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Vraag 1 – Antwoord b 

De pseudocode die hier gebruikt wordt omvat 3 stappen, die we aan de 

hand van figuur A verduidelijken: 

 plaats een driehoek 

 plaats een vierkant onder de driehoek 

 plaats nog een driehoek onder dat vierkant 

Als je figuur C en D bekijkt, dan kun 

je afleiden dat ook hier aan de code 

voldaan wordt, ongeacht de 

oriëntatie van de driehoeken en het 

vierkant.  

Bij figuur B is er echter een probleem. Er staat wel degelijk een driehoek 

onder het vierkant, maar de driehoek die boven het vierkant moet staan, 

staat ernaast. Moest de driehoek verplaatst worden naar de zone die met 

een streepjeslijn aangeduid werd, dan zou de pseudocode wel correct zijn.  

 

Vraag 2 – Antwoord a 

Het bouwwerk bestaat uit 18 blokjes, zoals je de op de 

figuur hiernaast kunt zien. Je kunt het opbouwen uit 6 

balkjes, telkens bestaande uit 3 blokjes (1-2-3; 4-5-6, 7-8-9; 

10-11-12; 13-14-15; 16-17-18). 

 

Vraag 3 – Antwoord b 

Elke stofsoort is opgebouwd uit atomen. Zo’n atomen bestaan uit zware 

atoomkernen met daarrond vlug bewegende kleine balletjes, elektronen 

genoemd. Vergelijk het met ons melkwegstelsel, waarbij de Zon 

overeenstemt met de atoomkern, en de planeten overeenstemmen met 

de rondvliegende elektronen. Let wel: alle elektronen zijn identiek, in 

tegenstelling tot de planeten in het zonnestelsel.  

Daarenboven zijn die elektronen elektrisch geladen (negatief), en is de atoomkern positief geladen 

waardoor ze bij elkaar blijven omdat + en – elkaar aantrekken.  

Bij sommige materiaalsoorten hebben de elektronen zodanig veel energie dat ze kunnen ontsnappen 

uit hun atoom of ‘zonnestelsel’ en vrij kunnen rond bewegen in het materiaal. Zo’n vrije elektronen 

zorgen voor de elektrische geleiding.  



De verzameling van zuivere stoffen die zo’n vrije elektronen bevatten 

wordt de metaalgroep genoemd. Niet elk metaal geleidt elektriciteit even 

goed, en er bestaan ook niet-metalen die in bepaalde omstandigheden de 

elektriciteit geleiden, maar van de 4 opties die hier gegeven werden, 

geleidt goud (= een metaal) best elektriciteit.  

 

Elektriciteitskabels bestaan dus uit metaal, en worden, om elektrocutiegevaar te vermijden, 

doorgaans omgeven door een plastic huls omdat plastic een isolator is, en geen elektriciteit geleidt. 

 

Vraag 4 – Antwoord b 

Om te zien welke microprocessor hier op het elektronisch printbord vastgemaakt kan worden, 

volstaat het om het aantal contactpinnen te tellen. Op de positie U1 

zie je 2 rijen van 14 gaatjes.  

Enkel de groene microprocessor heeft het juiste aantal pootjes. De 

blauwe component heeft 2x10 contacten, de gele 2x20 en de oranje 

4x11. 

 

Vraag 5 – Antwoord c 

Bij elke schroevendraaier hoort een 

bijpassende schroef zoals hiernaast 

getoond wordt. Bij elke specifieke 

schroef hoort 1 tool uit het setje bits 

van een elektrische schroevendraaier.  

Hier moeten we dus een torx-

schroevendraaier gebruiken. 

 

Vraag 6 – Antwoord a 

De overgang tussen de 3 aggregatietoestanden van een zuivere 

stof zijn op de figuur hiernaast juist benoemd.  

In vraag 6 werd het smeltproces van een ijsblokje getoond, dat 

plaats vindt door de overdracht van warmte-energie uit de 

omgeving naar het ijs. Dit was dus overgang A 

 

Vraag 7 – Antwoord c 

Qua volume voldoen de 4 koffers aan de 

voorwaarde (45 < 50). Maar de maten van 

de koffers voldoen in 3 van de gevallen 

niet, zoals op de figuur hiernaast getoond 

wordt. Enkel koffer c heeft de juiste maten.    



Vraag 8 – Antwoord b 

Je kunt voor deze vraag onmiddellijk 

enkele zaken uitsluiten.  

Chocolade behoort bij de groep van de 

zoetstoffen en wordt bijvoorbeeld in taarten gebruikt. Een citroen is zeker zuur. Op de voorlaatste 

figuur zie je hoppe, een plantje waarvan de vruchtjes (de hoppebellen) gebruikt maken bij het 

brouwproces van bier. Wie al eens een slok van een pintje dronk, weet dat bier nogal bitter smaakt.  

Een tomaat is zeker niet zout van smaak, dus hoort de smaaksoort zout bij de (zout)korrels die je ziet 

op de tweede figuur. De smaak van een tomaat wordt umami genoemd.  

 

Vraag 9 – Antwoord b 

We zullen dit stapsgewijs analyseren:  

• Op de eerste lijn moeten twee witte vakjes gevolgd worden door 2 

rode vakjes. Figuur A valt af. 

• Op de tweede lijn moeten er 2 rode vakjes tussen een wit vakje links 

en een wit vakje rechts geplaatst worden. Geen enkele van de 

overblijvende figuren vallen af. 

• Op de derde lijn moeten er 2 rode vakjes gevolgd worden door een wit, om daarna opnieuw 

af te sluiten met een rood vakje. Figuur C voldoet niet aan deze voorwaarde. 

• Op de laatste rij moet je eerst 2 rode vakjes hebben, dan een wit vakje met het oog, en tot 

slot nog een wit vakje. Figuur D voldoet hier helemaal niet aan, en dus blijft Figuur B over.  

 

Vraag 10 – Antwoord d 

De plattegrond die hier met het gezelschapsspel 

Mondo Sapiens gebouwd werd moet aangevuld 

worden met een passend stuk.  

Na rotatie van tegel D lukt dit, terwijl je zowel met 

tegel A en C een bruuske overgang tussen grasveld en 

respectievelijk zee en bos krijgt, en bij tegel B de straten niet verder 

lopen.  

 

Vraag 11 – Antwoord c 

Door het groene lampje kapot te kloppen, onderbreek je de stroomkring die 

doorheen de onderste lus gaat. De elektriciteit kan wel nog steeds van de ene 

pool van de batterij naar de andere pool van de batterij stromen als het pad 

doorheen de blauwe en rode lamp gekozen wordt.  

Het rode en blauwe lampje zullen dus licht uitstralen, en rood licht + blauw licht 

samen levert paars licht op. 

  



Vraag 12 – Antwoord b 

De herkenningssoftware is ingesteld op zwart-wit scans waarbij eenduidig 

slechts 1 vakje aangeduid wordt door de invuller. Onmiddellijk is daarom 

duidelijk dat formulier A (rode kleur) en formulier C (2 vakjes ingekleurd) een 

detectieprobleem zullen opleveren.  

Zowel bij formulier B en formulier D is het vakje niet 100% ingekleurd, maar 

bij formulier D valt op dat er ook naast het vakje heel veel pixels zwart 

kleuren, terwijl dat bij formulier B maar in heel beperkte mate het geval is. 

Daarom zal enkel bij formulier B de juiste gegevensverwerking gebeuren.  

 

Vraag 13 – Antwoord a 

De basisgrondstof voor bakstenen is klei. Klei is een natuurlijke 

grondstof die wordt ontgonnen in onze ondergrond.  

De eigenschappen van verschillende kleisoorten verschillen naar 

gelang de geologische herkomst. Daarom is het ene type klei beter 

geschikt voor bakstenen dan voor dakpannen, of voor gevelstenen of snelbouwstenen.  

In beperktere mate wordt ook leem gebruikt voor de aanmaak van bakstenen en soms wordt ook 

een beetje zand toegevoegd om de eigenschappen te veranderen voor specifieke toepassingen.  

Om de betonblokken op elkaar te plaatsen tijdens het bouwen wordt wel cement gebruikt, om de 

mortel aan te maken.  

 

Vraag 14 – Antwoord b 

Zwavelzuur (of diwaterstofsulfaat) bestaat uit 2 waterstofatomen, 1 

zwavelatoom en 4 waterstofatomen, en heeft daarom de 

chemische formule 𝐻2𝑆𝑂4. Op de figuur is het onmiddellijk duidelijk 

dat het gele atoom overeenstemt met zwavel (𝑆), de witte atomen 

de waterstofatomen (𝐻) zijn, en de rode atomen zuurstofatomen 

zijn (𝑂). 

Om te weten met welke molecule 

de aangepaste figuur 

overeenstemt, moeten we opnieuw 

het aantal atomen van elke soort tellen.  

Je ziet 1 geel zwavelatoom, 2 witte waterstofatomen en 3 rode 

zuurstofatomen. Er is dus 1 rood zuurstofatoom minder, wat er voor 

zorgt dat de chemische formule van deze molecule 𝐻2𝑆𝑂3 is. 

Het gaat hier om zwaveligzuur, ook wel diwaterstofsulfiet genoemd. 

 

  



Vraag 15 – Antwoord a 

De typische wandelsnelheid van een doorsnee wandelaar bedraagt 5 km per 

uur. Milan wandelt een kwartier naar school, dus legt hij slechts ¼ van die 5 

kilometer af: 1,25 km. 

1 kilometer bestaat uit 1000 meter, en een meter bestaat uit 100cm. 

Je vindt dus: 1,25𝑘𝑚 = 1,25 × 1000 × 100 = 125000𝑐𝑚  

 

Vraag 16 – Antwoord a 

Alle levende wezens zijn opgebouwd uit cellen. In die 

cellen zitten verschillende soorten chromosomen, die 

op hun beurt opgebouwd zijn uit twee DNA-strengen, 

waarop genen vastzitten. Dat DNA zorgt ervoor dat 

we zijn wie we zijn, met onze eigen eigenschappen 

(zoals de kleur van onze ogen). Ingewikkeld, 

nietwaar? 

Uit genetisch onderzoek, dat de laatste 30 jaar 

ongelooflijk veel details heeft prijsgegeven, is 

gebleken dat het menselijk genoom (dus de 

verzameling van genencombinaties) extreem hard 

lijkt op dat van een chimpansee, die niet voor niets 

hoort tot de dierenklasse met de naam ‘mensapen’.  

Een mens (H op de figuur, van human) heeft 23 paar chromosomen en enkel chromosoom 2 wijkt 

sterk af van de chromosomen van de chimpansee (C op de figuur, van chimp). Het is namelijk zo dat 

een chimpansee 24 paar chromosomen heeft, en dat 2 van die chromosomen bij de mens aan elkaar 

gekoppeld zijn.  

 

Vraag 17 – Antwoord b 

Om duidelijk te maken wat de vier getoonde knoppen doen, 

hebben we een testdocument geschreven, en die 4 knoppen 

gebruikt. 

De eerste knop (knop A, met letter B), is een knop die het 

woord dat je geselecteerd hebt vetjes gedrukt maakt (B staat 

voor bold, het Engelstalige woord voor vetjes).  

Als je op knop B drukt (met letter A en een pijltje naar boven), dan zal het geselecteerde woord 

groter worden. Als je daarna nogmaals erop klikt, dan wordt het nog groter. Dit is de knop die we 

hier zochten.  

Knop C zorgt ervoor dat de ganse zin in een genummerde lijst terechtkomt (hier startend bij 

nummertje 1). Knop D tenslotte maakt van gans de zin een ‘kop’, wat betekent dat de stijl van die lijn 

helemaal verandert. Zo’n stijl kan heel verschillend zijn (groot en dik, heel groot en blauw, klein en 

schuin, …), afhankelijk van hoe je die stijl gedefinieerd hebt.   



Vraag 18 – Antwoord b 

Om te zien hoe groot man 2 op de figuur is, 

volstaat het om 2 evenwijdige lijnen over de 

collage te trekken. Daaruit blijkt dat de echte 

grootte van de 2 mannen identiek is. 

Bijgevolg is man B hier het juiste antwoord. 

 

Vraag 19 – Antwoord b 

Het proces waarbij in deze gascentrale 

elektriciteit gegenereerd wordt bestaat uit een aantal stappen. Om warmte-energie te produceren 

wordt eerst in de gasbrander gas verbrandt. De warmte die daarbij vrijkomt wordt vervolgens 

gebruikt om water in stoom om te zetten in de stoomketel.  

Die stoom wordt naar de turbine geleidt. Zo’n 

turbine is een grote ventilator die door de stoom in 

beweging gezet wordt. De bewegingsenergie van de 

turbine wordt in de generator omgezet in 

elektriciteit. Genereren is een synoniem voor 

opwekken en voortbrengen.  

De opgewekte elektriciteit wordt in de 

transformator omgezet (of getransformeerd) tot ze 

voldoet aan de eisen van ons hoogspanningsnet.  

Bij andere centrales (steenkool/nucleair/…) zijn de 

stappen lichtjes anders. 

 

Vraag 20 – Antwoord d 

Een elektrische spanning wordt altijd uitgedrukt in de eenheid Volt. Dat kun 

je bijvoorbeeld zien op de batterij hiernaast, die een spanning van 9 Volt (of 

afgekort  

9 V) kan leveren. De elektrische stroom wordt uitgedrukt in de eenheid 

Ampère (afgekort als A), en de elektrische weerstand in de eenheid Ohm 

(beschreven met het symbool Ω).  

Hier wordt gevraagd om met de multimeter een spanning op te meten, dus 

we moeten zeker de draaiknop richten naar de blauwe zone (waar V vermeld 

staat). Instelling C valt daardoor af.  

Het blauwe gebied is opgesplitst in een zone waar we wisselspanning (met ∽ aangeduid) of 

gelijkspanning (met ⎓ aangeduid). Hier willen we een gelijkspanning opmeten, en dus moeten we 

tussen installing A en D kiezen. Bij instelling A zul je maar spanningen tot 2 V kunnen meten, terwijl 

instelling D toelaat om tot 20 V op te meten, en hiervoor geschikt is. 



Vraag 21 – Antwoord b 

Op de plattegrond kun je het aantal bedden tellen op een standaard verdieping. Dat 

zijn er 12. Om 114 kamers te hebben heb je bijgevolg 9,5 verdiepingen nodig om 

genoeg kamers te hebben. Met de halve 4e verdieping (9,5+0.5=10), het gelijksvloers 

(= extra verdieping zonder kamers; 10+1=11) en de bovenste verdieping (=waar het 

zwembad zich bevindt; 11+1=12) vinden we totaal van 12 verdiepingen. 

 

Vraag 22 – Antwoord b 

Het schuimeffect ontstaat door een chemische reactie 

tussen de stof ‘arabische gom’ in het Mentos-snoepje en 

‘aspartaam’ in de Cola. Door die reactie wordt het in de 

Cola opgeloste koolzuurgas weer gasvormig.  

Het ruwe oppervlakte van het Mentos-snoepje zorgt er 

voor dat het contactoppervlakte tussen de Mentos-

bestanddelen en de Cola-ingrediënten veel groter is dan 

het geval zou zijn bij een perfect glad snoepje, en dus krijg 

je het schuimfontein-effect.  

Met magnetisme heeft dit niets te maken. Het Mentos-snoepje lost bovendien niet vlug op. Meer 

zelfs, experimenten met vermalen Menton-snoepjes (dus poeder eigenlijk) zorgen voor een kleiner 

schuimeffect omdat het Mentos-poeder mee uit de fles geblazen wordt van zodra de reactie start, 

terwijl de snoepjes zwaarder zijn en in de Cola wegzinken.  

 

Vraag 23 – Antwoord b 

Het grijs ingekleurde tandwiel links heeft 14 tandjes maakt 6 

omwentelingen per minuut. Dat betekent dat er dus 84x 

door een tandje van dat tandwiel geduwd wordt tegen een 

tandje van het rood ingekleurde tandwiel. Dat rode tandwiel 

heeft echter veel meer tandjes waardoor het geen 6 

omwentelingen per minuut maakt, maar slechts iets minder 

dan 2,5 omwentelingen. 

Dit principe is hiernaast uitgelegd met behulp van twee 

tandwielen, waarvan er eentje 12 tandjes heeft, en het 

andere 17 tandjes. Om het kleinste tandwiel een halve omwenteling (volg de roterende rode pijl) te 

laten volgen, moeten er 6 tandjes doordraaien. Als ik het iets grotere tandwiel ook 6 tandjes laat 

roteren, verplaatst de groene pijl zich minder ver, en is er geen halve omwenteling gebeurd.  

Het is duidelijk dat het kleinste tandwiel om deze reden het grootste aantal omwentelingen zal 

maken per minuut, en dit is in dit geval dus het met groen ingekleurde tandwiel. 

  



 

Vraag 24 – Antwoord b 

Je moet om deze vraag te beantwoorden analyseren wie wat opeet. 

Het is nogal evident dat de krop sla geen dier zal nuttigen, dus de krop 

sla is de producent, en staat onderaan de voedselpiramide.  

Boven de krop sla staat de slak, als consument van 1e orde. De slak 

wordt vervolgens door de spitsmuis verorbert, terwijl de spitsmuis ten 

prooi valt aan de giervalk. 

De structuur is piramidevormig omdat er veel kroppen sla zijn om de 

slakken te voeren. Elke muis eet meerdere slakken, en de grotere valk 

moet meerdere muizen eten om te overleven.  

 

Vraag 25 – Antwoord c 

De USB-stick heeft ruimte voor 16 Gb gegevens. 

Aangezien 1 Gb overeenstemt met ongeveer 

1000 Mb is de opslagruimte van de stick gelijk 

aan 16000 Mb. 

Elke foto is 5 Mb groot, dus kunnen er op de 

stick in totaal 16000 / 5 = 3200 foto’s geplaatst 

worden.  

Ps. eigenlijk is 1𝐺𝑏 = 210 = 1024 𝑀𝑏 = 220 =

 1048576 𝑘𝑏 = 230 = 1073741824 𝑏𝑦𝑡𝑒 om 

juist te zijn.  

 

 

Vraag 26 – Antwoord a 

Het geplooide blad met de knipuitsnijdingen dat je 

hiernaast ziet, is op dit ogenblik drie laagjes dik. Als ik 

die laagjes openvouw (eentje langs boven, eentje 

langs beneden), dan moet er in elk van de 

rechthoekige stukken die vrijkomen ook 2 halve vormen te zien zijn: een halve cirkel en een halve 

zeshoek.  

Bij oplossing B zie je 3x een volledige cirkel, wat niet kan. Bij oplossing C zie je telkens 4 halve 

vormen, wat ook onmogelijk is. Bij oplossing D tenslotte zie je enkel in het centrale stuk twee helften, 

en in het bovenste en onderste stuk papier maar telkens 1 halve vorm. Ook dit is onmogelijk. 

Oplossing A is correct. 

  



Vraag 27 – Antwoord a 

Het is in deze vraag onmiddellijk duidelijk dat er op kaart 33 niet op een goede 

manier met elektriciteit omgegaan wordt. Een oplader in het stopcontact laten 

zitten zorgt voor sluimerverbruik en vooral, het is brandgevaarlijk en nutteloos.  

Met kaart 39 lijkt op het eerste zicht niet veel verkeerd, maar het verlichten van 

een donkere muur met veel licht is zinloos. Die donkere muur weerkaatst het 

licht helemaal niet, en daarom blijft het in die ruimte donker. Daarom 

schilderen de meeste mensen hun leefruimtes vooral met bleke verf (die veel 

licht reflecteert), met hier en daar misschien een donker accentkleur. Ook hier 

rendeert de ingezette elektriciteit niet goed. 

Kaart 5 toont een ingestelde diepvriestemperatuur van -17 °C. Uit onderzoek blijkt dat dit de hoogst 

toegelaten temperatuur is om voedsel lang en zonder kwaliteitsverlies te kunnen invriezen. Invriezen 

bij een temperatuur van -6 °C lukt ook, maar dan zal het voedsel niet zo lang zijn kwaliteit behouden. 

Invriezen bij lagere temperaturen zoals -22 °C zorgt wel voor een goeie kwaliteit, maar zal ervoor 

zorgen dat je vrieskast meer verbruikt.  

Op kaart 13 wordt diepgevroren voedsel in de koelkast gestopt om te ontdooien. Dat heeft als 

voordeel dat het vlees nooit blootgesteld wordt aan een te hoge temperatuur die gezondheidsrisico’s 

met zich meebrengt, en daarenboven zorgt het ervoor dat je koelkast minder elektriciteit verbruikt. 

 

Vraag 28 – Antwoord a 

Op het elektrische schema hiernaast zie je 2 schakelaars. Dat 

betekent dus dat je 4 mogelijk combinaties hebt van die 

schakelaars (open-open, open-gesloten, gesloten-open en 

gesloten-gesloten). Dit toont aan dat dit al zeker niet de JA- of de 

NIET-poort kan zijn, omdat je daar telkens maar 1 elektronisch 

ingangssignaal hebt.  

De keuze tussen de EN- en de OF-poort volgt uit de analyse van 

de stroomkring en de logische tabellen. Elektrisch kan de stroom 

enkel doorheen het lampje stromen als zowel de eerste als de 

tweede schakelaar de stroom laat passeren (dus bij de gesloten-

gesloten situatie). In elk van de 3 andere situaties kan de stroom 

niet passeren. In de logische tabel van de EN-poort zie je ook dat 

de uitgang maar in 1 situatie 1 is (= lamp brandt) en in 3 gevallen niet, terwijl het bij de OF-poort net 

omgekeerd is.  

We hebben hier dus met de EN-poort te maken.  

 



Vraag 29 – Antwoord a 

In de Middeleeuwen, toen er nog geen centrale verwarming bestond en 

men ook nog geen kennis had van isolerende materialen, maakte men 

de muren van de kastelen tot meters dik, zodat de warmte die binnenin 

door een haardvuur verkregen werd niet naar buiten kon wegvloeien.  

Alhoewel men nu al lang materialen ontwikkeld heeft die de warmte 

beter tegenhouden dan steen (zoals glaswol, PUR en XPS zoals 

Styrodur), blijft de dikte van de isolatielaag een rol spelen. 

De prijs stijgt hier mee met de dikte van de plaat (3, 4 en 5 cm), net 

zoals de R-waarde.  

Zo zou een plaat van 10 cm dik een R-waarde van 3,0 hebben en uit 

dubbel zoveel materiaal bestaan als de plaat van 5 cm dik, wat wellicht 

een prijsstijging tot ongeveer €20 tot gevolg zou hebben. 

 

Vraag 30 – Antwoord c 

Het roze plastic deeltje dat we op de foto zien heeft in werkelijkheid een 

afmeting van 0,5 micrometer, wat overeenkomt met 0,0005 mm.  

Als de microscoop 2 lenzen gebruikt die respectievelijk 10x en 50x vergroten, dan 

zal de grootte van wat we zien gelijk zijn aan:  

0,0005𝑚𝑚 × 10⏟          
0,005

× 50 = 0,250𝑚𝑚 

 

 

Vraag 31 – Antwoord c 

Op de x-as van de grafiek staat de tijd uit terwijl op de 

y-as de snelheid uitgezet wordt.  

De Ferrari rijdt eerst (dus links op het diagram) aan 

een constante snelheid. De snelheid verandert dus niet 

en heeft een hoge waarde. In het met blauw  

aangeduide deel van de meting zie je een snelheid die 

niet wijzigt (waarde blijft gelijk, en hoog).  

Plots gaat de wagen in de remmen, waardoor de 

snelheid kleiner wordt. In het met groen aangeduide 

gebied van de grafiek zie je de snelheid zakken, tot hij 

uiteindelijk de waarde 0 (onderaan op de grafiek) 

bereikt. De auto is op dat moment tot stilstand 

gekomen (zwarte bol).  

 



Vraag 32 – Antwoord d  

Zweet komt vrij langs poriën in de huid, en wordt 

afgescheiden om de lichaamstemperatuur onder 

controle te houden. Bij een hoge inspanning warmt het 

menselijk lichaam op, en door de verdamping van zweet 

op de huidoppervlakte wordt energie uit het lichaam 

onttrokken, waardoor je terug afkoelt. 

Daarenboven wordt zweet gebruikt om afvalstoffen, 

zoals zouten uit het lichaam te verwijderen. Die zouten zorgen ervoor dat zweet lichtjes elektrisch 

geleidend wordt.  

Onze huid is echter in normale/droge omstandigheden een 

isolator, dus enkel als hij bedekt is met zweetdruppeltjes en 

dus vochtig is, zal de huidstroommeter kleine elektrische 

stroompjes kunnen detecteren. Hoe meer zweet, hoe groter 

de stroomsterkte zal zijn.   


