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 a. Ja, zowel bacteriën als schimmels.

 b. Neen, alleen bacteriën maar geen schimmels. 

 c. Neen, alleen schimmels maar geen bacteriën. 

 d. Neen, geen bacteriën en geen schimmels.

Filteren is een veelgebruikte techniek in de scheikunde. 
Een � lter is vaak een stuk stof met gaatjes.
Yana gebruikt in het labo � lters met gaatjes van 0,2 micrometer. 
Een micrometer is 1000 keer kleiner dan een millimeter.
Met die � lter wil ze een vloeistof � lteren.
In de vloeistof zitten bacteriën van 0,002 millimeter groot. Er zijn 
ook sporen van schimmels van 0,02 millimeter groot. Ze spuit de 
oplossing door de � lter en vangt de restvloeistof op in een buisje.

Zullen er in de vloeistof in het buisje bacteriën en/of 
schimmels aanwezig zijn?

Filteren is een veelgebruikte techniek in de scheikunde. 
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 a. Het wijkproject Tettel, omdat dit op het platteland ligt waar
  nog niet veel huizen staan.

 b. Het wijkproject Krekel, omdat dit dichtbij 2 grote straten 
  (Deusterstraat en Oostweg) ligt en toch dichtbij het centrum.

 c. Langs de Baan naar Bree omdat daar nog veel ruimte is.

 d. In het mooie bosrijke gebied ten noordwesten van het 
  centrum, omdat je op die manier waarschijnlijk rijke mensen
  naar Peer lokt.

In het Limburgse Peer wonen steeds meer mensen. 
Daarom wil een bouw� rma extra huizen bouwen.

Ze hebben 4 verkavelingsplannen:
• een nieuwe wijk langs de Tettelweg
• een wijk dichtbij tennisclub De Krekel
• een verkaveling in het bos achter het Bokt-industriepark
• een dubbele huizenrij langs de Baan naar Bree

Jij bent de burgemeester van Peer en je volgt de richtlijnen van de 
overheid inzake Ruimtelijke Ordening.

Welk project zal je dan steunen?
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Een QR-code laat toe om veel info in een rela-
tief kleine ruimte op te slaan. Om zo’n QR-code 
goed te kunnen inscannen, moet de scanner 
de oriëntatie van de QR-code weten.
De basis-versie van een QR-code bestaat uit 
21 x 21 vakjes, maar om veel informatie op te 
slaan, zijn er soms ook QR-codes van 61 x 61 
pixels, of zelfs nog meer. Omdat zo’n QR-code soms op een fl exibel 
oppervlakte staat, moet de scanner een gekromde QR-code ook 
mooi kunnen inlezen.
Daarom worden er referentie-structuren op de QR-code gebruikt, 
zoals hiernaast aangeduid met de rode kaders. Afhankelijk van de 
afmeting van de code zijn dat er meer of minder, maar ze moeten 
toelaten om de oriëntatie en de eventuele kromming van de code 
te herkennen.

Welk van onderstaande QR-codes is daarvoor onbruikbaar?

 a. De oranje QR-code 

 b. De blauwe QR-code

 c. De groene QR-code

 d.  De grijze QR-code
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 a.  1 G (= 600 x 600 x 0,25/90000) 

 b.  4,2 G (= 25 x 25 x 600/90000) 

 c.  16,7 G (= 50 x 50 x 600/90000) 

 d.  100 G (= 600 x 600 x 25/90000)

In het pretpark heb je veel attracties die snel ronddraaien. In die 
attracties word je daardoor tegen de rand gedrukt of slinger je naar 
buiten, zoals op deze draaimolen.

De kracht die daarvoor zorgt, wordt soms de G-kracht genoemd.
Een waarde van 3G betekent dat de kracht waarmee je naar buiten 
vliegt 3 keer zo groot is als de normale zwaartekracht waardoor je 
naar de aarde aangetrokken wordt.
De formule die bepaalt hoe groot de G-kracht is, is relatief eenvoudig:

FG =  A x A x R
          90000

In de formule is FG de G-kracht en komt A overeen met het aantal 
toeren de draaibeweging per minuut uitvoert. Tot slot komt R over-
een met de straal van de cirkelvormige draaibeweging (uitgedrukt 
in cm).
Op een wasmachine kan je zien dat deze draait aan A = 600 toeren 
per minuut en kun je meten dat de diameter van de trommel 50 cm 
bedraagt (dus R = 25 cm).

Hoeveel G (keer de zwaartekracht) zal je wasgoed ervaren?
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 a. Instagram

 b. Snapchat

 c. Whatsapp

 d. Photoshop

Er bestaan intussen heel veel internetapplicaties die je op je smart-
phone of computer kan gebruiken. Zo bestaat er een programma 
waarmee je foto’s kunt doorsturen naar een lijst van personen.

Nadat die personen de foto bekeken hebben, verdwijnt de foto op-
nieuw.

Hoe heet deze applicatie?
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 a.  Beide bekers kleuren fel blauw.

 b. Beker 1 kleurt fel blauw.

 c. Beker 2 kleurt fel blauw.

 d. Geen enkele van de bekers kleurt blauw.

Anneleen voert een chemische proef uit. Ze heeft 
geleerd van haar oudere broer dat in waspoeder enzymen zitten. 
Zo’n enzymen kunnen andere sto� en, zoals zetmeel (dat in bloem 
en brood zit), kapot maken.
Ze neemt twee bekers. In de eerste beker lost ze een oude boter-
ham op in warm water. In de tweede doet ze hetzelfde maar voegt 
ze ook een halve lepel waspoeder bij. Ze roert daarna met een lepel 
in beide bekers en laat ze 10 minuutjes rusten.
In elke beker druppelt ze wat isobetadine. Dat is een rode ontsmet-
tingsvloeistof die met zetmeel reageert en een blauwe kleur ver-
oorzaakt.

Wat ziet Anneleen gebeuren?
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Op de � guur zie je een hele lijst vitamines: noodzakelijke
sto� en om ons lichaam in form te houden. Veel vitamines nemen 
we op door gezond en evenwichtig te eten.
Vegetariërs eten geen dieren en daarom gebeurt het vaak dat in 
hun voeding noodzakelijke vitamines ontbreken.
Om geen lichamelijk problemen te krijgen, zullen vegetariërs vaak 
vleesvervangers eten waarin extra vitamines verwerkt zijn.
 

Welke vitamine zal er zeker in hun vervangmaaltijd 
opgenomen zijn?

 a. Vitamine A

 b. Vitamine B

 c. Vitamine C

 d. Vitamine D

Op de � guur zie je een hele lijst vitamines: noodzakelijke
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 a.  Schakeling 1

 b. Schakeling 2

 c. Schakeling 3

 d. Elke schakeling is OK.

Een ampèremeter meet de elektrische stroom die door het toestel 
vloeit. Op een schema wordt zo’n ampèremeter symbolisch voor-
gesteld door een cirkeltje met de letter A erin. Mieke wil de stroom 
meten die door een lampje vloeit en gebruikt daarvoor een ampè-
remeter.

Welke schakeling mag ze NIET gebruiken?
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 a.  Na een half uur

 b. Na ongeveer 3 kwartier 

 c. Na 59 minuten

 d. Na een kwartier

Een zwembad van 10.000 liter wordt gevuld. Het totale vulproces 
bedraagt 1uur.

Als je weet dat de hoeveelheid water die in de tank binnen-
stroomt elke minuut verdubbelt, wanneer was de tank dan 
half gevuld? 
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 a.  In het blauwe reservoir, gelegen net onder het dak
  Het water stroomt dan vlot via leidingen naar alle 
  verdiepingen.

 b. In het groene reservoir, halfweg het gebouw
  Op die plaats zit het water het dichtst bij al de andere 
  verdiepingen en moet het dus het minst ver stromen.

 c. In een ondergronds reservoir (rood)
  Van daaruit wordt het naar boven gepompt. 

 d. In het gele reservoir
  Omdat dit de voordelen van het blauwe en het groene 
  reservoir combineert.

Net zoals bij gewone huizen 
wordt bij hoge wolkenkrab-
bers het regenwater vaak 
opgevangen, omdat het ge-
bruikt kan worden voor de 
vaatwasmachine, de douche 
of om de toiletten door te 
spoelen.

Hoe en waar vang je dat 
regenwater best op?



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 11

 a. Soms verandert het van 1 naar 0. 

 b. Soms verandert het van 0 naar 1. 

 c. De uitgang blijft in elke situatie 1. 

 d. De uitgang blijft in elke situatie 0.

In de digitale elektronica wordt vaak gebruik gemaakt van logische 
schakelingen. Er bestaan er veel van maar de gemakkelijkste zijn 
de EN- en de OF-schakeling. Hiernaast zie je het logische resultaat 
is van zo’n schakeling.
Op de ingewikkelde schakeling hieronder wordt gewerkt met 3
ingangen die op dit ogenblik alle drie waarde 1 hebben.
Je mag exact 1 willekeurige ingang omschakelen (1 wordt 0).

Wat kan er met het uitgangssignaal veranderen?

vraag 11
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 a. Geslaagde zelfbestuiving 

 b. Geslaagde kruisbestuiving 

 c. Geen bestuiving

 d. Geslaagde hybride bestuiving

Bijen zijn heel belangrijk voor de fruit- en groententeelt omdat ze 
de planten bevruchten. Daarom moeten ze beschermd worden.
Deze bestuiving doen ze door stuifmeel van een meeldraad naar 
een stamper te brengen. Dat stuifmeel is het mannelijke zaad en 
komt bij het vrouwelijke geslachtsorgaan terecht. De bevruchting 
gebeurt soms op één plant en wordt dan zelfbestuiving genoemd. 
Soms gebeurt de bestuiving door van de ene bloem naar een an-
dere bloem van diezelfde soort (maar een andere plant) te vliegen. 
Dit is kruisbestuiving. Op de � guur zie je uiterst links en middenin 
twee geslaagde bestuivingen, namelijk een kruisbestuiving (links) 
en een zelfbestuiving (midden). Twee bestuivingspogingen zijn 
niet gelukt. Rechts mislukte de bestuiving omdat de twee bloemen 
niet van dezelfde plantensoort zijn. Heel zelden lukt dit wel en 
wordt een hybride ras gevormd. Links vliegt de bij van de stamper 
naar de meeldraad (zie de richting van de pijl) en dus transporteert 
ze geen mannelijk zaad.

Een 5de bestuivingspoging is getekend met de rode pijl. Wat is 
hier het resultaat van?

Bijen zijn heel belangrijk voor de fruit- en groententeelt omdat ze 
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Een NASA-robot (rechtsonder) probeert terug te komen naar het 
ruimteschip (linksboven). De robot kan echter de gemarkeerde 
gele vierkanten niet binnengaan want die gebieden bestaan uit 
drijfzand.

Welke van deze algoritmen zou de robot veilig terugleiden 
naar het ruimteschip?

 a. Ga 1 naar boven, ga 1 naar links, en herhaal.

 b. Ga 2 naar boven, ga 2 naar links, en herhaal.

 c. Ga 1 naar links, ga 1 naar boven, en herhaal.

 d. Ga 2 naar links, ga 2 naar boven, en herhaal.

vraag 13



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 14

 a. De stroom vloeit via de bovenleiding de trein binnen en 
  levert daar energie. De elektriciteit stroomt niet meer terug.

 b. De stroom vloeit via de stroomafnemer vooraan op de trein
  de trein binnen en stroomt via de stroomafnemer achteraan
  terug naar de bovenleiding.

 c. De elektriciteit wordt opgewekt door het spanningsverschil
  op de bovenleiding tussen de voorkant van de trein (eerste
  stroomafnemer) en de achterkant van de trein (tweede 
  stroomafnemer).

 d. De stroom vloeit via de stroomafnemer vooraan op de trein
  naar binnen en stroomt via de metalen sporen terug naar
  transformatorhuis.

Sinds tientallen jaren rijden veel treinen op elektriciteit. Op de 
speelgoedtrein hiernaast zie je hoe zo’n trein op het dak stroomaf-
nemers heeft. Door zo’n stroomafnemer naar boven uit te steken, 
wordt contact gemaakt met de elektrische bovenleiding die onder 
een hoge spanning van meer dan 1000 V staat. 
Die elektriciteit is uit 
het transformatorhuis 
afkomstig.

Hoe kan de trein die spanning omzetten in 
bewegingsenergie?
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 a. 600 Ω (= 100 x 6) 

 b. 60 Ω (= 3 : 0,05)

 c. 16,66 Ω (= 75 : 4,5)

 d. 0,01666 Ω (= 0,25 : 1,5)

Op de gra� ek zie je hoeveel stroom 
er door een nichrome geleider (Ni-
Cr-Fe) vloeit als er een spanning (U) 
– uitgedrukt in Volt (V) – overge-
schakeld wordt.
Je ziet duidelijk dat de stroom (I) 
– uitgedrukt in milli-ampère (mA) – 
groeit als het aantal batterijen (van 
1,5 Volt per batterij) die geplaatst 
worden, stijgt.
Dit gedrag wordt de wet van Ohm 
genoemd en zegt dat de aangeleg-
de spanning U en de stroom I die 
door de draad met elkaar verband 
houden via de elektrische weerstand 
(R) van Ni-Cr-Fe-geleider.
Deze weerstand geeft aan hoe moei-
lijk het is voor de elektriciteit om 
doorheen dit materiaal te vloeien.
De wet van Ohm wordt als volgt ge-
schreven: U = R x I.
De gewone koperdraadjes (zwart op 
de � guur) hebben een heel kleine 
weerstand en spelen hier geen rol. 

Wat is de elektrische weerstand van deze draad?

vraag 15
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 a.  Lamp 1

 b. Lamp 2

 c. Lamp 3              

 d. Lamp 4

In de stroomkring branden op dit ogenblik alle lampjes. Er gaat 
echter een lampje kapot omdat de gloeidraad waar de stroom 
doorheen stroomt, smelt. Zo wordt de stroomkring onderbroken.

De 3 andere lampjes blijven wel branden.

Welk lampje is er kapotgegaan?

In de stroomkring branden op dit ogenblik alle lampjes. Er gaat 
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 a. De kabels moeten onderaan in het welfsel geplaatst worden. 

 b. De kabels moeten aan de bovenzijde van het welfsel zitten. 

 c.  Het maakt niet uit of de kabels bovenaan of onderaan zitten

 d. Je moet helemaal geen gewapend beton plaatsen.

Bij het bouwen van een woning van meerdere 
verdiepingen wordt tussen elke verdieping een plafond/vloer ge-
plaatst. Dit gebeurt in België vaak door holle betonnen welfsels 
te gebruiken. Deze welfsels zijn gewapend met een aantal staal-
draden (of kabels) om de trekspanningen op te vangen. Beton kan 
namelijk wel goed tegen drukkrachten (dus wanneer het samen-
geperst wordt) maar kan niet goed tegen trekkrachten (als het uit-
gerekt wordt).

Als je nu een betonnen gewelf moet plaatsen tussen twee 
steunmuren, hoe moet je het dan oriënteren? 
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 a. De dichtheid van de zee is kleiner dan de dichtheid van het
  menselijk lichaam. 

 b. De dichtheid van de zee is groter dan de dichtheid van het
  menselijk lichaam. 

 c. De dichtheid van de zee is dezelfde als de dichtheid van het
  menselijk lichaam.

 d. De dichtheid van de zee en de dichtheid van het menselijk
  lichaam hebben hier niets mee te maken.

De massadichtheid van een stof geeft weer hoeveel 
een bepaald volume van die stof weegt. De volgende de� nitie kan 
worden gebruikt:

Dichtheid = massa / volume (in kilogram per kubieke meter)

Lien gaat zwemmen in de Dode Zee en blijft drijven.

 

Wat betekent dit?
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 a. Even snel als de linkeras

 b. 3 keer trager dan de linkeras 

 c. 3 keer sneller dan de linkeras D 

 d. 9 keer sneller dan de linkeras

De rotatie die plaatsvindt op de rode as links, wordt 
overgebracht naar de groene as rechts. Dit gebeurt door een opge-
spannen riem die in tegenwijzerzin meedraait aan de linkerzijde en 
dus ook in tegenwijzerzin de rechteras in beweging brengt.

Door de verschillende afmetingen van de wielen op de linker- en 
rechteras kan de snelheid gemanipuleerd worden.

  Hoe snel draait de rechteras?

vraag 19

De rotatie die plaatsvindt op de rode as links, wordt 



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 20

Erfelijke eigenschappen, 
zoals bijvoorbeeld je 
huidskleur,  worden over-
gedragen door wat men 
genen noemt. Onze men-
selijke cellen bevatten 
DNA waarin al onze ken-
merken opgeslagen wor-
den. Bij de voortplanting 
wordt het nieuwe em-
bryo opgebouwd door 
een mix van het DNA van 
de ouders te nemen.

Jij kreeg dus de helft van de genetische kenmerken van je papa en 
de helft van de kenmerken van je mama mee.

Je ziet hiernaast een voorbeeld van zo’n erfelijkheidsschema.

Als je start met twee ouders die er als volgt uitzien:
hoe zullen hun kinderen er dan uit zien?

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 
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 a. Ze steekt de oplader in het stopcontact en wacht tot de 
  tablet terug opgeladen is. 

 b. Ze sluit de niet reagerende applicaties af en start die 
  toepassingen opnieuw.

 c. Ze duwt op een bepaalde knop of toetsencombinatie zodat
  het toestel volledig uitschakelt en opnieuw herstart.

 d. Ze steekt de tablet weg en probeert de dag erop nog een 
  keer.

Terwijl Joke op haar tablet aan het spelen is, loopt die tablet plots 
vast… Alle apps of toepassingen waar ze mee aan het werken is, 
reageren niet meer op haar commando’s en dus besluit ze het toe-
stel te RESETTEN.

Wat doet ze om een volledige RESET te doen? 
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 a. Norah

 b. Lea

 c. Tina

 d. Joke

Omdat bepaalde chemische stoff en heel ir-
riterend, gevaarlijk of zelfs giftig zijn, moet 
je ze voorzichtig behandelen. Je giet dus 
best een chemische stof niet van de ene pot 
in de andere pot zoals je bijvoorbeeld wa-
ter in je glas giet. Vaak maakt men gebruik 
van een pipet. Dat is een glazen of metalen 
buisje waarbij je met een peer (= een soort 
ballon) de vloeistof in het buisje zuigt of uit 
het buisje blaast.
Lea, Tina, Joke en Norah willen een giftige  
stof van bokaal A naar bokaal B brengen.

Wie van de meisjes gebruikt de juiste procedure?
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 a. Zwarte � guur

 b. Rode � guur

 c. Blauwe � guur 

 d. Groene � guur

Vooraleer een onderdeel van een machine 
geproduceerd kan worden, is het 
noodzakelijk om er een technische 
tekening van te maken, zodat men 
het blokje op de juiste manier kan 
vervaardigen.

Je ziet hiernaast de 3D-voorstelling 
van een massief blokje. De voorzijde 
wordt met de pijl aangeduid.

Hoe ziet het linkerzijaanzicht 
eruit? 



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 24

 a.   = meterstand,  = zonnepanelen,  = verwarmingsketel

 b.   = verwarmingsketel,  = meterstand,  = zonnepanelen

 c.  = meterstand,  = verwarmingsketel,  = zonnepanelen

 d.  = zonnepanelen,  = verwarmingsketel,  = meterstand

Op de gra� ek hiernaast zie je 3 signalen, die opgemeten werden 
om de energieboekhouding van de woning van Jan en Mieke in 
kaart te brengen.

Op maandag hebben ze een gedetailleerde meting uitgevoerd. 
Eén van de signalen die je ziet, toont de energieopbrengst door 
zonnepanelen op het dak. Verder zie je ook de meterstand van de 
elektriciteitsteller en het verbruik van de verwarmingsketel.

Welk signaal komt met wat overeen?

Op de gra� ek hiernaast zie je 3 signalen, die opgemeten werden 
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 a. Combinatie van I-blok en T-blok 

 b. Combinatie van O-blok en I-blok 

 c. Combinatie van S-blok en Z-blok 

 d. Combinatie van L-blok en Z-blok

Bij Tetris, het computer-
game die ook in Blokken op 
tv gebruikt wordt, is het de 
bedoeling om veel punten 
te scoren door horizontale 
lijnen te vervolledigen.

Hiernaast zie je hoe de blok-
ken op dit ogenblik liggen.

Je krijgt de kans om 2 nieu-
we blokken te laten vallen en kunt die blokken ook roteren.

Met welke blokkencombinatie kun je de meeste
punten scoren? 
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 a. Een hoek van ongeveer 35° 

 b. Een hoek van ongeveer 55° 

 c.  Een hoek van ongeveer 75°

 d. Ik leg de panelen gewoon vlak op het dak (0°), dan heb ik
  minder materiaal nodig.

In Vlaanderen en Nederland 
staat de zon in de zomer hoog 
aan de hemel en kunnen we 
voor de zonnestralen een hoek 
van 60° meten ten opzichte van 
de grond. In de winter schijnt de 
zon veel minder en staat ze niet 
zo hoog aan de hemel. De zon-
nestralen maken dan maximaal 
een hoek van 20°.
Johan, de buurman, heeft een woning met een zadeldak dat onder
een hoek van 45° staat. Hij heeft langs de zuidelijke kant zonnepa-
nelen geplaatst die een redelijk hoog rendement halen.
Ik heb echter een plat dak en dus kan ik mijn zonnepanelen ook 
naar het zuiden richten, maar ik kan daarenboven kiezen onder 
welke hoek ik ze monteer. Ze brengen meest op als ze loodrecht op 
de invallende zonnestralen georiënteerd staan.

Wat is de beste keuze die ik kan maken?
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Op elke bankkaart wordt persoonlijke informatie op een microchip 
bewaard. Ook in elke gsm zit zo’n SIM-chip. SIM staat voor ‘Subscri-
ber Identity Module’, wat vrij vertaald een ‘Gebruikers Identiteits 
Chip’ is.
Bij de oudste gsm’s in de jaren ’80 was de SIM-kaart even groot als 
een normale bankkaart. Sindsdien werden de mobiele telefoons 
kleiner en kleiner en werden ook de SIM-kaarten kleiner en kleiner.
Om de kaarten uit elkaar te kunnen houden, wordt aan elk formaat 
van zo’n kaartje een speci� eke naam gegeven en bestaan er naast 
de SIM-kaart ook een nano-SIM-kaart, een mini-SIM-kaart en een 
micro-SIM-kaart.
 

Kun je, afgaande op de benaming inschatten welk formaat het 
nano-SIM-kaartje is?

vraag 27

Op elke bankkaart wordt persoonlijke informatie op een microchip 

 a. Formaat ➀

 b. Formaat ➁ 

 c.  Formaat ➂

 d. Formaat ➃
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Caro en Eva gaan wonen in een 
nieuwe woning. 
Hieronder zie je hoe hun 
bovenverdieping eruitziet.

Kun je het juiste grondplan 
selecteren, dat overeenkomt 
met de 3D-weergave? 

 a. Grondplan met symbool 

 b. Grondplan met symbool 

 c.  Grondplan met symbool 

 d. Grondplan met symbool 
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 a. Bij de kat

 b. Bij de krokodil

 c. Bij de roos

 d. Bij de merel

In de informatica wordt vaak gebruik gemaakt van een beslissings-
tabel waarbij telkens de keuze mogelijk is tussen 2 opties: JA (= 1 = 
groen vinkje) of NEEN (= 0 = rood kruisje). In het echt betekent dat 
dat er ofwel een kleine elektrische stroom loopt (1), ofwel niet (0).

Als dit de beslissingstabel is die doorlopen moet worden, 
met als eerste vraag: ‘Is dit organisme een dier?’, waar zal je 
dan eindigen als de opeenvolgende antwoorden 1 – 0 – 1 
zijn? 
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Alle materialen op aarde zijn opge-
bouwd uit kleine bouwsteentjes die 
we atomen noemen. Die atomen op 
zich bestaan allemaal uit nog kleinere 
onderdeeltjes, namelijk protonen en 
neutronen in een atoomkern, en heel 
lichte elektronen die rond die atoom-
kern heen vliegen.
Zo is het waterstofatoom (chemisch 
symbool = H) opgebouwd uit een 
atoomkern van 1 proton, waarrond 
1elektron vliegt. Dit is het lichtste 
atoom dat bestaat en krijgt atoomge-
tal 1 omdat er in de kern maar 1 pro-
ton aanwezig is. De atoommassa van 
waterstof is 1 omdat de atoomkern 
maar uit 1 zwaar deeltje bestaat.
Stikstof (N) heeft atoomgetal 7 (omdat 
er in de atoomkern 7 protonen zitten) en atoommassa 14 omdat de 
atoomkern van stikstof bestaat uit 7 protonen en 7 neutronen, dus 
14 zware deeltjes.
Hieronder zie je de identiteitskaart van aluminium (Al). Aluminium 
heeft atoomgetal 13 en atoommassa 27.

Hoeveel neutronen zitten er in de atoomkern van
een aluminiumatoom? 

 a. 13 neutronen

 b. 14 neutronen

 c. 27 neutronen

 d. 40 neutronen
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 a.  Het rode net 

 b.  Het groene net

 c.  Het blauwe net 

 d.  Het paarse net

Een voetbal is opgebouwd uit een 
aantal vijfhoeken en
zeshoeken en wordt in de wiskunde 
een icosahedron genoemd. Als je de 
bal openvouwt en uitspreidt, krijg je 
het zogenaamde ‘net’ van de bal te 
zien, zoals op de ingevoegde � guur.
Als we nu het ‘net’ willen maken van 
een kubusvorm, dan kan dat ‘net’ ver-
schillende vormen aannemen.
Hieronder zie je 4 mogelijke netten, 
waarvan er eentje niet correct is.

Vind je met welk ‘net’ je geen kubus kunt vormen?
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 a. De met rood gearceerde balk

 b. De met groene vierkantjes gevulde balk 

 c. De met het blauwe raster gevulde balk 

 d. De met zwarte baksteentjes gevulde balk

In de mechanica worden situaties stabiel of onstabiel genoemd. 
Wat dit juist betekent, zie je op de � guur hieronder.

Balletje 1 bevindt zich in een stabiele situatie, 
omdat een duw naar links of rechts er voor zal          
zorgen dat het balletje omhoog moet,           
maar daarna terug zal
keren naar de positie 
dat het nu al inneemt.
Balletje 3 bevindt zich in een onstabiele situatie, want elk duwtje, 
hoe klein ook, zal er voor zorgen dat het balletje ofwel langs links 
ofwel langs rechts naar beneden rollen en nooit meer uit zichzelf 
zal terugkomen naar de beginsituatie.
Balletje 2 bevindt zich in een metastabiele situatie. Dat wil zeggen 
dat een klein duwtje ervoor zal zorgen dat het balletje na een kleine 
beweging terugkeert naar de originele situatie. Een iets grotere duw 
naar links zal er echter voor zorgen dat het balletje over het bergje 
heen zal bewegen en uiteindelijk richting balletje 1 zal afdalen.

Kijk je nu in plaats van naar de balletjes naar 
de balken hieronder, welke balk bevindt zich 
dan in een metastabiel evenwicht? 

In de mechanica worden situaties stabiel of onstabiel genoemd. 
Wat dit juist betekent, zie je op de � guur hieronder.

bevindt zich in een stabiele situatie, 
omdat een duw naar links of rechts er voor zal          
zorgen dat het balletje omhoog moet,           

de balken hieronder, welke balk bevindt zich 
dan in een metastabiel evenwicht? 


