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Vraag 1 – Antwoord c 

Het treintje start zijn parcours in tegenwijzerzin. De eerste wissel die de trein tekenkomt stuurt de 
trein ofwel naar de gele lus, ofwel richting groen/blauw/rood. Stel dat de trein in de gele lus 
terechtkomt (=optie 1), dan zal de trein na het doorlopen van de gele lus opnieuw richting 
startpositie bewegen, maar nu in wijzerzin.  

Eens de trein terug gepasseerd is waar hij eerst vertrokken was (dus waar je hem op de figuur ziet), 
bepaalt het wisselcomplex of hij de rode, de groen of de blauwe lus volgt. Maar die lussen komen 
later terug samen, en leiden de trein terug in de richting van de startpositie waardoor hij telkens in 
wijzerzin blijft rijden. Er zijn geen wissels die het mogelijk maken om opnieuw op de gele lus terecht 
te komen, en dus rijdt de trein nooit meer door de gele lus, maar wisselend door de groene, rode en 
blauwe lus (afhankelijk van hoe de wissels omklappen).  

De andere mogelijkheid is dat de trein na zijn start 
niet rechtstreeks naar de gele lus rijdt, maar in de 
richting van de rode, groene en blauw lus verder 
beweegt (= optie 2). In het wisselcomplex net voorbij 
de blauwe pijl kan de trein naar elke lus gestuurd 
worden. Als de trein uiteindelijk in de gele lus 
terechtkomt (= optie 2a), vervolgt hij zijn pad richting 
startpunt, en rijdt hij daar in wijzerzin, wat identiek is 
aan het resultaat van optie 1. Dus ook in dit geval 
komt hij nooit meer in de gele lus terecht, en rijdt hij 
in wijzerzin.  

Als hij echter door de blauwe, groene of rode lus 
verderrijdt (=optie 2b) komt hij na de lus terug in de 
startpositie en start hij op dezelfde plaats als bij het begin.  

Omdat de wissels bij elke passage omschakelen, zal de trein in dit geval bij zijn 2e passage wel de gele 
lus induiken (dus optie 1 volgen), waardoor hij uiteindelijk ook in wijzerzin toertjes zal rijden, en de 
gele lus nooit meer volgen. Enkel antwoord c is dus correct.  

 

                                         Vraag 2 – Antwoord d 

Het gaat hier om een toepassing van de natuurkundige traagheidswet. Eens 
een voorwerp aan een bepaalde snelheid beweegt, houdt het die snelheid aan 
zolang er geen krachten op het voorwerp inwerken.  

De auto remt af, omdat je als bestuurder op de rem duwt, en dus een kracht 
uitoefent. De sneeuw wil echter aan dezelfde snelheid verder vooruit 
bewegen, en schuift dus over de voorruit naar beneden. Bij de vrachtwagen op 
de foto is de lading door het sterke afremmen ook vooruit geschoven.  



Vraag 3 – Antwoord c 

Een di-atomische molecule bestaat uit 2 atomen. Xenon is een 
gas waarvan de molecule opgebouwd is uit slechts 1 xenon-
atoom (𝑋𝑋𝑋𝑋, lichtblauw bolletje) en is dus mono-atomisch.  Water 
heeft als chemische formule 𝐻𝐻2𝑂𝑂, en bestaat uit 1 zuurstofatoom 
(𝑂𝑂, rood bolletje) en twee waterstofatomen (𝐻𝐻, witte bolletjes). 
1 watermolecule bestaat dus uit 3 atomen en is tri-atomisch. 
Ammoniak heeft als chemische formule 𝑁𝑁𝐻𝐻3 en bestaat uit 1 
stikstofatoom (𝑁𝑁, blauw bolletje) en drie waterstofatomen (𝐻𝐻, 
witte bolletjes). In totaal zijn dat dus 4 atomen, en is ammoniak 
tetra-atomisch.  

Zuurstofgas is opgebouwd uit 2 zuurstofatomen (𝑂𝑂, rode bolletjes) en is dus di-atomisch. 

 

Vraag 4 – Antwoord c 

De twee afvalstoffen die bij het verbrandingsproces vrijkomen zijn 
koolstofdioxide en water. Bij de temperaturen die optreden in de uitlaat 
van een wagen is koolstofdioxide altijd gasvormig. Water zal dichtbij de 
motor ook nog gasvormig zijn, omdat daar hoge temperaturen heersen. 
Het is dan waterdamp! 

Als de waterdamp verder richting uitlaat beweegt, koelt de omgeving af, en 
zal de waterdamp condenseren op de frisse uitlaat. Daarom druppelen er 
waterdruppels uit de uitlaat.  

Vergelijk het met de waterdamp uit de lucht die op een koud voorwerp 
(zoals een glas cola uit de koelkast) condenseert en waterdruppels 
veroorzaakt, zoals op de foto te zien is.  

 

Vraag 5 – Antwoord a 

De lintworm is hier het organisme dat gedurende gans zijn 
leven meereist en profiteert van een ander wezen (koe + 
mens). Daarom noemt men zo’n lintworm een parasiet.  

De lintwormlarven leven in de koe, en worden pas volwassen 
en geslachtsrijp eens ze in een menselijk lichaam terecht 
gekomen zijn. Daarom wordt de koe een tussengastheer 
genoemd, en is de mens de gastheer.  

 

 

 

 

 



 

Vraag 6 – Antwoord c  

Toen de Aarde pas gevormd was, bestond er 1 groot continent: 
Pangea. Door aardbevingen is dat grote continent in miljoenen 
jaren in stukken gebroken en zijn de continenten gevormd. 
Zoals je kunt zien op de figuur waren Afrika en Indië 
oorspronkelijk met elkaar verbonden. Daarom is het niet 
onlogisch dat de voorouders van de olifant in beide gebieden 
voorkwamen.  

Na het ‘wegdrijven’ van Indië in de richting van Eurasia (waar 
Europa en Azië uit gevormd werden) is de evolutie van de 
voorouders tot respectievelijk de Afrikaanse en de Indische 
olifant op een andere manier gebeurd, waardoor de twee 
olifantensoorten op elkaar lijken, maar toch niet volledig identiek zijn.  
Dit mechanisme wordt isolatie genoemd, omdat beide gebieden geografisch geïsoleerd zijn. 

 

Vraag 7 – Antwoord d 

Bij de keuze van het juiste puzzelstuk kan stuk C rap uitgesloten 
worden, omdat het in spiegelbeeld staat. Ook stuk A kan rap 
weggefilterd worden, omdat er naast het brede pijlvormige 
uitsteeksel geen parallel stokje te zien is. Dat is wel het geval in stuk 
B en D.  
 
De oriëntatie van het uiteinde van dit parallel stokje is in stuk B niet 
evenwijdig met het dichtste stuk van de brede pijl, wat nodig is om 
perfect in het zwarte stuk te passen.  
 
Met stuk D lukt dit wel, zoals op de figuur hiernaast te zien is.  

 

Vraag 8 – Antwoord c 

Zowel in het vooraanzicht als in het achteraanzicht kijk je 
schijnbaar vanop de zijkant naar de trapvormige structuur. Enkel 
het groene en het paarse aanzicht komen hiervoor in aanmerking.  

Op de figuur is onmiddellijk te zien dat het groene aanzicht 
overeenstemt met het vooraanzicht, dus moet het achteraanzicht 
wel paars zijn. Hiernaast zie je ook voor de andere aanzichten de 
correcte benaming. 

 

  



Vraag 9 – Antwoord b 

We moeten hier, net zoals in het uitgewerkte voorbeeld, de 
lusvoorwaarden volgen.  
 
We starten met een variabele i die de waarde 1 geeft. Op dat moment 
voldoet i aan de opgelegde voorwaarden want 1 is kleiner dan 6. 
Bijgevolg wordt de output  ‘poging 1’ gegenereerd. Vervolgens wordt 
de waarde van de variabele i met 1 verhoogd. 

Als i=2 voldoen we nog steeds aan de voorwaarde (2<6), en wordt de 
output ‘poging 2’ gegenereerd. Dit proces wordt nog een aantal keer 
herhaald, en zo zal na ‘poging 3’ en ‘poging 4’ ook ‘poging 5’ 
neergeschreven worden, en wordt i uiteindelijk gelijkgesteld gelijk aan 
de waarde 6. 

Op dat moment voldoet i niet langer aan de voorwaarde (6 is niet kleiner dan 6) en wordt de for-lus 
afgesloten, zonder extra output.  

Bijgevolg schreven we 5 lijntjes neer. 

 

Vraag 10 – Antwoord c 

Op de figuur zie je de reële wereld, maar die wordt 
aangevuld met extra informatie. Die informatie bevat 
geen virtuele voorwerpen, maar enkel een extra laag 
met nuttige info.  

Daarom spreekt men in dit geval van AR, Augmented 
Reality, of verhoogde realiteit. 

 
 
 

 

Vraag 11 – Antwoord c 

Op de batterij is te zien dat het om een 9V-batterij 
gaat. De spanning die deze batterij levert is dus 9V. 
Waar de elektriciteit die uit het stopcontact komt 
een wisselspanning is (=AC = alternating current), 
waarbij de spanning dus varieert in de tijd, is dat 
voor een batterij niet het geval.  

Hier krijg je dus een gelijkspanning van 9V (=DC = direct current). De spanning die tussen de plus- en 
minpool van de batterij op te meten is, bedraagt dus constant 9 Volt, en dat stemt overeen met het 
paarse signaal.  

 

 



Vraag 12 – Antwoord d 

Net zoals bij een zwart-wit streepjescode wordt de informatie bij een 
QR-code digitaal verpakt. Bij de streepjescode komt een zwart streepje 
overeen met het getal 0, en een wit streepje met getal 1. Op die manier 
is een streepjescode een opeenvolging van nulletjes en eentjes (zoals 
bijvoorbeeld 11100011110111000011110), een signaal dat door de 
computer verwerkt kan worden. 

Uiteraard kun je meer info verstoppen in een code van 10 getallen lang 
(000000000, 0000000001, …, 1111111111) dan in een code van 2 
getallen lang (00, 01, 10 of 11).  

Ook bij de QR-code is dat het geval, want elke vierkant vakje komt ook 
overeen met ofwel 0 ofwel 1. Zo kun je van het voorbeeld hiernaast een 
lang rij van 100 getallen maken, die meer info bevat dan wat met een 
simpele streepjescode kan.  
 
Hoe groter de resolutie (of het aantal vierkantjes) van de QR-code, hoe 
meer info de code kan bevatten. Bijgevolg kan QR-code d meest info 
bevatten. 

 

Vraag 13 – Antwoord d 

Zowel bij het halfsteenverband, het klezoorverband en het staand 
verband steunt een baksteen op meer dan 1 baksteen onder 
zichzelf. Bij het stapelverband is dat niet zo, dus in principe zou je 
1 verticale kolom van bakstenen naar achteren kunnen duwen 
zonder dat de rest van de muur meebeweegt.  

Uiteraard zal de verbindingsmortel die de ene kolom met de 
kolommen ernaast verbindt toch voor een zekere mate van 

stevigheid zorgen, maar minder dan bij de 3 andere metselverbanden. Het stapelverband is dus 
minst stevig. 

 

Vraag 14 – Antwoord d 

De manier om hier de juiste meter te detecteren is de gebruikte 
meeteenheid. Van zowel aardgas, water als mazout wordt het 
verbruik uitgedrukt als een volume. Zo zie je bij de mazoutmeter 
(meter 3, de naam ‘mazoutman’ maakt de identificatie hier simpel) 
een waarde van 329,8 liter staan. Bij de watermeter (meter 1) en de 
aardgasmeter (meter 2) zie je de eenheid kubieke meter (m³) staan, 
wat ook een volume-eenheid is (1 m³ = 1000 liter).  

Enkel bij meter 4 zie je een andere eenheid staan, namelijk kilowattuur (kWh). Je ziet op deze teller 2 
waarden staan, namelijk een dagteller (met het zonnetje) en een nachtteller (met het maantje). In de 
toekomst zal de analoge meter die in de vraag getoond worden vervangen worden door een slimme 
digitale meter, zoals hierboven te zien is.  



Vraag 15 – Antwoord c 

De elektrische stroom loopt van de ene pool van de batterij (6) door de ampèremeter (7) naar het 
lampje (8) toe. Nadat de stroom door het lampje heen vloeide loopt het verder terug naar de andere 
pool van de batterij. Met zo’n ampèremeter meet je de stroom (in ampère) die doorheen de 
stroomkring loopt. Op de figuur is dit de lus 1-2-3. 

We zeggen hierover dat de ampèremeter in serie staat met het lampje.  

De voltmeter (9) meet de spanning (in volt) die over het lampje staat. Dat doe je door de voltmeter 
parallel over het lampje te schakelen (lus 4-5 = de groene draadjes). Dat betekent dat het ene 
contactpunt van de voltmeter links van het lampje aangesloten wordt, en het andere contactpunt 
rechts van dat lampje.  

 

Vraag 16 – Antwoord a 

De 4 symbolen staan allemaal voor een gevaar.  

Zo geeft symbool B, met daarop een doodshoofd, aan dat een bepaalde chemische stof 
giftig is, en je er dus van kan overlijden.  

Het cirkeltje met zwarte vlekken (symbool C) wijst op gevaar voor radioactiviteit. Zo’n 
radioactieve straling komt bijvoorbeeld in beperkte mate vrij bij het nemen van 
Röntgenfoto’s. Een ramp in een kerncentrale (zoals in Tsjernobyl, Rusland in 1986 of in 
Fukushima, Japan in 2011) veroorzaakt een grote vrijgave van radioactiviteit en maakt de 
omgeving onleefbaar.  

Symbool D wijst op biologisch gevaar, en kan bijvoorbeeld teruggevonden worden in 
medische laboratoria, waar onderzoek gedaan wordt naar besmettelijke ziekten en 
virussen.  

Symbool A kun je terugvinden op elke elektriciteitskast, en wijst op elektrocutiegevaar. Bij 
elektrocutie zal de elektriciteit niet langer door een afgeschermde elektrische geleider (een 
draad/kabel) stromen, maar door het lichaam van de persoon die geëlektrocuteerd wordt. 
Afhankelijk van de spanning (hier is dat 220V) en de stroomsterkte die door het lichaam 
vloeit kan dit ernstige gevolgen, mogelijks tot de dood, hebben.  
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