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	a. Figuur A

	b. Figuur B 

	c. Figuur C

	d. Figuur D

We voeren de volgende programmeercode uit. 

Welke figuur kunnen we met deze code zeker niet krijgen? 
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	a. 18 blokken

	b. 20 blokken

	c. 22 blokken

	d. 24 blokken

Met blokken en lijm is volgende bouwstructuur vervaardigd. 

Hoeveel kubusvormige blokken heb je daarvoor nodig?
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Gelukkig kan elektriciteit niet door alle materialen heen stromen. 
Anders zouden we heel vlug geëlektrocuteerd kunnen worden. 
Op de figuur zie je 3 isolatoren, die elektriciteit in normale omstan-
digheden niet doorlaten, en 1 geleider waar elektriciteit wel goed 
door stroomt. 

Welk materiaal geleidt elektriciteit wel goed? 

	a. Plastic

	b. Goud

	c. Lucht

	d.  Hout
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	a.  De blauwe microprocessor

	b.  De groene microprocessor

	c.  De gele microprocessor

	d.  De oranje microprocessor

In heel veel toestellen, zoals was-
machines en computers, vind je een 
elektronisch printbord terug waar 
connectoren voor pluggen en aller-
hande elektronische componenten 
op vastgemaakt zijn.
Op het printbord hiernaast moet 
nog een microprocessor geplaatst 
worden. Dat is eigenlijk een mini-
computertje. 

Welk van de microprocessoren past hier op de plaats die met 
U1 aangeduid is?

Tip: tel het aantal pinnetjes.
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Er bestaan heel veel verschillende types schroevendraaiers. Op de 
foto’s hieronder zie je 4 types. 

Welke schroevendraaier gebruik je best om de schroef hier-
onder in of uit te draaien?

	a.  Plat

	b.  Kruis

	c.  Torx

	d.  Inbus
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	a.  Overgang A

	b. Overgang B

	c. Overgang C

	d. Overgang D

Alle zuivere stoffen kunnen voorkomen in vaste 
toestand, als vloeistof of als gas. Doorslaggevend bij de overgan-
gen van stoffen tussen deze 3 aggregatietoestanden is de tempe-
ratuur en de omgevingsdruk. 

Op de figuur hieronder zie je een proces optreden. Met welke 
overgang stemt dit overeen?
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Als je met Brus-
sels Airlines een 
v l i e g t u i g r e i s 
boekt, mag je in 
het vliegtuig zelf 
een handbaga-
gekoffer mee-
nemen met een 
maximale inhoud van 50 liter. De maximale afmetingen die de kof-
fer mag hebben om hem in de ruimte boven de stoelen te kunnen 
plaatsen bedraagt 55 × 40 × 23 cm.
Isham heeft 4 koffers die een kleinere inhoud hebben, van 45 liter, 
maar slechts 1 van die 4 koffers mag mee aan boord.
 

Welke koffer mag mee aan boord? 

Tip: de afmetingen die bij de koffers vermeld staan, zijn uitgedrukt in 
meter.

	a. Koffer A

	b. Koffer B

	c. Koffer C

	d. Koffer D
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	a.  Zuur

	b. Zout

	c. Zoet

	d. Bitter

In de voedingsleer heeft men ontdekt dat er 5 soorten smaken zijn. 
Die smaken zijn umami, bitter, zoet, zuur en zout.
Op de foto hieronder worden die 5 smaken getoond aan de hand 
van 1 voedingsstof die tot die smaakklasse behoort. 

Welke smaak wordt hier met de blauwe pijl aangeduid?
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	a.  Figuur A

	b. Figuur B

	c. Figuur C

	d. Figuur D

Om data op een veilige manier 
over het internet te versturen, 
kan je de informatie encrypteren 
of versleutelen. Dat betekent dat 
je een code gebruikt waardoor 
het dataverkeer vervormd wordt. 
Voor een hacker is de verstuurde data niet meer duidelijk. Hij kan 
die informatie niet lezen omdat die vervormd is.
Een voorbeeld om informatie te vervormen is hier getoond. De fi-
guur aan de linkerzijde wordt rechts op een andere manier weerge-
geven. Zo geef je op de bovenste lijn aan dat er na 1 wit vierkantje 
1 rood vierkantje komt. Daarna komen 3 witte vierkanten, terug 1 
rood en daarna 1 wit. Ook de ogen worden mee gecodeerd, zoals 
op de 3e lijn zichtbaar is: eerst 2 rode vakjes, dan een oog, een rood 
vakje, weer een oog en om te eindigen nog 2 rode vakjes. 

Welke figuur stemt overeen met volgende 
code? 

Tip: kijk bijvoorbeeld eerst waar het zwarte balletje 
moet komen.
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	a.  Tegel A

	b. Tegel B

	c. Tegel C

	d. Tegel D

Op de onderstaande plattegrond ontbreekt 1 stukje. Over 
welk stukje gaat het?

Tip: alle elementen (bos-water-weg-…) moeten logisch verderlopen 
bij de overgangen tussen verschillende tegels.
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	a. Er wordt geen licht meer geproduceerd.

	b. Er wordt geel licht geproduceerd.

	c. Er wordt paars licht geproduceerd. 

	d. Er wordt groen licht geproduceerd.

Met deze schakeling wordt wit licht geproduceerd, omdat er tege-
lijkertijd een rood, een groen en een blauw lampje licht produceren. 

Wat gebeurt er als je het groene lampje kapot klopt? 

Tip: rood + groen + blauw = wit.  



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 12

	a. Formulier A

	b. Formulier B 

	c. Formulier C

	d. Formulier D

Om een meerkeuzetest gemakkelijk te kunnen verbeteren, wordt 
soms gebruik gemaakt van een softwarepakket waarmee gescan-
de formulieren automatisch verbeterd worden. Het inscannen 
moet gebeuren met zwart-wit instellingen… 
Het effectieve verbeterwerk wordt gedaan door antwoordzone na 
antwoordzone te onderzoeken. Hieronder zie je het antwoordblad 
en hoe het antwoord er zou moeten uitzien. 

De software vergelijkt de in zwart-wit gescande documenten met 
een referentiezone (aangeduid met de rode lijn). Daarbij worden 
de volgende regels gebruikt:
•	 Als	in	1	van	de	vakjes	80	%	van	de	beeldpixels	zwart	zijn,	zal	dat	

vakje geselecteerd worden als een ingevuld antwoord. 
•	 Als	er	in	de	nabije	zone	rond	één	van	de	vakjes	ook	10	%	zwarte	

pixels gedetecteerd worden, dan wordt een fout gegenereerd. 
•	 Er	wordt	ook	gekeken	of	er	niet	meerdere	vakjes	ingekleurd	zijn.	

In welk van de situaties hieronder zal de software het juiste 
antwoord (B) automatisch correct rekenen?



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 13

Om bakstenen te maken, neemt men een bepaalde grondstof, 
waar men warm water aan toevoegt. Het plakkerige mengsel 
wordt daarna in vormen geperst, zodat men balkvormige blokken 
krijgt. Die blokken worden daarna gebakken om te drogen, bij een 
temperatuur van meer dan 1000 °C.

Welke grondstof wordt hiervoor voornamelijk gebruikt?

	a. Klei

	b. Leem

	c. Cement

	d. Zand
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	a. H3SO2

	b. H2SO3

	c. HS2O3

	d. H2SO4

Chemische moleculen 
kunnen voorgesteld wor-
den als verbindingen 
van atomen (voorgesteld  
door een balletje). De mo-
lecule bovenaan is H2SO4 
waarbij H een waterstofa-
toom voorstelt (er zijn er 2 
van), S een zwavelatoom 
en O een zuurstofatoom 
(er zijn er 4 van). 

Wat is de chemische 
formule van het 
element onderaan? 
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	a. 125000 cm

	b. 10000 cm

	c. 1500000 cm

	d. 17500000 cm

Milan wandelt elke morgen te voet naar school en doet daar onge-
veer een kwartier over. 

Hoe ver woont Milan van de school? 
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	a.  Chimpansee

	b. Bruine beer

	c. Dolfijn             

	d. Ezel

Er bestaan heel veel diersoorten, 
maar al die diersoorten stam-
men	 af	 van	 de	 eerste	 ééncellige	
organismes die in de oceanen 
ontstaan zijn. Tijdens de verdere 
evolutie ontstonden hieruit heel 
wat verschillende diersoorten, die 
genetisch meer of minder met el-
kaar verbonden zijn. Zo zijn zowel 
de leeuw, de tijger, de lynx en de 
huiskat katachtigen, maar zijn de 
leeuw en de tijger nauwer aan el-
kaar verwant dan de huiskat aan de tijger. 

 
Met welk van de volgende dieren is de mens genetisch het 
nauwst verwant? 
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	a. Knop A 

	b. Knop B 

	c.  Knop C

	d. Knop D

Ik wil een flyer maken voor de 
Vlaamse STEM Olympiade. Die is 
nog niet helemaal klaar, omdat ik 
het woord ‘vergroten’ groter wil 
maken. 

Daarvoor	moet	 ik	klikken	op	één	
van de aangeduide locaties op de 
werkbalk die je hieronder ziet.

Op welke knop moet ik drukken om de tekst groter te maken? 
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	a. Man A

	b. Man B

	c. Man C

	d. Man D

Om een diepte-indruk weer te geven wordt gespeeld met perspec-
tief, maar ook met de grootte van objecten.
Op de foto hierboven zie je twee mannen op het perron staan, 
wachtend op de trein. De foto die je ziet is eigenlijk een collage, 
waar 2 mannetjes op een foto gekleefd zijn.

Kun je uit de 4 mannen onderaan aanduiden welke man ge-
bruikt werd om man 2 op de foto te kleven?

Tip: man 1 komt overeen met man B.
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	a. De stoomketel

	b. De generator 

	c. De gasbrander 

	d. De transformator

Op de figuur zie je de schematische opbouw van een elektriciteits-
centrale op basis van gas. 
Deze centrale bestaat uit verschillende onderdelen, die elk hun ei-
gen taak hebben.

Eén	van	die	onderdelen	staat	in	voor	de	echte	opwekking	van	elek-
triciteit.

  Welk onderdeel wekt elektriciteit op?
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Een multimeter is een meettoestel om aller-
hande elektrische grootheden op te meten. 
Met de multimeter die wij hebben, kunnen we 
een wisselspanning, een gelijkspanning, een 
stroomsterkte en een elektrische weerstand 
opmeten. 
Ik wil met de multimeter een DC- of gelijk-
spanning  van iets minder dan 8 V opmeten. 

Hoe moet de multimeter ingesteld zijn om 
dit op te meten?

	a. Instelling A

	b. Instelling B

	c. Instelling C

	d. Instelling D
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	a. 10 verdiepingen

	b. 12 verdiepingen

	c. 14 verdiepingen

	d. 16 verdiepingen

Hieronder zie je het grondplan van de 3de verdieping van
het Melmerpark-hotel in Nederland. 
Op het gelijkvloers (= de 1ste verdieping) bevindt zich enkel een 
receptie en een restaurant. Op de 4de verdieping is de helft van de 
ruimte als fitnesszaal ingericht, terwijl er op de bovenste verdie-
ping een zwembad is.

Hoeveel verdiepingen zijn er in totaal in het gebouw nodig 
om 114 kamers te kunnen uitbaten? 

Tip: vergeet niet van alle verdiepingen mee te tellen, ook die zonder 
kamers.
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	a. Cola wordt door een magnetische reactie afgestoten door
  de Mentos en spuit daarom omhoog.

	b. Het opgeloste koolzuurgas in de cola kan door het ruwe 
  oppervlakte van het Mentos-snoepje heel gemakkelijk
  gasvormig worden, neemt daardoor veel plaats in en 
  bijgevolg krijg je heel veel schuimvorming. 

	c. Het Mentos-snoepje gedraagt zich als een bruistablet, lost 
  vlug op en drijft supersnel naar het oppervlakte van de cola
  waardoor het naar boven spuit.

	d. Al de filmpjes zijn vals… voor men dit experiment doet, 
  schudt men namelijk buiten beeld heel hard met de colafles, 
  waardoor je die fontein ook zonder Mentos zou krijgen.

Op de computer hebben 
Joke en Jan een filmpje 
gezien van een raar che-
misch experiment. Mentos-
snoepjes in een fles cola 
veroorzaken een gigan-
tisch spuiteffect. 

Door wat wordt dit effect 
veroorzaakt?
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	a. Het rode tandwiel

	b. Het groene tandwiel

	c. Het blauwe tandwiel

	d. Het paarse tandwiel

Het tandwiel links wordt door een as aangedreven en 
draait in wijzerzin (volgens de grijze pijl), met een snelheid van 
6 volledige omwentelingen per minuut. 
De 4 andere tandwielen beginnen daardoor ook te bewegen.

Bepaal bij welk tandwiel het grootste aantal omwentelingen 
per minuut zal optreden.
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	a. De spitsmuis

	b. De slak

	c. De giervalk

	d. De sla

In de dieren en planten-
wereld draait alles rond 
eten of gegeten worden. 
Zo wordt een organisme 
dat alleen als voedsel dient en zelf niets eet, een producent ge-
noemd; een organisme dat zo’n producent eet, wordt een consu-
ment genoemd. Het is zelfs een consument van 1ste orde, terwijl 
een consument van 2de orde zich voedt met een consument van 
1ste orde, enzovoort. Op die manier wordt een voedselpiramide op-
gebouwd.
Hier zie je een spitsmuis (A), een slak (B), een giervalk (C) en een 
krop sla (D).

We zoeken het organisme dat in de voedselpiramide op de 
gele plaats moet staan. Welk organisme is dat?
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	a. Ongeveer 80 (= 16 x 5) 

	b. Ongeveer 200 (= 1000 : 5)

	c. Ongeveer 3000 (= 16000 : 5)

	d. Ongeveer 8000 (=1 600 x 5)

Michelle heeft een fotoapparaat waarmee ze foto’s neemt die elk  
5 Mb (Megabyte) groot zijn.
Ze wil de foto’s aan haar vriendinnen laten zien en kopieert ze 
daarom op haar papa’s USB-stick met een geheugencapaciteit van 
16 Gb (Gigabyte). 

Hoeveel foto’s kan ze opslaan op die USB-stick? 

Tip: 1 Gigabyte komt overeen met ongeveer 1000 Megabyte.
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Een vierkant blad wordt in 3 
gelijke stukken geplooid. Daar-
na wordt er aan de bovenrand 
een halve zeshoek en aan de 
onderrand een halve cirkel uit-
geknipt. 

Welke afbeelding krijg je als je het vel papier terug openvouwt? 
  

	a. Vel A

	b. Vel B

	c.  Vel C

	d. Vel D
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	a. 33 < 39 < 5 < 13

	b. 39 < 13 < 33 < 5

	c. 39 < 5 < 33 < 13

	d. 33 < 13 < 39 < 5

Er werd onlangs een set speelkaarten ontwikkeld om duurzaam 
omgaan met elektriciteit te stimuleren en kinderen bewust te ma-
ken van goeie en slechte manieren om met elektriciteit om te gaan.
Hieronder zie je 4 kaarten uit die set van 50 willekeurig genum-
merde speelkaarten.
Elk van die 4 kaarten heeft een specifieke duurzaamheidsscore ge-
kregen die op de achterzijde vermeld staat. De score gaat van een 
heel slechte omgang met elektriciteit tot en met een heel goede 
manier van omgaan met elektriciteit.
Vergelijk de 4 kaarten. Hoe goed wordt er met elektriciteit omge-
gaan?

Rangschik de kaarten van slecht naar goed.
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	a. De En-poort

	b. De OF-poort

	c.  De JA-poort

	d. De NIET-poort

In de digitale elektronica 
wordt vaak over logische 
poorten gesproken. Zo’n 
poort	 heeft	 één	 of	 meer-
dere signaalingangen. 
Hier komt telkens een sig-
naal met de waarde 0 of 1 
toe. De poort heeft ook 1 
uitgang, waar ofwel 0, of-
wel 1 uitkomt. 
Hiernaast zie je de logische 
tabel van de ‘EN’, de ‘OF’, de 
‘JA’ en de ‘NIET’ poort. 
Uiteindelijk kun je al die 
poorten elektrisch beka-
belen als een eenvoudige 
stroomkring, waar, afhan-
kelijk van de stand van 1 
of meerdere schakelaars 
(de ingangen) een lamp al 
dan niet brandt (resp. 1 of 
0 aan de uitgang).

Hiernaast zie je zo’n 
elektrisch schema. Met 
welke schakeling komt 
dit elektrisch schema 
overeen?
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Om duurzaam te bouwen is het noodzakelijk dat de 
woning goed geïsoleerd is. Op de website van een doe-het-zelf-
zaak worden 3 Styrodur isolatieplaten aangeboden. Enkel de afme-
tingen van de platen verschillen.

De R-waarde die vermeld wordt geeft aan hoe goed de platen iso-
leren.
 

Wat leert deze informatie je over de R-waarde?

	a. Hoe groter R, hoe beter het huis geïsoleerd zal zijn.

	b. Hoe lager R, hoe beter het huis geïsoleerd zal zijn. 

	c.  De R-waarde van een plaat is onafhankelijk van de 
  afmetingen van de plaat.

	d. De R-waarde stijgt mee met de prijs, dus de platen zijn niet 
  gemaakt uit dezelfde stof, en isoleren daardoor beter als je
  van links naar rechts gaat.
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Recent heeft men op de Noordpool onderzoek 
gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in ijs en men was 
nogal verbaasd over het resultaat: maar liefst 10000 partikeltjes per 
liter ijs.
Microplastics zijn heel kleine stukjes plastiek en zijn slechts enkele 
micrometer groot en dus niet zichtbaar voor het oog. 1 micrometer 
(= 1 µm) komt overeen met 1/1000 van een millimeter. Men moet 
dus een microscoop gebruiken om microplastics te zien.
Op onderstaande foto zie je een beeld van een klein paars partikel-
tje door een microscoop. Let op de schaal. 

Als je weet dat in een microscoop twee lenzen zitten die sa-
men het partikel vergroten (namelijk 10 x en 50 x), hoe groot 
zien we het plastiekdeeltje dan op het microscoopbeeld? 

	a. 10 x 50 x 5 = 2500 µm = 2,5 mm

	b. (10 + 50) x 0,5 = 30 µm = 0,03 mm

	c. 10 x 50 x 0,5 = 250 µm = 0,25 mm

	d. 10 x 50 = 1000 µm = 1 mm
                  0,5



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 31

	a.  Grafiek A

	b.  Grafiek B

	c.  Grafiek C

	d.  Grafiek D

Een Ferrari rijdt met een 
constante snelheid tot de 
chauffeur plots uit volle 
kracht afremt, tot de auto 
tot stilstand komt.
We stellen op een diagram 
de snelheid (aangeduid met 
letter v, in meter per secon-
de) voor in functie van de 
tijd (aangeduid met letter t, 
in seconde).

Welk (v;t)-diagram geeft deze beweging juist weer?
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	a. Sensor 3 – de bloeddrukmeter

	b. Sensor 5 – de suikergehaltemeter 

	c. Sensor 7 – de luchtdebietmeter 

	d. Sensor 8 – de huidstroommeter

Er bestaan tegenwoordig heel wat medische sensoren
die allerhande eigenschappen van een menselijk lichaam kunnen 
opmeten en analyseren. Hiernaast zie je 8 zo’n sensoren, die met 
een kleine computer, waarop de data gestockeerd en geanalyseerd 
kan worden, verbonden zijn.

Welke van die sensoren kan er gebruikt worden om de hoe-
veelheid transpiratie (zweet), die vrijkomt bij een fysieke 
inspanning, op te meten? 


