet is.
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Janne werkt op een project rond groene energie en
bouwt hiervoor een opslagruimte. Deze moet  een fundering krijgen van 
1 meter dikte en 12 vierkante meter oppervlakte. Ze wil een zo groot 
mogelijk draagvermogen. De opslagruimte komt op een draagkrachtige 
zandgrond en daarom kan een fundering op staal volstaan. Het draag-
vermogen voor een dergelijke fundering kan berekend worden met de 
formule van Prandtl-Buisman.

dg = Vb * pb + Vc * c + Vg * γk * b

Waarbij
•	 dg [kPa] = het draagvermogen
•	 Vb  Vc  Vg [-] = factoren afhankelijk van de hoek van inwendige wrijving ϑ
•	 pb [kPa] = de terreinbelasting net naast de fundering
•	 c [kPa] = de cohesie van de grond onder de fundering
•	 γk [kN/m3] = soortelijk gewicht van de grond onder de fundering
•	 b [m] = de breedte van de fundering

Hoe moet de fundering gemaakt worden om een zo groot mogelijk 
draagvermogen te realiseren?

	a) 6 x 2 m2

	b) 4 x 3 m2

	c)  1 x 12 m2

	d) 12 x 1 m2
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Astrid B is een heel gepassioneerde programmeur. 
Ze ‘pimpt’ ook dikwijls wat programmacode die ze vindt op het internet. 
Want niet alle code die je online vindt, kan je onmiddellijk gebruiken.

Ze vindt er onder andere ook onderstaand stuk code. Het moet uitein-
delijk gebruikt worden voor het schrijven van een programma dat jouw 
Body Mass Index (BMI) uitrekent. Dat is belangrijk, om snel te kunnen de-
tecteren of je een bepaald risico loopt op hart- en vaatziekten. 

De code is geschreven voor een ‘C# Console  Application’.

Wat verschijnt er op het consolescherm?

	a)  13,6

	b)  -14

	c)  13,58

	d) -13580
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Dankzij elektronenmicroscopisch onderzoek hebben we
een goed idee over welke organellen en celstructuren er voorkomen in 
een eukaryotische cel zoals afgebeeld op onderstaande tekening. Dit 
zorgt ervoor dat we beter kunnen begrijpen welke de afweermechanis-
men zijn die planten en dieren gebruiken om zich te verdedigen tegen 
indringers.

Welke combinatie is juist?

	a) 1: nucleus; 2: kernlichaampje; 3: golgi apparaat; 4: glad endoplas-
matisch reticulum; 5: ruw endoplasmatisch reticulum; 6: centriolen; 
7: mitochondria

	b) 1: kernlichaampje; 2: nucleus; 3: ruw endoplasmatisch reticulum; 
4: golgi apparaat; 5: glad endoplasmatisch reticulum; 6: mitochondria; 
7: centriolen

	c) 1: kernlichaampje; 2: nucleus; 3: golgi apparaat; 4: glad endoplas-
matisch reticulum; 5: ruw endoplasmatisch reticulum; 6: mitochondria; 
7: centriolen

	d) 1: kernlichaampje; 2: nucleus; 3: ruw endoplasmatisch reticulum; 
4: mitochondria; 5: glad endoplasmatisch reticulum; 6: golgi apparaat; 
7: centriolen
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We weten allen dat CO2 schadelijk is voor het milieu.

Welke soort elektriciteitsproductie heeft geen CO2 uitstoot?

	a)  een windmolen

	b)  een kolencentrale

	c)  een kerncentrale

	d)  een windmolen en een kerncentrale
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Brood en spelen … wellicht nog steeds actueel.
Een dobbelsteen is hierbij niet te missen.
 
Welke ontplooiing correspondeert met de rode dobbelsteen?
  

	a)  ontplooiing a

	b) ontplooiing b

	c)  ontplooiing c

	d) ontplooiing d
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Timothy ontwerpt een onderdeel voor een draadtrekoven.
In een metalen plaat moet hij een gat voorzien. Door de opgewekte 
warmte zal het metaal ook opwarmen. Hij vraagt zich nu af welke maat 
hij moet voorzien voor het gat, want de grootte van het gat moet zo goed 
mogelijk de afgesproken diameter benaderen in warme bedrijfstoestand. 

Welke maat moet hij voorzien voor het gat tijdens de koude con-
structie?

	a) Het gat moet groter gemaakt worden omdat het verkleint 
      bij opwarming.

	b) Het gat moet kleiner gemaakt worden omdat het vergroot 
  bij opwarming.

	c) Het gat moet op maat gemaakt worden omdat het gat 
  zelf niet van diameter verandert.

	d) Dit hangt af van de uitzettingscoëfficiënt 
  van het gebruikte materiaal.
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Zonder elektriciteit zouden we een andere wereld 
hebben. Elektriciteit kan geproduceerd worden door waterkrachtcentra-
les, windturbines, zonnecellen, elektriciteitscentrales,…  

Wat komt er uit een koeltoren van een elektriciteitscentrale?

	a)  koolzuurgas

	b)  rookgassen

	c)  waterdamp

	d)  zure regen
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‘Het is feest als Bob rijdt.’ Maar af en toe rijdt een dronken chauffeur toch 
met de auto. Een dronken chauffeur brengt zichzelf, maar ook andere 
weggebruikers in gevaar. Autobouwers willen voorkomen dat een dron-
ken chauffeur nog met de auto kan rijden. Ze werken aan een auto met 
een boordcomputer die zal beslissen of de auto kan gestart worden of 
niet. De hoeveelheid alcohol in de adem van de chauffeur zal gemeten 
worden en wanneer er teveel alcohol in de lucht binnen in de auto zit, 
zal de boordcomputer beslissen dat de auto niet kan gestart worden. De 
dronken chauffeur kan dan niet rijden.

Welk technologisch snufje zullen de autobouwers in de auto plaatsen 
om het alcoholgehalte te meten en deze informatie door te sturen 
naar de boordcomputer?

	a)  chip

	b)  camera

	c) sensor

	d) printed circuit board
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De brug met de grootste
overspanning ter wereld ligt in Japan. Ze is 
bijna twee kilometer lang en heeft de naam 
Akashi-Kaikyo gekregen. Meestal zijn brug-
gen opgebouwd uit allemaal kleine bruggen 
achter elkaar. De langste brug over zee ligt in 
China en is 36 kilometer lang, de langste over 
land is in Amerika terug te vinden en is met 
zijn 38,4 kilometer indrukwekkend. De wijze 
waarop de brugdelen met elkaar verbonden 
worden heeft een grote invloed op de inwen-
dige krachten en de daarmee gepaard gaande 
spanningen. Een eerste mogelijkheid is de hy-

perstatische ligger, waarbij de ligger uit één stuk bestaat, maar op meer-
dere punten wordt ondersteund. Een tweede mogelijkheid is de isosta-
tische ligger die slechts op twee punten wordt ondersteund. De hoogte 
van de liggers bepaalt hoe groot de belasting op de brug mag zijn.

Wat kunnen we zeggen over de hoogte van de liggers om eenzelfde 
belasting te kunnen dragen?

	a) De liggers van een hyperstatische constructie moeten hoger zijn
  dan van een isostatische.

	b)  De liggers van een isostatische constructie moeten hoger zijn 
  dan van een hyperstatische.

	c) De liggers van een hyperstatische constructie moeten even hoog
  zijn als een isostatische.

	d) Er zijn onvoldoende gegevens om iets te kunnen zeggen 
  over de hoogte van de liggers.
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Op een Indonesisch eiland heeft een geleerde een stuk
code geschreven… De code is in Javascript en kan gebruikt worden bij 
het bouwen van een website.

Wat gebeurt er als je op de aanwezige knop klikt? 

	a) Op de plaats waar eerst drie puntjes stonden, wordt nu de tekst
   “Leve de VTO” gekopieerd.

	b)  De functie “VTO()” wordt opgeroepen. De “do-while-lus” wordt 
  15 keer doorlopen en op de plaats waar eerst drie puntjes stonden,
  wordt nu de tekst “1” gekopieerd.

	c) De functie “VTO()” wordt opgeroepen. De “do-while-lus” wordt
  16 keer doorlopen en op de plaats waar eerst drie puntjes stonden,
  wordt nu de tekst “0” gekopieerd.

	d) De functie “VTO()” wordt opgeroepen. De “do-while-lus” wordt 
  15 keer doorlopen en op de plaats waar eerst drie puntjes stonden,
  wordt nu de tekst “0” gekopieerd.
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In een arm ontwikkelingsland is er een nijpend voedseltekort.
Soms is voedselhulp niet aangepast aan de noden van de bevolking. Het 
land kan via internationale voedselhulp sojabonen en maïs krijgen. Het 
ministerie van volksgezondheid beslist om een mengsel te laten maken 
van deze beginproducten zodat men een eindproduct bekomt met een 
proteïnegehalte van 14 %. Dit is vergelijkbaar met het proteïnegehalte in 
tarwe. Men kan in totaal 1000 ton leveren. Sojabonen en maïs bevatten 
respectievelijk een proteïnegehalte van 45 % en 10 %.

In welke verhouding moeten de beginproducten gemengd worden?

	a) 885,7 ton soja en 114,3 ton maïs

	b) 463,5 ton soja en 536,5 ton maïs

	c) 114,3 ton soja en 885,7 ton maïs

	d) 536,5 ton soja en 463,5 ton maïs
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Onze elektriciteitsconsumptie neemt steeds toe. Daarom
werd de elektriciteitscentrale van Drogenbos opgestart en 
dient deze gekoppeld te worden aan het hoogspanningsnet. 
Hiervoor moet vermogenschakelaar “S” gesloten worden.

Welk zijn de koppelvoorwaarden?

	a) Spanning en frequentie van de centrale moeten gelijk zijn 
  met deze van het net.

	b) Spanning, frequentie,  fasehoek en fasevolgorde van de centrale
  moeten gelijk zijn met deze van het net.

	c) Vermogenschakelaar “S” moet eerst gesloten worden zodat de
  centrale kan gestart worden en vervolgens de
  elektriciteitsproductie kan aangevat worden.

	d) Spanning en fase van de centrale moeten gelijk zijn 
  met deze van het net.
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Misschien is dit een speciale trap voor een hypermoderne
keuken; zo kan je verschillende niveaus gemakkelijk bereiken.

Welk bovenaanzicht is het juiste?

	a) aanzicht A

	b) aanzicht B

	c) aanzicht C

	d) aanzicht D
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Evelien werkt mee aan een irrigatieprogramma voor
landbouw in de derde wereld. In hun ontwerp voorzien ze een waterlei-
ding die een hoogteverschil van 10 meter overbrugt. Bovenaan en onder-
aan de leiding staan drukmeters opgesteld. Op het hoogste punt wordt 
een druk van 4 bar gemeten en op het laagste punt een druk van 5 bar. 
We mogen veronderstellen dat er geen drukverlies op de leiding ontstaat 
door wrijving en dat de valversnelling 10 m/s2 bedraagt.

Wat kan gezegd worden over het water in de leiding?

	a)  Het water loopt van beneden naar boven.

	b) Het water loopt van boven naar beneden.

	c)  Het water staat stil.

	d)  Het water in de stijgleiding staat op een druk van 1 bar.
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Het gat in de ozonlaag wordt steeds groter. 
Daarom wordt de uitstoot aan broeikasgassen serieus beperkt!

In de voormagen van runderen wordt voeder heel langzaam verteerd 
door bacteriën. Bij dit verteringsproces worden er gassen gevormd. Deze 
gassen ontsnappen uit het verteringsstelsel van de koe door boeren en 
winden. Vandaar dat er in de omgeving van rundveehouderijen een ver-
hoogde concentratie aan broeikasgassen waargenomen wordt.

Welk gas wordt er in grote hoeveelheden door koeien uitgescheiden 
en is schadelijk voor de ozonlaag?

	a) methaan: CH4

	b) propaan: C3H8

	c) butaan: C4H10

	d) koolzuurgas: CO2
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Tijdens het bouwen van bepaalde modelbouwopstellingen 
voor vliegtuigen (intrekbaar landingsgestel, positioneren van rol- en an-
dere roeren, ...) kan het interessant zijn om servo’s op een bepaalde positie 
in te stellen. Servo’s zijn kleine motoren die bijvoorbeeld het landingsge-
stel kunnen inklappen.
De aansturing van zo’n servo, gebeurt met een PWM-signaal met periode 
van maximum 20ms en een aantijd tussen 1ms en 2ms.
Een deel van een dergelijke schakeling, die zo’n PWM-signaal maakt, is 
hieronder weergegeven. De servo kan via een potentiometer gepositio-
neerd worden. Deze schakeling kan twee servo’s uitsturen.
Als op de pin GP2 een grote spanning staat, zal servo 1 maximum naar 
rechts uitwijken. Als op de pin GP2 een kleine spanning staat, zal servo 1 
maximum naar links uitwijken.
In welke positie moet potentiometer R1 staan om de servo 1 maxi-
mum naar rechts te laten uitwijken?

	a) R1 moet in positie A staan.

	b) R1 moet in positie B (midden) staan.

	c) R1 moet in positie C staan.

	d) Doordat de weerstand R3 er staat, 
  heeft het draaien aan R1 geen invloed. 
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Joris helpt Janne bij het bouwen van de opslagruimte.
Hij tekent daarvoor de constructie uit. Hierbij heeft hij stalen balken no-
dig om de ruimte te overspannen. Hij kan daarbij kiezen uit een aantal 
verschillende profielen. Elk profiel heeft zijn eigen voordelen en toepas-
singsgebied. Joris wil dat de profielen zo weinig mogelijk doorbuigen.

Welke type profiel zou hij dan het beste gebruiken?

	a)  een C-profiel

	b) een U-profiel

	c) een H-profiel

	d) een I-profiel
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Gezellig 
“een terrasje doen”… 
Wie wil dat nu niet? 
Boven dat terras hangt 
een zonnescherm. 
Bovenop dat zon-
nescherm, moet een 
elektronische wind-
roos komen. Die wind-
roos kan meten uit 

welke richting de wind komt. Samen met een windsnelheidsmeter kan 
dan beslist worden of het zonnescherm al dan niet moet ineengevouwen 
worden, zodat bij hevige wind het zonnescherm niet stuk gaat en mis-
schien wel iemand verwondt. 
Hierboven zie je een principeopstelling van de windroos. Ze werkt op ba-
sis van een schijf die op bepaalde plaatsen licht doorlaat en op andere 
niet. Via lichtgevende diode’s en lichtdetectoren kan dan bepaald worden 
in welke windrichting de windroos wijst.
Er worden 3 lichtsignalen gebruikt zodat we 8 windrichtingen kunnen 
bepalen: N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW. Het nadeel van die LED’s met fotode-
tectoren is dat er soms een hoek van enkele graden, fout gemeten wordt. 
Er is één bepaalde sequentie van gat/afdichting op de schijf, die de beste 
resultaten geeft.
Welke binaire code zou best gebruikt worden tijdens het maken van 
de schijf als je een zo correct mogelijke windrichting wil bepalen? 

 a)                     b)                   c)                   d)

000 111 000 000

001 110 001 001

010 101 011 100

011 100 010 010

100 011 110 110

101 010 111 011

110 001 101 111

111 000 100 101
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Gekende genetisch gemodificeerde plantensoorten zijn 
maïs, soja, koolzaad,… Deze plantensoorten zijn voornamelijk genetisch 
gemodificeerd om tegen sommige insecten bestand te zijn en een zeker 
tolerantie voor specifieke onkruidverdelgers te bieden. Bij deze planten 
werd het DNA gemodificeerd. Isolatie van DNA is een eerste stap in gen-
technologisch onderzoek. Wanneer je DNA uit een cel wil isoleren, zal 
je eerst de cellen openbreken, vervolgens het celdebris (membranen, 
organellen, …) verwijderen en tenslotte het DNA neerslaan. 

Welk product heb je nodig om DNA neer te slaan?

	a) zeep

	b) zout

	c) vet

	d) alcohol
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Omdat er veel vraag is naar elektriciteit in de Antwerpse 
haven daalt het spanningsniveau. Aan de kerncentrale van Doel wordt 
gevraagd om deze terug te verhogen. 

Dit realiseren ze door:  

	a)  Het setpunt van de spanningsregelaar van de generator
  te verhogen.

	b) De generator sneller te laten draaien.

	c) Het eigen verbruik van de centrale te beperken.

	d) Dit is niet mogelijk omdat het spanningsniveau vast ligt.
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Liesbeth heeft alweer een speciale trap ontworpen, 
nu in de Belgische driekleuren.

Welk trap komt overeen met de technische tekening?

	a) trap A

	b) trap B

	c)  trap C

	d) geen enkele van de 3 trappen
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Jelle werkt aan hetzelfde irrigatieprogramma als Evelien. 
Ze moet pompen voorzien om water op te voeren tot een hoogte van 
2 meter. Op het einde van de leiding wil men een debiet verkrijgen van 
minstens één liter per seconde. In onderstaande grafiek zijn de karakteris-
tieken te vinden van het beschikbare type pomp. Daarop kan je het debiet 
aflezen in functie van de opvoerhoogte, die uitgedrukt staat in druk.

Hoeveel pompen heeft Jelle nodig en hoe moet hij ze schakelen?

	a)  Eén enkele pomp volstaat om dit te realiseren.

	b) Hij heeft twee pompen nodig die in serie staan.

	c) Er zijn twee parallelgeschakelde pompen nodig.

	d) Om dit mogelijk te maken moet hij minstens drie pompen
  inschakelen.


