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Vraag 1 – Antwoord b 

Er wordt gevraagd naar het aantal schakels uit de 
langste voedselketen. Die keten is 6 schakels lang, en is 
als volgt opgebouwd: gras → sprinkhaan → kikker → 
bunzing → adder → vos → wolf. 

 

Vraag 2 – Antwoord a 

Aangezien beide treinen even snel 
rijden, zullen ze elkaar halfweg 
ontmoeten. Dat betekent dus dat 
elke trein 20 kilometer moet afleggen. 

Als zo’n trein aan 80km/u rijdt, dan doet de trein slechts 1/4e van een uur over 20 kilometer. Het 
antwoord is bijgevolg 15 minuten. 

 

Vraag 3 – Antwoord c 

Water is een stof die we in het dagelijkse leven heel vaak tegenkomen, doorgaans als vloeistof. Als 
het in de winter echter heel koud wordt buiten, of in de diepvries, kennen we water ook onder de 
vorm van ijs. De smelttemperatuur van een ijsblok, of de stoltemperatuur van vloeibaar water 
bedraagt 0°C. Onder 0°C heb je ijs, boven 0°C vloeibaar water.  

Als je in de keuken een eitje wil koken of spaghetti wil klaarmaken, warm je water op tot het 
kookpunt wordt bereikt bij 100°C. Op dat moment begint het water te koken. De bellen die je naar 
boven ziet komen, zijn waterdampbellen (= water als gas). Het water zelf warmt niet verder meer op 
en alle vloeibare water gaat bij 
de kooktemperatuur over naar 
de gasvormige toestand.  

Bij 400°C is alle water dus zeker 
gasvormig.  

 

Vraag 4 – Antwoord a 

Als je de puzzel goed bekijkt zie je dat het ontbrekende stuk deel uitmaakt 
van een groot tandwiel, waardoor puzzelstuk C al niet in aanmerking komt. 
Ter hoogte van het contactpunt bovenaan het puzzelstuk zie je op de reeds 
gevormde puzzel de draaias van het tandwiel gedeeltelijk. Dus ook in het 
ontbrekende stuk moet je die draaias gedeeltelijk zien, wat het geval is 
voor puzzelstuk A.  



Vraag 5 – Antwoord c 

Er wordt gevraagd om het rode vogeltje te laten bewegen in de richting van het 
groene varkentje. Aangezien het vogeltje enkel over vrije vakjes kan/mag 
bewegen, moet het eerst naar links stappen (=stap 1), en daarna naar beneden 
stappen (=stap 2).  

Dat is wat in code C weergegeven wordt. 

 

Vraag 6 – Antwoord a  

De bedoeling van solderen is het vastmaken van een elektronische component aan een printbord. 
Dat gebeurt door het pootje vast te smelten. Bij soldeerpoging B is dat niet gelukt. Het gesmolten 

soldeermateriaal hangt wel vast aan het pootje, maar niet aan het 
printbord.  

Bij soldeerpoging C hangt het gesmolten soldeermateriaal vast aan 
het printbord, maar niet aan het pootje van de elektronische 
component. Enkel verbinding A is dus correct gesoldeerd. 

 

Vraag 7 – Antwoord c 

Een timmerman brengt het houten schrijnwerk in een woning 
in orde, terwijl de vloerder voor de eindafwerking van de vloer 
zorgt door tegels te plaatsen. Een elektricien zorgt voor de 
elektrische installatie in een woning.  

Een stukadoor bepleistert de muren, en de loodgieter zorgt 
voor de sanitaire installatie. Dit betekent dat de loodgieter instaat voor het plaatsten van leidingen 
om koud en warm water op de gewenste plaats in de woning te krijgen. Vroeger werd dit doorgaans 
met loden buizen gedaan, vandaar de naam loodgieter.  

 

Vraag 8 – Antwoord c 

Als je de schakeling onveranderd laat 
(linksboven) of als je de 2 schakelaars 
omschakelt (rechtsboven), dan is de 
stroomkring niet gesloten en kan de 
elektrische stroom niet van de ene 
pool van de batterij naar de andere 
pool vloeien.  

Als je echter 1 van de schakelaars 
omschakelt (1 of 2) kan de stroom wel 
vloeien (zie onderaan) door de 
gesloten stroomkring. Op deze manier 
kan het lampje op twee verschillende 
plaatsen aan- en uitgeschakeld worden.  



Vraag 9 – Antwoord c 

Zowel een virus als een bacterie zijn heel klein. Een virus is kleiner dan een cel, 
een bacterie is doorgaans eencellig. Een worm daarentegen is een organisme 
op zich, dat bestaat uit heel wat cellen.  

Als een mens, of in dit geval een poes last heeft van wormen in het lichaam, 
spreekt men van een parasitaire infectie.  

Hiernaast zie je een foto van een kattenspoelworm, die tot 10cm lang kan 
worden. De wormen die leven in het inwendige van de poes voeden zich met de darm- of 
maaginhoud van de poes, waardoor de poes zelf niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en 
sterk vermagert. Soms krijgt de poes ook een darmontsteking er bovenop.  

 

Vraag 10 – Antwoord b 

Het principe van deze kabeltrein is gebaseerd op de werking van een lift. 
Het naar boven trekken van een lift, tegen de zwaartekracht in, kost heel 
veel energie. Het naar beneden laten zakken van een lift gaat eigenlijk 
vanzelf omdat de zwaartekracht de lift snel naar beneden wil laten vallen. 
Meer zelfs, dan zou de motor de beweging van de lift sterk moeten 
afremmen. Bijgevolg moet er zowel bij het stijgen als het dalen veel energie 
geleverd worden.  

Daarom maakt men gebruik van wat men een contragewicht noemt. Dit 
contragewicht beweegt naar boven als de lift naar beneden komt, en naar 
beneden als de lift naar boven gaat. Bij het ontwerp zorgt men ervoor dat 
het contragewicht een vergelijkbare massa heeft als de lift zelf, waardoor 
de motor zelf maar een beperkte hoeveelheid energie moet leveren, omdat 

bij het stijgen van de lift ook energie geleverd wordt door het naar beneden ‘vallende’ 
contragewicht. Bij het dalen van de lift wordt de valbeweging afgeremd door het naar boven 
bewegende contragewicht.  

Bij een lift is dat contragewicht doorgaans een heel 
massief blok metaal of beton. Hier, bij de kabeltrein, is 
het contragewicht de tweede trein. Halfweg het 
traject worden sporen opgesplitst zodat de stijgende 
en dalende kabeltrein elkaar kunnen passeren. De foto 
hiernaast werd genomen uit het stijgende treintje, en 
toont het dalende treintje bij de opsplitsing halfweg 
het traject. 

 

Vraag 11 – Antwoord a 

De rode alcohol zal fel uitzetten op het ogenblik dat de temperatuur stijgt. 
Het glazen reservoir onderaan de thermometer waarin de alcohol 
opgesloten zit, zal ook lichtjes uitzetten, maar absoluut niet zo veel als de 
alcohol zelf.  Daarom zal de vloeistof omhoogklimmen in het glazen buisje. 
Dat gebeurde hier het meest bij meting a, bij de hoogste temperatuur dus. 



Vraag 12 – Antwoord a 

Op de kaart van Curaçoa hebben we de 
coördinaten die in de vraag vermeld werden 
aangeduid. De coördinaten (A,1), (B,2), (C,4) en 
(D,5) duiden respectievelijk de ligging van 
Westpunt, Barber, Willemstad en Nieuwpoort 
aan.  

De enige stad op Curaçao die niet met deze 
coördinaten aangeduid werd is Soto, gelegen in 
het vakje met coördinaat (A,2). 

 

Vraag 13 – Antwoord b 

Alle drie de begrippen komen uit de computerwereld. Spam is een term die 
gebruikt wordt om ongewenste e-mails mee te beschrijven. In 1978 werd 
voor de eerste keer door Gary Thuerk, een werknemer van een groot 
bedrijf een commerciële en niet voor iedereen relevante mail verstuurd 

naar 393 van zijn collega’s. Nu krijgt iedere internetgebruiker dagelijks ongewenst boodschappen in 
zijn postvak. Wereldwijd gaat het om zeker meer dan 120 miljard boodschappen per dag, goed voor 
90% van alle mailverkeer. 

Malware is een benaming voor software (= computerprogramma’s of 
apps) die gebruikt wordt om de normale werking van de computer te 
verstoren en/of gevoelige informatie van de gebruiker te verzamelen. Je 
computer wordt onder andere besmet door zo’n malware als je besmette 

bestanden op je computer opent.  

Een cookie daarentegen is een hoeveelheid data die door een server naar een 
internetbrowser toegestuurd wordt, zodat die server bij een volgende contact weet om 
welke computer het gaat.  

 

Vraag 14 – Antwoord c 

De benaming van de fouten op een elektronisch printbord zijn 
redelijk voor de hand liggend. Een uitloper (fout D) ziet eruit alsof 
het geleidend materiaal uitgelopen is, en een extra vlek van 
geleidend materiaal veroorzaakt heeft. 

Zo wordt fout B, waarbij een stuk weggegeten is uit hoe het 
geleidend contact er zou moeten uitzien een muizenbeet genoemd.  

Bij fout A wordt tussen de twee verticale leidingen een ongewenst contact gemaakt, wat tot een 
elektrische kortsluiting kan leiden. Bij fout C wordt een geleider, die deel uitmaakt van een 
onderliggende elektrische stroomkring, onderbroken. Het Engelstalige woord voor een stroomkring is 
een circuit, dus hier zie je een open circuit. 

 



Vraag 15 – Antwoord b 

De Romeinen bouwden een aquaduct altijd op uit een combinatie van de 5 onderdelen die vermeld 
werden bij de vraag: een overdekte gracht, een muur, een brug met bogen, een tunnel of een 
drukleiding. Cruciaal bij elk van die onderdelen is dat het water uiteindelijk van een hoger gelegen 
plaats getransporteerd werd naar een lagergelegen plaats. Water stroomt namelijk altijd van hoog 
naar laag, en nooit van laag naar hoog, tenzij je uiteraard een pompsysteem gebruikt.  

Op de figuur hiernaast kan de stroming optreden van links naar rechts, niet 
van rechts naar links. Merk op dat de verbindingsleiding lager ligt dan het 
niveau in het rechtervat. Dus zal het water lokaal wel naar boven stromen om 
in het rechtervat te geraken, maar dat kan enkel omdat het waterniveau in 
het linkse vat hoger staat. 

Bij situatie A en situatie C ligt het waterreservoir hoger dan de stad, wat de 
bouw van een aquaduct mogelijk maakt. In situatie B ligt het waterreservoir 
lager dan de stad, wat het transport onmogelijk maakt. 

 

Vraag 16 – Antwoord a 

Er zijn in totaal 5 gevaarlijke toestellen op de werf aanwezig. Dat betekent dat de 
situatie veilig zal zijn als je de vijf stekkers van de 3 boormachines en de 2 
zaagmachines uittrekt. Maar je kan natuurlijk ook de ene hoofdstekker uittrekken. 
Op dat ogenblik krijgt geen enkele van de 5 machines nog stroom. Akkoord, ook de 
radio en de lampen zullen niet langer werken in dat geval.  

Maar aangezien er gevraagd werd om zo weinig mogelijk stekkers uit te trekken, is antwoord a – 1 
stekker – het juiste antwoord.  

 

Vraag 17 – Antwoord b 

In Vitro Fertilisatie of IVF wordt ook wel proefbuisbevruchting 
genoemd en wordt ingezet wanneer koppels na lang 
proberen en veel doktersbezoeken niet zwanger geraken. Na 
heel wat medische testen (stap 0) worden eicellen van de 
vrouw gestimuleerd. Dat gebeurt met behulp van medicatie 
die door de vrouw ingenomen wordt.  

Op een gecontroleerde manier wordt een eisprong van 
meerdere eicellen geforceerd (stap 1).  

Op het ogenblik dat die eicellen rijp zijn en zich in de eileider bevinden, worden ze door de dokter uit 
het lichaam van de vrouw weggenomen. Bij de man worden zaadcellen uit het sperma verzameld. 
Deze fase wordt de collectie of de verzamelfase genoemd (stap 2).  

In het laboratorium worden in een proefbuis meerdere vrouwelijke eicellen samengebracht met de 
mannelijke zaadcellen, om tot een bevruchting of fertilisatie van de eicellen te komen (stap 3).  



Eens de bevruchte embryo’s zich goed ontwikkeld hebben in de proefbuis, worden ze ingeplant in (of 
getransfereerd naar) de baarmoeder van de vrouw. Als de bevruchte embryo’s door de baarmoeder 
aanvaard worden, kan de rest van de zwangerschap op natuurlijk wijze verlopen. 

Vraag 18 – Antwoord b 

We nemen als voorbeeld het cadeautje rechts. Als we   
slechts 1 zijvlak van het cadeautje bekijken, dan zien we   
hoeveel verpakpapier en verpakkingslint we voor dit   
zijvlak nodig hebben.  

Als we nu de afmetingen van het cadeau verdubbelen, dan worden alle vlakken 
dubbel zo groot. Daarom focusseren we ons opnieuw op 1 zijvlak. Daarvan 
worden de breedte en de hoogte 2x zo groot.  

Zoals je kunt zien, zorgt dit ervoor dat de lengte van het verpakkingslint dan langs 
deze zijkant nodig is 2 × langer is dan voorheen.  

Wat het oppervlakte betreft is zowel de breedte als de hoogte verdubbeld, waardoor het nieuwe 
oppervlakte 𝑆𝑆′ = 𝑏𝑏′ × ℎ′ = (2 × 𝑏𝑏) × (2 × ℎ) = 4 × (𝑏𝑏 × ℎ) = 4 × 𝑆𝑆 verviervoudigd is.  

Bijgevolg heb je om de volledige oppervlakte van het dubbel zo grote cadeautje uit de vraag te 
bekleden 8𝑚𝑚2 verpakpapier nodig (vier keer meer), terwijl je 3 meter verpakkingslint nodig hebt 
(twee keer meer). 

 

Vraag 19 – Antwoord b 

Op de figuur wordt de zuurstofgasmolecule voorgesteld door 2 met elkaar verbonden rode balletjes. 
Bijgevolg kun je afleiden dat een waterstofgasmolecule voorgesteld wordt door 2 met elkaar 
verbonden witte balletjes.  

Op de figuur zie je dat er twee 
waterstofgasmoleculen 
gecombineerd worden met één 
zuurstofgasmolecule om daaruit 
twee watermoleculen te vormen. 
Het chemische symbool van 
water is 𝐻𝐻2𝑂𝑂 omdat het bestaat 
uit twee waterstofdeeltjes en één 
zuurstofdeeltje.  

Als je het totale aantal deeltjes bekijkt, zie je dat we starten met 4 waterstofdeeltjes en 2 
zuurstofdeeltjes, en datzelfde aantal deeltjes overhouden na de chemische reactie, al zijn de deeltjes 
op een andere manier met elkaar verbonden.  



 

Vraag 20 – Antwoord a 

Om te weten welk van de drie tekeningen het 
driepuntperspectief heeft, hebben we de perspectiefpunten 
geconstrueerd door rechte lijnen op de tekening te 
extrapoleren (= verder te trekken). Op die manier kun je zien 
dat tekening A vanuit een driepuntperspectief getekend 
werd.  

Vraag 21 – Antwoord c 

Op veel toetsen van het toetsenbord staat er slechts 1 
tekentje, zoals bijvoorbeeld op de druktoets M. Als je 
gewoon op deze toets drukt tijdens het tikken van een tekst verschijnt er 
een kleine letter m op het beeldscherm. Om een hoofdletter M op het 
scherm tevoorschijn te toveren moet je tegelijkertijd ook de shift-toets 
indrukken. Die shift-toets wordt gekenmerkt door het opwaartse pijltje, 
en is hier in het groen aangeduid (rechterzijde).  

Als we dezelfde shift-toets indrukken op het ogenblik dat we de andere 
groene toets met het dubbele punt erop indrukken, zal de ‘/’-slash op het 
scherm verschijnen (staat boven ‘:’). Zonder het indrukken van de shift-
toets krijg je wel een ‘:’ teken op het scherm. 

De ‘Alt Gr’-toets (staat voor alternate graphic, vertaald als ‘alternatief 
grafisch teken’) zal ervoor zorgen dat het 3e symbool dat op sommige 
toetsen staat (onder het ‘normale’ teken) zal verschijnen.  

Dus ‘shift’ + ‘$’ wordt *, $ zonder meer zorgt voor een dollarteken, terwijl ‘Alt Gr’ + ‘$’ ervoor zorgt 
dat het ‘]’-teken getoond wordt.  

 

Vraag 22 – Antwoord c 

We kunnen het antwoord op deze vraag vinden als we de 
twee testen juist interpreteren. Als je zoals bij test 1 de 
twee luidsprekers (enkel de luidsprekers, niet de kabels) 
verwisselt, dan is het de andere luidspreker die geluid 
uitstuurt. Dat betekent dat beide luidsprekers zelf NIET 
kapot zijn.  

Daarenboven komt er een signaal van de versterker naar de luidspreker die links staat, wat niet het 
geval zou zijn moest het aansluitingssnoer kapot zijn. In dat geval zou de versterker geen stroom 
krijgen en zou geen enkele box geluid produceren. Optie b is dus uitgesloten. 

Ook luidsprekerkabel 1 kan niet defect zijn, want het is net die kabel die de luidspreker aanstuurt die 
wel geluid uitstuurt.  

Bij test 2 wisselen we de luidsprekerkabels om, en toch blijft dezelfde luidspreker geluid produceren. 
Dit betekent dat zowel luidsprekerkabel 1 als luidsprekerkabel 2 werken zoals het hoort. Het 
probleem dat de luidspreker die rechts staat (op de figuur) geen geluid uitzendt, is niet veroorzaakt 



door een kapotte luidspreker, en ook niet door een kapotte luidsprekerkabel. De oorzaak van het 
defect moet gezocht worden bij de versterker die blijkbaar geen signaal doorstuurt naar het 
uitgangskanaal dat verbonden is met de meest rechts gepositioneerde luidspreker, wat in antwoord c 
aangegeven is. 

 

Vraag 23 – Antwoord b 

De zwaluwstaartverbinding is omwille van de lichtjes conische 
vorm (de V-vorm) beter resistent tegen trekkrachten dan de 
pen-gatverbinding en de tong-groef verbinding. Het is een zeer 
sterke verbinding die veel belasting kan hebben.  

De zwaluwstaartverbinding hiernaast heeft de staartvorm in 
de 2 richtingen, wat een nog steviger verbinding veroorzaakt. 

Omdat de timmerman tegenwoordig over veel sterkere lijmsoorten kan beschikken dan enkele 
tientallen jaren geleden, wordt de zwaluwstaartverbinding, die arbeidsintensief is, steeds minder 
gebruikt, behalve bij decoratieve meubelen. 

 

Vraag 24 – Antwoord a 

Het elektrische vermogen kan niet rechtstreeks gemeten worden, omdat men daarvoor zowel de 
stroom als de spanning moet kennen: 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 × 𝐼𝐼. 

De multimeter kan ingesteld worden om als ampèremeter te werken, 
en meet dan de stroom 𝐼𝐼 die doorheen het meettoestel vloeit. Een 
ampèremeter vormt geen weerstand voor de stroom. Aangezien 
elektrische stroom altijd de gemakkelijkste weg volgt, zal de 
multimeter de stroom vloeien langs het gele pad en zal niet meer 
door de lamp vloeien (blauwe pad). De elektriciteit zal dus via het 
zwarte contact naar de multimeter vloeien en komt via het rode 
contact terug in de stroomkring terecht, om langs het rode draadje 

terug naar de batterij te vloeien. Je beïnvloedt op deze manier dus de normale stroom (blauwe pijl) 
die door de lamp stroomt. Dus deze opstelling combineren met een instelling als ampèremeter is 
zinloos. 

Daarom is de multimeter hier ingesteld als een voltmeter waardoor je 
het spanningsverschil 𝑈𝑈 meet dat over het lampje staat. In deze 
situatie is die spanning ook gelijk is aan de spanning van de batterij. 
Als je echter de stroom doorheen het lampje wil meten, moet je de 
multimeter schakelen zoals op de figuur hiernaast. Dan loopt de 
stroom (groene pijl) die door de multimeter stroomt ook door het 
lampje.  

 



Vraag 25 – Antwoord b 

 Het water waarvan sprake is in deze vraag wordt ook soms 
aromawater genoemd. Aroma’s zijn stoffen die een sterke geur 
of smaak afgeven, waardoor ze voedingsproducten lekkerder 
kunnen laten ruiken of smaken. Als die stoffen aangemaakt zijn 
in een laboratorium spreekt men over kunstmatige aroma’s.  

Zo bestaan er aromastoffen die de geur en smaak van bijvoorbeeld aardbeien veroorzaken, zonder 
dat er ook maar een aardbei bij het productieproces betrokken is. 

Kleurstoffen op zich zijn geen smaakstoffen en kunnen dus het juiste antwoord niet zijn, terwijl echte 
fruitdeeltjes die door het weken in het water zouden opgenomen kunnen worden automatische een 
bepaalde energetische waarde (= calorieën) zullen hebben. 

Vraag 26 – Antwoord b 

Als je het blauwe touw links 1 meter naar boven laat 
bewegen, dan verandert uiteraard de totale touwlengte 
niet. Dat betekent dat die meter touwlengte die links 
verdwijnt zich rechts van de linkerkatrol moet bevinden, 
en dat de lengte van het rode deel van het touw en het 
groene deel van het touw samen met 1 meter is 
toegenomen.  

Zowel de katrol+haak links als de haak rechts kunnen 
niet van positie veranderen. De 2e katrol kan wel 
bewegen, want die hangt los op het groen-rode touw. 
Bijgevolg is het onmogelijk dat het groene deel van het 
touw langer wordt zonder dat onmiddellijk het rode 
touw ook langer wordt.  

Bijgevolg zal de meter extra touw verdeeld moeten worden over het groene en het rode deel van het 
touw, en zullen beide stukken een halve meter langer worden. Zodoende zal de massa een halve 
meter naar beneden bewegen. 

 

Vraag 27 – Antwoord b 

Zoals in de vraag al gezegd werd, is de zuurtegraad van 
frisdrank altijd ongeveer gelijk aan een pH-waarde van 
vier. Citroensap is zuurder dan cola, en zal dus een 
kleinere pH-waarde hebben. Water daarentegen is niet 
zuur, en heeft een neutrale pH-waarde van 7.  

Bijgevolg is antwoord b correct.  

 



Vraag 28 – Antwoord b 

De vorm is opgebouwd uit kleine kubusjes. Met 64 kubussen 
kun je de met rode lijnen aangeduide 4 × 4 × 4 kubusvorm 
volledig opvullen. Om in te zien hoeveel blokjes je daarvoor op 
dit ogenblik nog niet gelegd hebt, kijken we horizontaal vlak 
per horizontaal vlak. Per laag zijn er steeds 16 blokjes nodig. 

Voor het bodemstuk hebben we aan de hand van zwarte lijnen 
duidelijk gemaakt dat er nog 3 blokjes nodig zijn. Er zijn dus al 
13 blokjes (4 × 4 = 16− 3 = 13) gelegd.  

Op de tweede laag zijn er al 6 blokjes geplaatst, en zijn er 
bijgevolg nog 16 − 6 = 10 nodig.  

Op het op één na bovenste horizontale vlak zijn nog maar 3 
blokjes geplaatst, waardoor er 16 − 3 = 13 nodig zijn op die hoogte. Op het bovenste vlak is nog 
maar 1 blokje geplaatst, dus zijn er nog 16 − 1 = 15 die ontbreken. 

Daarna maak je de som: 3 + 10 + 13 + 15 = 41.  

 

Vraag 29 – Antwoord b 

Om te achterhalen welke code hoort bij het woord ‘KOE’ heb ik 
op de decodeer-figuur van zowel code A (blauw), code B (groen) 
als code C (bruingeel) de eerste letter bepaald.  

De punt-punt-streep code leidt tot de letter U, de streep-punt-
streep code leidt tot letter K, terwijl de streep code bij letter T 
eindigt.  

Daarom kunnen we code A en code C uitsluiten, en is enkel code 
B mogelijk. Op de figuur kan bevestigd worden dat de streep-
streep-streep code leidt tot letter O (rechtsboven op de figuur) 
en dat de punt code toebehoort aan letter E.  

 

Vraag 30 – Antwoord c 

Om te achterhalen welke logische blok gebruikt moet worden 
op de plaats van het vraagteken bepalen we eerste de 
ingangssignalen voor deze logische blok. Uit de tabel kunnen we 
aflezen dat zowel de bovenste ingang (1 EN 1 = 1) als voor de 
onderste ingang (1 OF 0 = 1) de waarde 1 krijgen.  

Omdat zowel de EN-schakeling als de OF-schakeling met twee 1-
ingangen als uitgang 1 opleveren, kan Mona noch met de EN- 
als met de OF-schakeling het gewenste resultaat (uitgang = 0) 
krijgen.  

 



Vraag 31 – Antwoord c 

Een aantal factoren bepalen hoe goed je woning de vanbinnen 
geproduceerde warmte kan binnen houden. Langs de muren en 
daken gaat normaalgezien minder energie verloren dan langs 
deuren en ramen. Uiteraard hangt dit ook af van de mate waarin 
die muren en daken geïsoleerd zijn.  

Daarenboven is de compactheid van de woning ook belangrijk. 
Hoe meer oppervlakken van de woning direct in contact staan 
met de koude buitenomgeving, hoe meer verliezen er optreden.  

Uit deze gegevens is het duidelijk dat woning A niet erg 
duurzaam zal zijn, omdat ze bijna volledig uit glas bestaat. Ook woning B heeft heel veel ramen en 
daarenboven staan de benedenverdieping en de bovenverdieping niet volledig op elkaar, wat ervoor 
zorgt dat er energie kan ontsnappen via de vloer van de bodenverdieping en via het plafond van de 
benedenverdieping. 

Bijgevolg is woning C, die weinig, maar ongetwijfeld op een slimme plaats gepositioneerde ramen 
heeft, en compact opgebouwd is, het duurzaamst.  

 

Vraag 32 – Antwoord c 

Nele wil minstens een even grote helderheid op haar bureau. Dat betekent onmiddellijk dat ze geen 
gebruik kan maken van de halogeenlamp, die veel minder licht produceert. Die hoeveelheid 
uitgestraald licht wordt gekarakteriseerd door de eenheid lumen, die vergelijkbaar is met 
bijvoorbeeld de eenheid meter (voor de grootheid lengte).  

Zowel de TL-gasontladingslamp als de LED-lamp 
produceren genoeg licht, maar daarvoor is bij de TL-
lamp een elektrisch vermogen nodig van 60 Watt, 
terwijl de LED-lamp meer licht produceert en 
tegelijkertijd minder elektriciteit verbruikt (slechts 
12,5 Watt). Dit kleine vermogen van de LED, die 
tegelijkertijd meer licht oplevert, haalt het dus in de 
vergelijking met TL-armatuur. 

De LED-lamp is dus best geschikt om hier te 
gebruiken! 
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