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	a. Op basis van X-stralen die door de buik heen worden 
  gestraald. Dit doet men ook om na te gaan of je arm na een
  val gebroken is.

	b. Op basis van licht dat op de buik wordt gestraald en een
  soort foto maakt.

	c. Op basis van geluidsgolven die in de buik worden 
  weerkaatst.

	d. Op basis van een hartslagmeter die de bloedsomloop 
  van de baby in kaart brengt.

De mama van Ferre is zwanger. 
Tijdens de zwangerschap moet 
ze nu en dan bij de gynaecoloog 
langs om te zien of de foetus zich 
goed ontwikkelt. De dokter doet 
dan een echografie waardoor 
hij als het ware door de buik het 
baby’tje kan 
zien. 
 

Hoe werkt zo’n echografie-toestel?
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	a. Het oranje DNA-staal

	b. Het blauwe DNA-staal

	c. Het groene DNA-staal

	d. Het grijze DNA-staal

DNA is een molecule die voor alle levende organis-
men, dus ook bij mensen, dient om erfelijke informatie 
te bewaren en door te geven. Ieder individu heeft een 
verschillend DNA en daarom wordt dat DNA ook door 
de politie gebruikt om verdachten te identificeren.  
Met bepaalde technieken kan je dit DNA zichtbaar ma-
ken en voorstellen als een soort streepjescode. 
Astrid werkt bij de politie en onderzoekt een misdaad. 
Bij een brandstichting is een bruin haartje gevonden. Dat haartje 
was echter sterk beschadigd door het vuur en leidde maar tot een 
gedeeltelijke DNA-reconstructie. Dit zie je hierboven.
In de databank van de politie wordt het DNA bewaard van heel veel 
mensen die ooit iets mispeuterd hebben. Toen Astrid in de regio op 
onderzoek ging naar pyromanen met bruin haar, kreeg ze 4 DNA-
profielen te zien. 

Wie van die vier had hier opnieuw een brand gesticht? 
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	a. Vloeibare zuurstof die voor de verbranding in de motor tot 
  gas omgezet wordt.

	b. Water (H2O) want daar zitten zuurstofdeeltjes in.

	c. Gewone lucht want daar zit 20 % zuurstofgas in.

	d. Dat is niet nodig; we zuigen continu zuurstof aan vanuit de 
  ruimte waar de raket door vliegt.

Een van deze mijlpalen in 
de geschiedenis van de 
mensheid is de landing op 
de maan in 1969. Om naar 
de ruimte te vliegen, ma-
ken we gebruik van raket-
ten. Deze raketten gebrui-
ken benzine als brandstof. 
Die benzine kan enkel 
kracht veroorzaken als die 
in een motor verdampt 
en verbrandt samen met 
zuurstofgas. 
Zoals je je kan inbeelden, 
is er dus, naast de ben-
zine, serieus wat zuurstof 
nodig om tot aan een an-
dere planeet te geraken. 
De zuurstof (O2) nemen 
we mee in tanks, zoals op 
de foto te zien is. 

Wat zit er in zo’n tank?
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	a.  Heliumgas is warm en warme lucht stijgt (denk maar aan een
  luchtballon).

	b. Heliumgas is lichter dan lucht.

	c. Heliumgas wordt niet aangetrokken door de aarde.

	d. Heliumgas is zwaarder dan lucht.

Heliumballonnen zie je soms op een verjaardagsfeestje. 
Je vult een ballon met gas uit een tank.  

Hoe komt het dat je de ballon moet vasthouden, want anders 
vliegt hij weg?
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	a.  De robot is voorwaarts verplaatst ten opzichte van de 
  oorspronkelijke positie.

	b. De robot is achterwaarts verplaatst ten opzichte van de 
  oorspronkelijke positie. 

	c. De robot rijdt nog steeds achteruit op dit ogenblik.

	d. De robot is niet van positie veranderd.

Legorobots worden steeds meer ingezet om 
kinderen aan het programmeren te krijgen. 
Voor de jongste kinderen wordt dat gedaan 
met de Lego Wedo. 
Achteraan het robotje zie je de Wedo-motor, 
die aan de hand van enkele verschillende 
motorblokken aangedreven kan worden. 
Alle mogelijk commando’s zie je hieronder. 

Als je weet dat de robot bij een motorrotatie in tegenwijzerzin 
vooruit rijdt, waar bevindt de robot zich dan na het uitvoeren 
van het volgende commando ?
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	a.  1 + 128 = 129

	b. 1 + 4 + 128 = 133

	c. 1 + 8 + 128 = 137

	d. 2 + 8 + 128 = 138 

Computers werken met kleine elektrische stroom. Als er een stroom 
is, dan komt dit overeen met het getal 1. Als er geen stroom is, 
noteren we een 0. 
Door in de loop van de tijd het signaal te laten variëren, krijg je 
een opeenvolging van eentjes en nulletjes. Dit wordt binaire code 
genoemd. Binair betekent dat je alleen 1 en 0 gebruikt. 
Om meer informatie dan gewoon 1 en 0 te kunnen doorsturen, 
wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 8-bit codering. Zoals je 
op de figuur hieronder ziet, staat 01011011 voor 91. Die 91 krijg 
je door de som te nemen van machten van 2 (rechts naar links) te 
nemen en die al dan niet met 1 of 0 te vermenigvuldigen. 

Met welk getal komt 10001001 overeen? 
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3 glazen flessen worden tot 20 cm van de bodem gevuld met  
water. Elk van die flessen heeft dezelfde grondoppervlakte en ook 
de glasdikte is bij alle drie dezelfde. 

Als je op de bodem de druk meet die door het water wordt 
uitgeoefend, in welk fles is die dan het grootst?

	a. De druk is het grootst in fles A.

	b. De druk is het grootst in fles B.

	c. De druk is het grootst in fles C.

	d. De druk is in elk van de flessen onderaan even groot.
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	a. In wijzerzin en 1 seconde per omwenteling.

	b. In tegenwijzerzin en 1 seconde per omwenteling.

	c. In wijzerzin en 5 seconden per omwenteling.

	d. In tegenwijzerzin en 5 seconden per omwenteling.

5 ronddraaiende cilinders worden met elkaar verbonden via on-
derstaande overbrengingsriemen. 

Als cilinder 1 in tegenwijzerzin ronddraait en 3 seconden 
nodig heeft om een volledige omwenteling te maken, hoe zal 
cilinder 5 dan bewegen?
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De meeste huizen worden verwarmd met een centrale verwar-
ming waarmee warm water naar verschillende radiatoren gestuurd 
wordt. 
Hieronder zie je 3 schema’s waarop je ziet hoe water opgewarmd 
wordt door een verwarmingsketel en door leidingen naar de radia-
toren gestuurd wordt. 
Rode, oranje en blauwe lijnen stellen buizen voor waardoor warm, 
lauw en koud water getransporteerd wordt.

stelt een radiator voort

is een verwarmingsketel waar water opgewarmd wordt 
met behulp van aardgas 

Welk schema is er juist?

	a. Schema A

	b. Schema B

	c.  Schema C

	d. De drie schema’s kunnen elk zonder problemen toegepast 
  worden.
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	a. De lekdorpel die verhindert dat er water op het verhoogde
  stuk van de dorpel valt.

	b. De deurborstel die gemaakt is van fijne haartjes en het 
  binnenstromend water tegenhoudt.

	c. Het opvanggootje onder de deur waar het overtollige water
  instroomt en blijft staan.

	d. Elk systeem is even goed.

Om te verhinderen dat onder de voordeur water kan binnen- 
stromen, wordt altijd gebruik gemaakt van een dorpel. Dat is een 
verhoging die het water tegenhoudt. 
Bij slagregen tegen de deur is zo’n dorpel soms niet voldoende om 
het droog te houden. 
Hieronder zie je drie extra aanpassingen die er voor kunnen zorgen 
dat het binnen droger blijft. 

Welk van die drie technieken is volgens jou de beste oplossing? 
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	a. Nee, want de 3 schakelaars moeten op stand 1 staan.

	b. Ja, want er moeten minimum 2 schakelaars gesloten zijn.

	c. Ja, want er moet minimum 1 schakelaar gesloten zijn.

	d. Nee, want de 3 schakelaars moeten in stand 0 staan.

Mama gebruikt een oud strijkijzer. Het elektrische 
snoer van dat strijkijzer is al enkele keren stukgegaan en telkens 
hersteld door de kapotte stukken te overbruggen met een schake-
laar (zie onderstaande figuur).

De schakelaars staan hier alle drie in serie, dus de ene na de andere. 

Schakelaar 1 staat op stand 0, schakelaar 2 en 3 staan op stand 1. 
Hierbij duidt de 0 dat de stroomkring open is, terwijl 1 aanduidt dat 
de stroomkring gesloten is. 

Zal het strijkijzer op dit moment werken? 
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	a. Volgens de vette lijn.

	b. Volgens de dunne lijn.

	c. Volgens de streepjeslijn.

	d. Volgens de stippellijn.

Elektrische stroom ontstaat als een gela-
den deeltje door andere geladen deeltjes 
aangetrokken wordt. 

Er bestaan positieve ladingen (rood op 
de figuur) en die trekken negatief gela-
den deeltjes (blauw) aan; positief gela-
den deeltjes (rood) worden afgestoten. 

Negatieve ladingen (blauw op de figuur) 
trekken positief geladen deeltjes (rood) 
aan en stoten negatief geladen deeltjes 
(blauw) af. 

Stel dat er nu 3 even grote ladingen in 
een bepaalde zone aanwezig zijn, zoals 
hiernaast getekend is:

Hoe zal de centraal gelegen kleine negatieve lading dan
bewegen? 
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	a. 0

	b. 1

	c. 2

	d. -1

Bij digitale elektronica wordt vaak gebruik gemaakt 
van een beslissingstabel. Hiernaast zie je de
beslissingstabel van de EN- , de OF-poort en ook van de NEG-poort.

De EN-poort kijkt of 
er op beide ingangs-
signalen een 1-sig-
naal aanwezig is.

Een OF-poort kijkt 
als op minstens 1 
van de ingangssig-
nalen een 1-signaal 
aanwezig is. 

Een NEG-poort ten slotte vervormt een 1 naar een 0 en een 0 naar 
een 1. 

Wat is het uitgangssignaal als je het bvenstaand schema toe-
past op de ingangssignalen 0, 1, 1? 
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	a.  De blauwe microprocessor

	b.  De zwarte microprocessor

	c. De groene microprocessor

	d. De oranje microprocessor

Als je een huishoudtoestel 
openschroeft, vind je ongetwij-
feld een PCB-bord terug. PCB 
staat voor ‘Printed Circuit Board’. 
Deze elektronica-plaat zorgt dat 
de elektrische signalen van de 
ene plaats naar de andere plaats 
kunnen doorgestuurd worden. Het zijn dus elektrisch geleidende 
koperdraadjes die op een hard bord gedrukt worden. 
De zwarte lijntjes op het bordje zijn de geleidende koperdraadjes, 
terwijl de groene zones uit isolerend materiaal bestaan. 
Het elektronicabord moet nu nog bestukt worden met elektroni-
sche componenten. Dit zijn bijvoorbeeld elektrische weerstanden, 
condensatoren, capaciteiten, sensoren en/of microcontrollers. Zo’n 
microcontroller is een minicomputer die signalen via inputkanalen 
omrekent om een bepaalde output via andere leidingen door te 
sturen. 

Van de 4 microprocessoren die hierboven voorgesteld worden 
kan er maar 1 op de printplaat vastgehecht worden. Welke mi-
croprocessor is dat? 
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	a. 18 blokjes

	b. 20 blokjes

	c. 22 blokjes

	d. 24 blokjes

We hebben een ingewikkelde structuur opgebouwd 
uit blokjes. 

Je ziet hieronder het vooraanzicht en het achteraanzicht.

Hoeveel blokjes zijn er nodig om deze structuur te maken?
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	a. Bovenaanzicht

	b. Rechter zijaanzicht

	c.  Linker zijaanzicht

	d. Achteraanzicht

Bekijk de figuur hieronder. 
De zwarte pijl wijst naar het vooraanzicht. 

Daarnaast zie je een aanzicht. Welk aanzicht is dit?


