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	a. Meelsoort 1, 3 en 7

	b. Meelsoort 2, 5 en 6

	c. Meelsoort 4 en 8

	d. Ze bevatten allemaal evenveel eiwit, namelijk 100 gram.

Femke bakt brood en gebruikt hiervoor tarwemeel. In het meel 
zitten suiker, vet en eiwitten. Eiwitten zijn kleine deeltjes. Om te 
weten te komen hoeveel eiwit er in meel zit, kan je een test doen. 
Je lost 100 g meel op in 100 ml water. 
Vervolgens voeg je twee chemische stoffen toe waardoor de eiwit-
deeltjes aan elkaar beginnen te hangen. Die eiwitclusters zakken 
naar de bodem, zoals je op onderstaande figuur ziet.
 

Welke meelsoorten bevatten het meeste eiwit?
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	a. Eet minder vlees en meer tropisch fruit… zo steun je ook de
  ontwikkelingslanden.

	b. Neem een douche in plaats van een bad, zo verbruik je 
  minder water.

	c. Verplaats je voor alle korte afstanden die je moet afleggen 
  met een elektrische fiets, zo verbruik je minder benzine.

	d. Laat je verwarming dag en nacht werken want vooral bij het
  opwarmen gaat er veel energie verloren.

Een ecologische voetafdruk 
duidt aan hoeveel grondop-
pervlakte van de aarde je nodig 
hebt om alle grondstoffen te 
produceren voor je levensstijl 
(voedsel, wonen, reizen, …). 
Als je met de huidige wereld-
bevolking en met de totale 
beschikbare oppervlakte reke-
ning houdt, zou er per persoon 
een oppervlakte van 1,8 hec-
tare ter beschikking zijn 
(1 hectare = een oppervlakte 
van 100 m x 100 m of bijna 2 
voetbalvelden).

Op dit ogenblik heeft de gemiddelde mens op aarde een voetaf-
druk van 2,7 hectare. Helaas scoort de gemiddelde Belg met 7,5 
hectare per persoon heel hoog.

Hoe kun je je ecologische voetafdruk sterk verlagen?
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Om aan de groeiende honger van de wereldbevolking tegemoet 
te komen, worden insecten aan het voedselpalet toegevoegd. Dat 
gebeurt voorlopig in onze regio op een traag tempo. 
Insecten zijn vooral rijk aan eiwitten en bevatten, afhankelijk van 
de soort, ook redelijk wat vetten. Daarnaast leveren ze ook een 
grote hoeveelheid calcium (kalk) omdat ze in hun geheel worden 
opgegeten of verwerkt.
In de tabel hieronder zie je voedingswaarden per 100 gram van  
gemengd gehakt, kabeljauw, appel en sprinkhaan. 

Selecteer de sprinkhaan.

	a. Blauwe tabel is de sprinkhaan.

	b. Groene tabel is de sprinkhaan.

	c. Oranje tabel is de sprinkhaan.

	d.  Gele tabel is de sprinkhaan.
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	a.  Boven rode zeef A

	b.  Tussen rode zeef A en groene zeef B

	c.  Tussen groene zeef B en blauwe zeef C

	d.  Onder blauwe zeef C

Boer Michel houdt schapen. Hij is vergeten zijn schapen in te enten 
tegen wormziekten. Daarom zijn een paar van zijn dieren besmet 
met een platworm, de Fasciola Hepatica. 

Schapen die door deze worm besmet zijn, nemen niet veel  
voedingsstoffen meer uit hun eten op en krijgen last van diarree. 
Om er zeker van te zijn dat deze specifieke worm aan de oorzaak 
van de ongemakken ligt, onderzoekt de dierenarts van Michel de 
stoelgang van de schapen. Misschien kan hij daarin de eitjes van de 
platworm terugvinden. 
Hij gebruikt daarvoor een zeeftechniek, zoals op de figuur te zien 
is. De zeef bestaat uit 3 afzonderlijke roosterzeven die elk een  
andere roosterstructuur hebben. Zeef A heeft gaatjes met een  
afmeting van 0,3 mm, zeef B heeft gaatjes van 0,2 mm breed en 
zeef C heeft gaatjes van 0,1 mm. 

Als je weet dat de eitjes van deze worm 150 micrometer zijn, 
waar komen ze dan terecht?

TIP: 1 mm = 1000 micrometer
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	a. Er wordt zand uitgestrooid waardoor je niet meer uitglijdt.

	b. Er wordt zout uitgestrooid en hierdoor zal de 
  vriestemperatuur van water verlagen. Er ontstaat geen ijs.

	c. Er wordt zout uitgestrooid en hierdoor zal de 
  vriestemperatuur van water verhogen. Er ontstaat geen ijs.

	d. Er wordt zout uitgestrooid. Deze zoutkorrels zorgen er voor
  dat je banden meer grip hebben.

Tijdens de winter kan het sneeuwen en vriezen.
Brrr…
’s Nachts zal de strooiwagen uitrijden bij temperaturen beneden 
het vriespunt.

Waarvoor dient die strooiwagen?
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	a.  De ballon wordt groter.

	b. Er gebeurt niets.

	c. De ballon wordt kleiner.

	d. De ballon ontploft.

Jens steekt een met lucht opgeblazen ballon in de 
diepvries. 

Wat zal er met de ballon gebeuren in de vrieskast?
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Kobe wil van verschillende voorwerpen het volume 
meten. 
Dit kan hij doen zoals op de figuur hieronder. Een vork wordt  
toegevoegd in een maatbeker gevuld met water. Het volume stijgt 
van 150 ml naar 160 ml. Zo weet hij dat het volume van de vork  
10 ml bedraagt (= 10 cm³).
 

Van welk materiaal kan Kobe op deze manier het volume niet 
meten?

	a. Een metalen kogel

	b. Een gouden ring

	c. Een steen

	d. Een ijsblok
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	a.  H2O

	b. CO2

	c. CO

	d. NH3

Alle stoffen zijn opgebouwd uit kleine onderdelen die 
we moleculen noemen. Die moleculen zijn opgebouwd uit atomen 
waarvan er meer dan honderd verschillende soorten bestaan. 
Aan elke atoomsoort wordt een chemisch symbool toegekend, 
vaak op basis van de naam van die soort in het Engels. 

Zo heb je bijvoorbeeld: 
• C = koolstof (Engels: carbon)
• H = waterstof (Engels: hydrogen)
• O = zuurstof (Engels: oxygen)
• N = stikstof (Engels: nitrogen)

Een molecule wordt opgebouwd uit meerdere atomen van ver-
schillende of dezelfde soort. Zo heb jij bijvoorbeeld NaCL (of keu-
kenzout), dat opgebouwd is uit één natrium-atoom (Na) en één 
chloor-atoom (Cl).

Soms heb je in 1 molecule meer dan 1 atoom van dezelfde soort. 
Voor de naamgeving is dit een beetje ingewikkeld waardoor er 
voorvoegsels gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld:

• 1 = mono (wordt soms weggelaten)
• 2 = di
• 3 = tri

Wat is de chemische formule voor koolstofdioxide?
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	a.  Rood – Groen – Rood – Groen – Blauw – Rood – Groen –   
  Blauw

	b. Fout – Juist – Fout – Juist – Fout – Fout – Fout – Juist – Juist 

	c. Schoppen – Schoppen – Klaveren – Klaveren – Harten – 
  Ruiten – Ruiten – Klaveren

	d. Ja – Neen – Ja – Ja – Misschien – Ja – Neen – Neen – 
  Misschien 

Computers zijn digitale toestellen en gebruiken bij hun berekenin-
gen enkel de getallen 0 en 1. Daardoor zijn computers bijvoorbeeld 
heel goed geschikt om de antwoorden op een lijst vragen waarop 
de antwoorden enkel JA of NEEN zijn op te slaan, omdat je JA kunt 
gelijkstellen aan 1 en NEEN aan 0. 

Welke informatie kunnen computers ook gemakkelijk 
coderen?
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	a.  STAP

	b. LINKS – LINKS – LINKS – STAP – LINKS – STAP – LINKS – STAP
  – LINKS

	c. VOORUIT – LINKS – LINKS

	d. STAP – STAP – LINKS – LINKS 

Om te leren programmeren heeft professor Karel een simpel idee 
uitgewerkt. Een robotje luistert naar de commando’s die je ver-
stuurt en doet vervolgens wat je vraagt. Hij begrijpt echter maar 2 
commando’s, nl. “stap” en “links”.

 
Nu wil ik code schrijven die de robot van op het groene vakje ver-
plaatst naar het rode vakje… Let wel op, op dat rode vakje kijkt de 
robot naar links, en niet langer naar rechts…

Welke code is correct?
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	a. Op de computer waarop je aan het werken was.

	b. Op de computer van de directeur die de grootste 
  opslagruimte van alle computers op school heeft.

	c. Op de computer van het internetbedrijf ‘the cloud’, in het 
  Amerikaanse New York.

	d. Op een willekeurige computer ergens op de wereld, die deel 
  uitmaakt van een heel groot netwerk aan dataopslag-
  computers en speciaal hiervoor gebruikt wordt.

Computernetwerken maken steeds meer gebruik van wat de ‘cloud’ 
genoemd wordt. Zoals je op de figuur hiernaast ziet, is de ‘cloud’ 
een ‘systeem’ dat heel wat toestellen met elkaar kan verbinden. 

Als je op de computer op school een bestand maakt (een 
tekstbestand, een presentatie of nog iets anders) en je plaatst 
dat bestand in de ‘cloud’, op welk toestel wordt dat bestand 
dan bewaard? 
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	a. wezoplekduyc

	b. R5dke7saq

	c. 162534526180973

	d. H3k&do@kY6}5

Een computer is meestal uitgerust met een wachtwoord. Dat 
wachtwoord is best niet je naam en ook niet een simpele cijfercode 
zoals 1234. 

Als je een moeilijk te kraken wachtwoord wil instellen op je 
computer zodat niet iedereen aan je documenten kan, wat is 
dan de beste keuze? 
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Als je het versnellingsapparaat van een fiets bekijkt, waar 
moet je ketting dan liggen als je met de wind in je rug heel 
snel wil fietsen, zonder ongelooflijk snel de trappers te moe-
ten ronddraaien?

	a. Situatie A: het grootste tandwiel achteraan

	b. Situatie B: het kleinste tandwiel achteraan

	c. Situatie C: ergens tussenin

	d. Het maakt niet uit, de wind blaast je vooruit.
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	a. Zwarte T-shirt

	b. Roze T-shirt

	c. Groene T-shirt

	d. Witte T-shirt

Als je een regenboog al eens goed bekeek, weet 
je dat zonlicht eigenlijk bestaat uit verschillende 
kleuren. Alle kleuren samen gecombineerd geven 
wit licht. 

Elk voorwerp dat we zien heeft een bepaalde kleur en dat is om-
dat die voorwerpen de ene kleur (bijvoorbeeld rood, zoals bij deze 
stoel) wel weerkaatsen, terwijl de andere kleuren (groen, blauw, 
geel,...) door dat voorwerp geabsorbeerd worden. 

Bij de zwarte kleur wordt er niets weerkaatst.

Als je weet dat licht energie met zich meedraagt, wanneer zal 
Suki dan tijdens een mooie zomerdag het meest zweten?
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	a. Pad A

	b. Pad B

	c. Pad C

	d. Pad D

Je bent de redder op het mierenstrand en ziet plotseling dat Brilli, 
één van de knapste mieren op het strand, in de problemen komt 
tijdens het zwemmen. 
Je wil zo snel mogelijk bij Brilli geraken, maar moet daarvoor een 
deel van de afstand over het strand afleggen en een deel in het 
water. 

Als je vlugger kan lopen op het strand dan je kan zwemmen in 
het water, welk pad volg je dan best? 
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	a.  Wiel 4 draait in wijzerzin, maar trager.

	b. Wiel 4 draait in tegenwijzerzin, maar trager.

	c. Wiel 4 draait in wijzerzin, maar sneller.                   

	d. Wiel 4 draait in tegenwijzerzin, maar sneller.

Hieronder zie je een machinale constructie waarbij de tandwielen 
1 en 2 elkaar aandrijven, net zoals het geval is voor tandwiel 3 en 4. 
Tandwiel 2 en 3 op hun beurt zijn met een riem verbonden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als tandwiel 1 in wijzerzin draait met een snelheid van 
2 toeren per seconde, hoe draait wiel 4 dan rond?
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Alle bouwmaterialen hebben een specifieke warmtegeleidings-
coëfficiënt die aangeeft hoe gemakkelijk ze warmte doorlaten. 
Zo is die coëfficiënt voor hout kleiner dan voor PVC-plastiek en die 
van PVC-plastiek kleiner dan die van aluminium.
De materialen worden toch alle drie gebruikt om ramen uit te  
maken omdat ze elk hun eigen voordelen hebben ten opzichte van 
elkaar.

Welk van de 3 types ramen zullen het minst presteren op vlak 
van warmte-isolatie en veel warmte-energie naar buiten 
lekken?

	a. Houten ramen

	b. PVC-ramen

	c.  Aluminium ramen

	d. Het maakt niet uit, omdat het glas overal even slecht de 
  energie vasthoudt.
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	a. Ze legt haar dak vol met zonnepanelen.

	b. Ze plaatst een kleine windmolen op haar dak of net naast
  haar huis.

	c. Ze rust haar verwarmingsinstallatie uit met een 
  warmtepomp die warmte uit de grond haalt.

	d. Ze pompt water uit de vijver om via een watermolen 
  energie te krijgen.

In een woonregio waar vooral hoogbouw aanwezig is, mag Fien 
toch een gewoon huis bouwen. Ze wil energiezuinig bouwen, en 
zoveel mogelijk energie zelf produceren.
 

Wat kan ze hier het beste doen?
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	a. Huis 2

	b. Huis 9

	c. Huis 11

	d. Huis 6

In een nieuwe woonwijk worden 11 woningen gebouwd. Naast 
7 redelijk gewone woningen worden ook 4 heel moderne huizen 
gebouwd (zie foto). Die huizen (nr. 2, 6, 9 en 11) zijn niet uitgerust 
met een zadeldak, zoals de rest, maar hebben een volledig schuin 
aflopend dak met een hoge zijde en een lage zijde. 

Bij welk huis is het zeker zinvol om een grote regenput te 
plaatsen omdat de oriëntatie van het dak ervoor zorgt dat de 
regen, die meestal door de wind uit het westen valt, goed op-
gevangen kan worden?
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Op een woning staat vaak een zadeldak, waarvan het gebinte  
(het skelet) gemaakt is uit houten balken. Op de figuur zie je recht-
hoekige constructies, vierkante constructies en driehoekige con-
structies.

Welke houtconstructie zorgt voor de meeste stevigheid van 
het dak?

	a. De driehoek

	b. Het vierkant

	c. De rechthoek

	d. De vorm maakt geen verschil uit.
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	a. Er is geen enkele symmetrieas.

	b. Er zijn 2 symmetrieassen.

	c. Er zijn 4 symmetrieassen.

	d. Er zijn 8 symmetrieassen.

Op de figuur hieronder zie je bepaalde vormen een 
aantal keren terugkeren. Er zit dus een zekere symmetrie 
in de figuur. 

Kun jij bepalen hoeveel symmetrieassen je door de figuur 
kunt trekken? 
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	a. De rood-omringde foto

	b. De blauw-omringde foto

	c. De groen-omringde foto

	d. De zwart-omringde foto

De fotograaf neemt een foto vanop de plaats waar hij 
nu staat. 

Hoe zal die foto er uit zien?
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	a. Het lichtblauwe I-vormig blokje

	b. Het donkerblauwe omgekeerde L-vormige blokje

	c. Het oranje L-vormige blokje

	d. Het paarse T-vormige blokje

Jullie kennen waarschijn-
lijk allemaal het computer-
spelletje Tetris dat gebruikt 
wordt in meer dan 5000  
afleveringen van het tv- 
programma Blokken. 

Stel dat je een zone van 8 x 2 groot wil opvullen met één bepaald 
type blokje, hoe kun je dat dan aanpakken? 
Hieronder staan 4 verschillende blokjes. Slechts met 1 soort van die 
blokjes kan het grote 8 x 2-vlak niet opgevuld worden. 

Met welk blokje kan je dit NIET doen? 
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	a.  4

	b.  8

	c. 2

	d. 1

De meest gebruikte dobbelsteen bestaat uit 6 vlakken
en heeft een kubusvorm. Voor complexere spellen wordt 
er soms gebruik gemaakt van 4-zijdige, 8-zijdige, 10-zijdige en zelfs 
12-zijdige en 20-zijdige dobbelstenen.

Hier zie je een ontplooiing van een 8-zijdige dobbelsteen. 

Bepaal welk vlak onderaan op tafel ligt, als op de bovenzijde 
het getal 7 te lezen is. 
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	a. Draaiknop in de oranje stand

	b. Draaiknop in de groene stand

	c. Draaiknop in de blauwe stand

	d. Draaiknop in de witte stand

We willen de spanning van een 
batterij meten om te kijken of ze nog genoeg 
energie kan leveren. Zo’n batterij produceert 
normaal een gelijkspanning van 1,5 V (= DC) en 
wordt uitgedrukt in Volt (V).
Om de spanning te meten maken we gebruik 
van een multimeter. Dit toestel kan ook wissel-
spanning meten (= AC). Zo’n wisselspanning 
wordt ook in Volt (V) opgemeten, maar is golf-
vormig.

Verder kan met deze multimeter ook de elektrische weerstand (in 
ohm = Ω) en elektrische stroom (in ampere = A) gemeten worden.

Hoe moeten we de draaiknop op de multimeter draaien om de 
gelijkspanning van de bijna ontladen batterij te meten?
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	a. Verbindingen met gele achtergrond

	b. Verbindingen met roze achtergrond

	c.  Verbindingen met blauwe achtergrond

	d. Verbindingen met groene achtergrond

Een ‘elektro’ is speelgoed
waarmee je vraagjes kan oplossen.
Door met een aanwijskabeltje de 
vraag en het juiste antwoord aan 
te duiden, wordt een stroomkring 
gesloten en gaat een lampje op-
lichten via de batterij. De stroom-
kring wordt gesloten omdat op de 
achterkant van het antwoordblad 
de juiste antwoorden met draadjes 
verbonden zijn met elkaar.

Mia neemt een vragenblad  waar bij elk volwassen dier de naam 
van de nakomeling staat.

Hoe moet je op de achterzijde van het 
vragenblad de draadjes verbinden?
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Op de figuur hiernaast zie je een 
schema van een centrale verwar-
ming. Water wordt opgewarmd in 
de verwarmingsketel (1). Dat warme 
water wordt dan door een leiding 
(2) richting radiator (4) gestuurd. 
Een kraan (3) bepaalt of het water al 
dan niet voorbij kan. Nadat het war-
me water een deel van zijn warmte-
energie afgestaan heeft in de radi-
ator, stroomt het koudere water 
terug (5) naar de verwarmingsketel 
om opnieuw op te warmen. 

Een elektrische stroomkring is ge-
lijkaardig en is opgebouwd uit een 
elektriciteitsbron, geleiders, schakelaars en verbruikers… 
 

Koppel de juiste figuren aan de juiste cijfers van de centrale 
verwarming!

	a. 1 = A; 2 = 5 = D; 3 = B; 4 = C

	b. 1 = B; 2 = 5 = D; 3 = C; 4 = A 

	c.  1 = A; 2 = 5 = D; 3 = C; 4 = B

	d. 1 = C; 2 = 5 = D; 3 = A; 4 = B
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Als België effectief binnenkort de kernuitstap maakt en 
dus niet langer door nucleaire centrales elektriciteit zal produceren, 
moeten we volledig op duurzame elektriciteitsproductie mikken. 
Elektriciteit kan zo op verschillende manieren geproduceerd wor-
den, die hieronder kort beschreven worden:
• Zonne-energie: rechtstreekse 

instraling van de zon op zonne-
panelen zorgt voor de productie 
van elektriciteit.

• Geothermische energie: vulka-
nische warmte uit de aardbo-
dem wordt via de verdamping 
van water omgezet naar elektri-
citeit.

• Windenergie: de beweging van 
windmolens wordt gebruikt om 
elektriciteit op te wekken.

• Waterkrachtenergie: naar bene-
den stromend water doet een 
turbine draaien en op die ma-
nier wordt analoog als bij wind-
molens bewegingsenergie naar 
elektrische energie omgezet.

Welk van die 4 methodes is 
in een land zoals België het 
meest aangewezen om op 
industriële schaal uit te bouwen?

	a. Zonne-energie

	b. Geothermische energie

	c.  Windenergie

	d. Waterkrachtenergie
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	a. Rode figuur

	b. Groene figuur

	c. Zwarte figuur

	d. Blauwe figuur

Een digitaal fotoapparaat maakt foto’s die gekenmerkt
worden door hun resolutie. Die resolutie zegt uit hoeveel 
beeldpunten het volledige beeld bestaat.

In het voorbeeldje zie je links een hogere resolutie dan rechts, om-
dat je 9 x 9 beeldpunten hebt links (81 pixels) en maar 3 x 3 beeld-
punten rechts (9 pixels).

Meestal spreken we over megapixels, waarbij ‘mega’ een miljoen 
betekent.

Als we een foto hebben met een resolutie van 20 megapixels, 
hoe zal die foto dan opgebouwd zijn?
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Een duikboot gebruikt zogenaamde ‘sonartechnologie’ 
om de afstand tot een ander voorwerp onder water of 
drijvend op het water te meten. Dat gebeurt door een geluid uit te 
sturen dat wordt weerkaatst op het op te meten voorwerp. 

We kennen de snelheid van geluid onder water (= 1500 m/s). Daar-
door kunnen we uit de gemeten tijd tussen het versturen van het 
geluid en het terug opvangen van het geluid (sonar-echo) bereke-
nen welke afstand er tussen de duikboot en het object is.

Als die opgemeten tijd 6 seconden bedraagt, hoe ver bevindt 
het schip zich dan van de duikboot? 

	a. 1500 x 6 = 9.000 m of 9 km

	b. 1500 x 6 / 2 = 4.500 m of 4,5 km

	c. 1500 x 6 x 2 = 18.000 m of 18 km

	d. 1500 / 6  = 250 m
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	a.  De lamp kan nooit oplichten.

	b.  De lamp zal altijd oplichten als S1 en S2 ingedrukt zijn.

	c.  De lamp zal altijd oplichten als S1 of S3 ingedrukt zijn.

	d.  De lamp zal altijd oplichten als S1 en S3 ingedrukt zijn.

De EN-poort en de OF-poort zijn 2 verschillende logische 
blokken. De werking van die poorten is als volgt:

• De EN-poort vereist op beide ingangen een signaal 1 om aan de 
uitgang een signaal 1 te genereren. 

 

• De OF-poort vereist slechts op 1 van beide ingangen een signaal 
1 om aan de uitgang een signaal 1 te genereren. 

 

Hieronder zie je een elektronisch schema, waar de stand van 3 scha-
kelaars (S1, S2, S3) bepalen of een lamp al dan niet zal oplichten. 

Een schakelaar zendt een signaal 0 door als hij niet ingedrukt wordt 
en 1 als hij wel ingedrukt is.
De lamp zal licht uitstralen als ze een signaal 1 ontvangt en blijft 
donker bij een signaal 0. 

Hoe moeten de schakelaars ingedrukt worden om de lamp te 
laten oplichten?
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	a. Ze ziet er mooier uit.

	b. Ze kan meer gedetailleerde informatie bevatten.

	c. Ze moet niet langer horizontaal gescand worden.

	d. Ze is kleiner en neemt minder plaats in op het product.

Meestal wordt aan de kassa’s van de warenhuizen en 
winkels elk artikel gescand met behulp van streepjes-
codes. Aan zo’n streepjescode en de daarbij horende cijfercode is 
dan in het betaalsysteem een prijs gekoppeld.

Nu ziet men echter al vaak de QR-code (rechts) op producten staan. 

Wat is het technologische voordeel van deze QR-code, als je ze 
vergelijkt met de originele streepjescode ?


