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Vraag 1 – Antwoord a 

Celdeling duurt bij een menselijk embryo ergens tussen 

12 en 24u. Het aantal cellen verdubbelt dus telkens in 

minder dan 1 volledige dag.  

 

Bijgevolg krijg je 2 cellen in minder dan 1 dag, 4 cellen in 

minder dan 2 dagen, 8 cellen in minder dan 3 dagen, 16 

cellen in minder dan 4 dagen en 32 cellen in minder dan 

5 dagen.  

Vraag 2 – Antwoord b  

Verspreid over het schaaltje ontstaat een slijmlaag waar 

de bacteriën kunnen groeien. Dat betekent dus dat enkel 

rond de pillen waar de 

bacteriën niet kunnen groeien 

iets afwijkend te zien zal zijn. 

Zoals je op de figuur ziet, is dat 

vooral in de omgeving van pil 1 te zien, al werkt ook pil 5 en in minder mate 

pil 4 de groei van de bacterie tegen.  

Vraag 3 – Antwoord b 

In de badkamer komt nooit natuurlijk licht naar binnen dus daar heeft 

een intelligente lamp helemaal geen zin. Zowel in de slaapkamer als de 

woonkamer kunnen zo’n lampen wel interessant zijn, maar 

normaalgezien kom je enkel in de slaapkamer op het ogenblik dat het 

buiten donker wordt. Daarom is het plaatsen van slimme lampen het 

interessants in de woonkamer, waar ze bewoners zich het grootste deel 

van de dag bevinden.  

Vraag 4 – Antwoord c  

Als de ondersteuning wegvalt tussen 2 andere ondersteuningen heeft dat minder effect op de 

volledige stevigheid als wanneer een ondersteuning aan de buitenzijde wegvalt. Daarom is het 

weghalen van de buitenste driehoek (witte schaar) hier problematisch. Snijden met de blauwe of 

groene schaar levert minder problemen op.   

 

Analoog kan je de 

structuur van een 

omheining bekijken, 

zoals op de figuur. 

Weghalen van een 

paal langs de zijkant zorgt voor een slechter resultaat dan het weghalen van de centrale paal. 



Vraag 5 – Antwoord b 

Bij normale omstandigheden is stikstof gasvormig. 

Vloeibaar stikstof verkrijg je door gasvormige stikstof 

af te koelen. Dat principe geldt voor alle stoffen en 

kun je aflezen op het fasediagram van die stof. Zo krijg 

je door waterdamp/stoom () af te koelen (T zakt) 

vloeibaar water (). Als je dat vloeibaar water verder 

afkoelt krijg je uiteindelijk ijs (). 

Vloeibare stikstof is dus kouder dan gasvormige 

stikstof, en zal daarenboven onmiddellijk verdampen 

als ze uit het vat ontsnapt, wat nog een extra afkoeling 

veroorzaakt, want verdampen vraag energie. 

Vraag 6 – Antwoord a 

De drie pictogrammen die hier getoond worden zijn:  

A. Corrosief: corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en 

slijmvliezen bij contact en kunnen zeer zware (brand)wonden veroorzaken. 

Voorbeelden zijn gootsteenontstopper en sterke ontkalkingsmiddelen  

B. Ontvlambaar: ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een 

vlam, warmtebron of vonk in de buurt is. 

Voorbeelden zijn spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf 

C. Milieuschadelijk: producten die als ze in het milieu terecht komen schadelijk 

zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte 

veroorzaken. 

Voorbeelden zijn bepaalde gewasbeschermingsmiddelen 

Vraag 7 – Antwoord c 

Als je de drie systemen uittekent op een 

horizontale lijn, krijg je hier een duidelijk zicht 

op. Zowel systeem A en systeem B gebruiken 

parallelstukken, waar de elektrische stroom via 

2 mogelijk paden van de plus-pool naar de min-

pool kan stromen. Enkel bij systeem C is dat niet 

het geval.  

 

Vraag 8 – Antwoord a 

In de vorige vraag kwam het onderscheid tussen parallel 

en serie reeds aan bod (meerdere mogelijk paden en 

slechts 1 mogelijk pad).  

Bij de beschrijving van vraag 8 stond duidelijk vermeld dat 

een voltmeter altijd parallel moet staan ten opzichte van het op te meten toestel terwijl een 

ampèremeter in serie moet staan op het pad waar je de stroom moet meten. In stroomkring A meet 

je dus de spanning over de sirene, terwijl je in stroomkring B de elektrische stroom meet die door de 

sirene zal vloeien. In stroomkring C staat de voltmeter in serie, en zal je niets zinnigs meten. 



Vraag 9 – Antwoord a 

Om bij de uitgangen 2x signaal 1 te ontvangen, moet de stroom kunnen 

vloeien van ingang 1 naar uitgang 1 en 2. Dus schakelaar S1 en 

schakelaar S2 moeten AAN staan (of gesloten zijn). Schakelaar S3 en S4 

moeten UIT staan, om te verhinderen dat er elektrisch contact is tussen 

ingang 2 (die op 0 staat) en uitgang 1 en 2.  

Vraag 10 – Antwoord b 

Om het antwoord van vraag 10 duidelijk te maken zijn 

de stromende deeltjes voorgesteld met blauwe 

bolletjes op de figuur hiernaast. Na de eerste bocht 

(rechtsonder) komen de deeltjes een eerste diode 

tegen, waar ze zonder probleem doorheen kunnen 

(een groen lichtje dus).  

De stroom splitst zich verder op, en gaat deels naar 

boven, waar ze voorbij een lampje opnieuw een diode 

tegenkomen, waar geen enkel probleem optreedt. 

Langs de linkerzijde kan de stroom zonder verdere 

obstructie terug richting batterij stromen. Echter, een deel van de stroomdeeltjes kan afslaan richting 

lampje, waar ze door de diode tegengehouden worden (rood licht dus).  

Bij de splitsing rechts kan er ook elektriciteit naar links vloeien. Na het lampje kan de elektriciteit de 

bovenste vertakking kiezen. Het lampje wordt echter niet bereikt omdat de diode daar omgekeerd 

georiënteerd staat. Langs de onderste vertakking stroomt de stroom opnieuw doorheen een lampje 

en zo terug naar de batterij. Er zullen dus in totaal 3 lampjes oplichten.  

Vraag 11 – Antwoord b 

Door iemand te ‘taggen’ op Facebook kunnen 

al de vrienden van die persoon onmiddellijk 

die foto zien. Iedereen die toevallig op 

Pinterest de pin ‘BBQ U15’ intikt, zal ook de 

foto zien verschijnen. Aangezien er veel 

voetbalploegen zijn die soms een barbecue 

organiseren, is die kans niet erg klein, en dus 

onveilig.  

De foto op zijn GSM tonen is onschadelijk, als 

die foto daarna verwijderd wordt en niemand anders kan meekijken.  

Op een verantwoorde en veilige manier omgaan met sociale media zoals Facebook en Instagram is 

niet gemakkelijk. 

Vraag 12 – Antwoord a 

Als de vlieg het gevraagde pad volgt, komt de achtereenvolgens op de letter S, 

L, O, E en P terecht, waardoor het woord SLOEP gevormd wordt.  

 

 



Vraag 13 – Antwoord b 

We zullen het pad dat de trein 

volgt via de figuur 

reproduceren.  

Links neemt de trein de bocht 

van 180° om in het 

wisselcomplex  aan te 

komen. Ongeacht hoe die 

wissels ingesteld staan, zal de 

trein zich verder naar rechts 

voort bewegen (op het 

onderste, middelste of 

bovenste pad – rood, groen, 

cyaan).  

Op wisselcomplex  komen de 

3 mogelijk paden terug samen, 

en gaat de trein de bocht in, om wat later bij wissel  aan te komen, waar de trein enkel rechtdoor 

kan (dus naar links).  

Bij wissel  bepaalt de wisselinstelling wel waar de trein naartoe gaat. Ofwel rijdt de trein rechtdoor 

(oranje pijl) om een nieuw toertje te starten, ofwel slaat de trein af (gele pijl). In dit laatste geval 

neemt de trein opnieuw een bocht van 180° om bovenaan, op positie , van links naar rechts te 

passeren.  Na opnieuw een bocht van 180° komt de trein opnieuw op het pad waar hij zich voordien 

al bevond en herhaalt alles zich.  

De trein kan dus enkel en alleen naar rechts bewegen op de gevraagde plaats, wat met optie B 

overeenstemt. 

Vraag 14 – Antwoord a 

Bij het teruglopen vertrekt de jongen vanuit rust. Dit 

betekent dat de snelheid 0 moet zijn, en antwoord B afvalt. 

Op het einde, als hij aankomt bij zijn huis, komt hij tot 

stilstand, en moet de snelheid opnieuw 0 zijn.  

Enkel antwoord A komt dus nog in aanmerking. Ook het 

geleidelijk versnellen na de start en het geleidelijk 

afremmen voor de finish is op de rode kromme terug te 

vinden.  

Vraag 15 – Antwoord a 

Zoals je op de figuur kunt zien kun je 18 driehoeken 

terugvinden in de figuur.  

Daarom is antwoord b (aantal > 10 en < 20) hier het 

correcte antwoord.  

 

 



Vraag 16 – Antwoord b 

Op de figuur hiernaast hebben we zowel voor 

de piramide, de cilinder als de balk de 

ontplooiing naast de 3D-figuur geplaatst.  

Noch de ontplooiing van de balk en de piramide 

staan bij de figuur die bij vraag 16 hoort. Daar 

vind je wel de ontplooiing van een kubus en van 

twee driehoekige prisma’s terug naast de 

ontplooiing van de cilinder, wat hier dus het 

juiste antwoord is.  


