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	a. Zambia < België < Japan

	b. België < Japan < Zambia 

	c. Japan < Zambia < België

	d. Zambia < Japan < België

Iedere mens heeft eten nodig en wil een 
mooi, comfortabel leven.  Om huizen te 
bouwen, rond te rijden met de auto, eten 
te produceren wordt gebruik gemaakt van 
alle grondstoffen die onze aarde kan leve-
ren. Als je de volledige aarde zou opdelen 
in stukjes, zodat iedereen een even groot 
stuk kan gebruiken om van te leven (dus 
om alles zelf te kweken en te maken), dan 
is er voor elk mens ongeveer 1,8 hectare. 
Dat is een oppervlakte van bijna 4 voetbalvelden groot.  
Nu is het gemiddeld verbruik op dit ogenblik meer dan 2 hectare 
per persoon. In de Verenigde Staten bedraagt de gemiddelde eco-
logische voetafdruk zelfs meer dan 10 hectare per persoon. 
Dat betekent dat we de aarde eigenlijk veel te zwaar belasten en 
kapotmaken. 

Rangschik 3 landen (Zambia, België en Japan) volgens stijgen-
de voetafdruk! 

Eén van deze landen heeft een voetafdruk van 0,9 hectare. 
De 2 andere hebben een voetafdruk van 7,9 en 4,4 hectare.

Tip 1: Zambia is een arm land in Afrika.
Tip 2: Japan is een eiland in Azië 
waar de mensen al lang 
duurzaam proberen te leven.
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	a. Eva valt makkelijk in slaap.

	b. Jul valt makkelijk in slaap.

	c. Ze slapen allebei makkelijk in.

	d. Zowel Eva en Jul zullen niet makkelijk inslapen.

In ziekenhuizen is men de laat-
ste jaren vaak de verlichting 
aan het veranderen, omdat 
men merkte dat het voor de 
gezondheid van de patiënten 
belangrijk is dat het licht er 
soms helder blauwachtig en 
soms roodachtig (en minder 
fel) uitziet. 
Dat heeft te maken met wat 
men onze ‘biologische klok’ 
noemt. Het is zo dat het wei-
nige licht van de zon na zons-
opgang roodachtig kleurt 
maar daarna feller en  blauw-
achtig wordt. ’s Avonds krijgt 
het licht terug een rodere kleur 
bij het donker worden. Omdat 
het licht blauwer wordt, wordt 
men ’s morgens wakker en omdat het ’s avonds roder kleurt, wordt 
men ’s avonds moe. 
Jul speelt ’s avonds tot 22 uur Minecraft (blauwe achtergrond) op 
zijn tablet in een felverlichte kamer. Zijn zus Eva leest tot 10 uur 
met een oranje nachtlampje in haar boek terwijl de meeste lampen 
in haar kamer uit zijn. 

Wie zal makkelijkst in slaap vallen?
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Bij de bouw van een houten 
tuinhuis heb ik een aantal 
houten bogen gemaakt, die ik in de grond 
vastmaak. Zo’n boog bestaat uit 2 verticale 
en 1 horizontale balk.
Ik merkte echter al vlug dat zo’n boog nog-
al onstabiel is als je ertegen duwt. Ik pro-
beerde 3 methodes uit om de boog stabie-
ler te maken. 

Welke methode is het meest stabiel?

	a. Methode A: een tweede horizontale balk op de vloer

	b. Methode B: een extra verticale balk

	c. Methode C: een klein balkje dat een driehoek vormt

	d.  Ze werken alle drie even goed.
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	a.  ongeveer 2 dagen (= 20000 : (150 x 60)) 

	b.  ongeveer 11 dagen (= 20000 : (60 x 30)) 

	c.  ongeveer 65 dagen (= (20000 x 30) : (150 x 60))

	d.  ongeveer 133 dagen (= 20000 : 150)

De nieuwbouwwoning van familie Cailliau in Ieper heeft een plat dak 
met een totale oppervlakte van 10 m x 15 m = 150 m². 

Om gebruik te kunnen maken van het regenwater dat op hun dak 
valt, hebben ze tijdens 
het bouwproces een 
regenwaterput met een 
inhoud van 20.000 liter 
laten plaatsen. 

Als je weet dat er in Ieper tijdens een normale maand gemid-
deld 60 liter per m² regen valt, hoeveel dagen zal het dan nor-
maal duren voor de regenput volledig gevuld is? 
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Een houten latje is 5 cm breed, 20 cm lang en 0,5 cm dik. 
Het weegt 40 gram. 

Wat is de massadichtheid van dit hout?  (uitgedrukt in kg/m³) 

	a.  1,25 kg/m³ (= 5 x 20 x 0,5 : 40)

	b.  80 kg/m³ (= 0,04 : (0,05 x 0,20 x 0,05))

	c.  125 kg/m³ (= 10000 x 0,5 x 0,20 x 0,005 : 0,040)

	d.  800 kg/m³ (= 0,04 : (0,05 x 0,20 x 0,005))
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	a.  Koolstofdioxide (CO2)

	b. Water (H2O)

	c. Waterstofgas (H2)

	d. Zuurstofgas (O2)

In de auto-industrie worden op dit moment allerhande
nieuwe technologieën ontwikkeld en uitgetest om de uitstoot te 
beperken die veroorzaakt wordt door verbranding van fossiele 
brandstoffen, zoals benzine, diesel en aardgas. Zo probeert men 
elektrische auto’s efficiënt te maken, maar ook in waterstoftechno-
logie wordt sterk geïnvesteerd. Bij zo’n waterstofauto wordt water-
stofgas verbrand. Waterstofgas is de chemische stof H2 en bestaat 
uit 2 waterstofatomen. Een verbrandingsreactie is een chemisch 
proces waarbij een stof met zuurstofgas (O2) reageert. Hier rea-
geert het waterstofgas dus met zuurstofgas. Zo ontstaat heel veel 
warmte-energie die gebruikt wordt om de auto te laten rijden. 

Wat is de afvalstof die bij een waterstofauto langs de uitlaat 
zal vrijkomen?
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Elektriciteit kan heel gevaarlijk zijn en bijvoorbeeld 
brand veroorzaken. 
Elektrocutie kan zelfs dodelijk zijn!
Hieronder zie je 4 situaties waarvan er slechts een-
tje veilig is en 3 gevaarlijk.
 

Zie je waar er wel veilig met elektriciteit omgegaan wordt?

	a. Situatie 1

	b. Situatie 2

	c. Situatie 3

	d. Situatie 4

➊ ➋

➌ ➍
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	a.  Via Pad 1

	b. Via Pad 2

	c. Via Pad 3

	d. Via Pad 4

Elektriciteit vloeit in een stroom-
kring altijd van de plus-pool naar de 
min-pool. Om dit duidelijk te maken 
heeft Engie enkele jaren geleden de 
3D-personages Meer en Minder in-
gevoerd. 
Daarenboven kiest de elektriciteit 
altijd de makkelijkste weg, de weg 
van de minste (elektrische) weer-
stand. Zo’n weerstand wordt veroorzaakt door gebruikers, zoals 
lampen, die het vloeien van de stroom moeilijker maken. 

Hieronder heeft de elektriciteit 4 mogelijke wegen om van 
Meer naar Minder te vloeien. Waar zal de grootste elektrische 
stroom vloeien?
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	a.  

	b. 

	c. 

	d. 

In de elektronica worden heel 
veel schakelingen gebruikt om 
signalen te verwerken. Zo zijn er 
‘EN’ en ‘OF’ schakelingen. Er be-
staan ook schakelingen die exact 
de omgekeerde werking hebben 
als de en- en de of-schakelingen. 
‘niet en’ = NEN schakeling 
‘niet of ‘ = NOF schakeling
Hiernaast zie je in tabelvorm de 
werking van de EN, de OF, de 
NEN en de NOF-poort.

Ik wil nu echter nog iets anders doen, 
met name een controlepoort maken 
die checkt of beide ingangssignalen 
aan elkaar gelijk zijn (met 1 als resul-
taat) of niet (met 0 als resultaat). Hoe 
kan ik dat voor elkaar krijgen?

Welk van onderstaande 
schakelingen kan dit? 
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Om de stroomsterkte in be-
paalde delen van een elek-
trisch schema te beperken 
wordt gebruik gemaakt van 
een elektronische compo-
nent die een weerstand ge-
noemd wordt. Als die weer-
stand groot is, kan de stroom 
moeilijk voorbij; als de weer-
stand laag is, zal de stroom-
sterkte groot zijn. Vergelijk 
het met een heel fijne waterleiding waar het water moeilijk door 
kan of een heel brede leiding waar een grote waterhoeveelheid 
door kan. Een weerstand ziet er in realiteit uit zoals op de figuur 
hiernaast. De verschillende kleuren geven aan hoe groot die weer-
stand is. Die weerstand wordt uitgedrukt in ohm (Ω). Je ziet vier 
bandjes op elke weerstand. Bij de bovenste weerstand zijn de eer-
ste 2 bruin en groen. In de kleurentabel zie je dat bruin overeen-
komt met getal 1 en groen met getal 5; dus je krijgt 15. Het derde 
bandje is oranje (dus 3); wat betekent dat je na die eerste 2 cijfers 
drie nulletjes moet zetten, waardoor je 15.000 krijgt. Het laatste 
kleurtje (geel) geeft aan hoe nauwkeurig dit getal is, maar dat zul-
len we hier verwaarlozen. 

Door welke van de volgende 4 weerstanden zal de stroom 
moeilijkst vloeien?

	a. Weerstand A 

	b. Weerstand B

	c. Weerstand C

	d. Weerstand D
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	a. Dat zal nooit meer lukken want de 
  laptop is kapot.

	b. Hij kan inloggen op een ander 
  toestel (bijvoorbeeld zijn  gsm) en daarop verder werken.

	c. Hij moet zijn computer laten herstellen, dat is de enige 
  manier.

	d. Hij kan alleen het project recupereren als hij er kort voor de
  crash een backup van genomen heeft. Dat is een kopie op
  een losse harde schijf of USB-stick.

Op zijn laptop op het werk is Selimhan software aan het schrijven. 
Hij werkt aan het project samen met Emma en Nora die zich op een 
andere locatie bevinden. Daarom plaatsen ze hun software in ‘The 
Cloud’.
Op vrijdagvoormiddag laat Selimhan zijn tas koffie vallen over zijn 
laptop, waardoor zijn toestel crasht. 

Hij kan niet verder werken en vraagt zich af hoe hij dit kan op-
lossen. Hoe lukt dit?
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	a. Methode Oranje 

	b. Methode Blauw 

	c. Methode Groen

	d. Het maakt niet uit. De gegevens nemen evenveel plaats in.

Een winkel in Maasmechelen houdt bij wie zijn klanten zijn en waar 
ze vandaan komen. In de tabel hieronder zie je van een viertal klan-
ten alle gegevens die bewaard moeten worden: voornaam, naam, 
postcode, gemeente en land. 

 
De database waarin die gegevens opgeslagen wordt, moet zo klein 
mogelijk zijn. Daarom moeten zo weinig mogelijk zaken dubbel 
bewaard worden. 

Hoe sla je de gegevens van een klant best op? 
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	a. Met de rode kracht R

	b. Met de paarse kracht P

	c. Met de groene kracht G

	d. Met de blauwe kracht B

Tijdens een boswandeling komt Daan plots bij een afgesloten pad. 
Om dat wandelpad te kunnen nemen, moet hij de slagboom om-
hoog krijgen. Dat kan door die slagboom op te heffen, zoals je op 
de figuur ziet. 

Daarvoor moet Daan een bepaalde kracht uitoefenen op de slag-
boom waardoor die rond het scharnierpunt S beweegt. 
Daan probeert op 4 manieren de slagboom te openen en gebruikt 
telkens evenveel kracht.

Hoe krijgt Daan de slagboom het gemakkelijkst open?
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	a. 6 stukken 30°-bocht

	b. 15 stukken 30°-bocht

	c. 18 stukken 30°-bocht

	d. 24 stukken 30°-bocht

Elke gebogen rail draait 
het spoor van dit speel-
goedtreintje over 30°. 
Hieronder zie je een gro-
te omloop met enkele 
bochten.

Naast 14x rechte stukken rail heb je ook een aantal bochtstukken 
nodig. 

Hoeveel bochtstukken heb je nodig? 
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	a. Via Lille

	b. Via Nijlen

	c. Via Lier

	d. Via Bonheiden

Max wil met de fiets vanuit Antwer-
pen naar Westerlo fietsen. Via het 
fietsnetwerk stippelt hij een aantal 
mogelijke paden uit. Die zie je hier-
onder op de grote overzichtskaart.
Op basis van de afstanden tussen de 
opeenvolgende knooppunten pro-
beert Max te bepalen welke de kort-
ste route is. 

Kun jij ook bepalen welke route hij moet nemen? 
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	a.  9

	b. 12

	c. 14              

	d. 16

Op de computer moest Ruslan een 3D-figuur tekenen
door blokken te plaatsen. 

Weet jij hoeveel blokjes hij daarvoor nodig had?


