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	a. Hij kan door elke lus aan het bewegen zijn, 
  in tegenwijzerzin of in wijzerzin.

	b. Hij kan door elke lus aan het bewegen zijn, 
  maar enkel in wijzerzin.

	c. Hij kan zeker niet door de gele lus aan het bewegen zijn 
  en rijdt in wijzerzin.

	d. Hij rijdt nog steeds in tegenwijzerzin, in 1 van de 4 lussen.

Een modelbouwspoorbaan 
bestaat uit 4 lussen (blauw, 
groen, rood en geel) die via 
wissels met elkaar verbon-
den zijn. 
Bovenaan wordt een treintje 
op het spoor geplaatst dat 
van rechts naar links beweegt 
op de horizontale strook bovenaan. De trein beweegt bij de start 
dus in tegenwijzerzin.
Gedurende een uur laat je de trein rijden, waarbij je elk van de wis-
sels van instelling laat veranderen elke keer de trein gepasseerd is. 

Hoe zal de trein rijden na 1 uur? 
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Het heeft gesneeuwd en de auto bleef buiten staan. Er ligt nu een 
dikke laag sneeuw op het dak. 
Michiel heeft haast en maakt alleen de ruiten sneeuwvrij.

Wat gebeurt er met de sneeuw op het dak als Michiel plots 
moet remmen voor een rood licht? 

	a. Alle sneeuw blijft gewoon op het dak liggen.

	b. Tenminste een deel van de sneeuw schuift 
  naar de achterruit.

	c. Tenminste een deel van de sneeuw valt achter de auto, 
  op de motorkap van de achterligger.

	d. Tenminste een deel van de sneeuw schuift over de voorruit.
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Moleculen bestaan uit een 
aantal atomen van dezelfde 
of verschillende chemische 
stoffen die als het ware aan 
elkaar vastkleven. Zo is de 
molecule ijzersulfide (FeS) 
gemaakt uit 2 atomen: een ijzeratoom (Fe) en een zwavelatoom 
(S). Je kan dat hier op de tekening zien.

Deze molecule wordt een di-atomische molecule genoemd, omdat 
ze bestaat uit 2 atomen (di = 2).

Zo bestaan er ook mono-atomische moleculen (mono = 1), tri-ato-
mische moleculen (tri = 3), tetra-atomische moleculen (tetra = 4) 
en penta-atomische moleculen (penta = 5).

Welk van de volgende 4 moleculen is een di-atomische mole-
cule?

	a. Xenon

	b. Water

	c. Zuurstofgas

	d. Ammoniak



Vlaamse Junior STEM Olympiade  vraag 4

De meerderheid van personenwagens 
rijdt nog altijd  op fossiele brandstoffen 
zoals benzine, diesel of aardgas. Aardgas 
bestaat vooral uit methaangas dat in de 
motor een verbrandingsreactie aangaat 
met de zuurstofdeeltjes uit de lucht. 

Bij de chemische reactie tussen het me-
thaangas (chemische formule CH4) en 
zuurstofgas (chemische formule O2) wordt vooral heel veel warm-
te-energie geproduceerd. Er resten ook twee afvalstoffen: namelijk 
koolstofdioxide (CO2) en water (H2O).

Aan de uitlaat van een auto zie je soms druppels hangen. 
Wat is dat dan?

	a. Dat is water van de koeling.

	b. Dat is vloeibare koolstofdioxide.

	c. Dat zijn waterdruppels afkomstig uit de motor.

	d. Dat is vloeibaar geworden methaangas.
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Op de figuur zie je de levenscyclus van een runder-
lintworm. Menselijke uitwerpselen van iemand die besmet is met 
een lintworm, kunnen eitjes bevatten. Met die uitwerpselen kun-
nen meststoffen gemaakt worden. Als die besmette mest dan ver-
spreid wordt in gras waar koeien grazen, kan het dat een koe zo’n 
eitjes opeet. In de maag van de koe zullen die eitjes openbarsten 
en doorheen de darmwand verspreiden de lintwormlarven zich in 
het spierweefsel van de koe. 
Als die koe geslacht wordt en haar rauw vlees terug in de voedings-
industrie terecht komt (als een niet-doorbakken steak, rauw gehakt 
of préparé), kan een lintwormlarve in een mensenlichaam terecht-
komen. Die larve ontwikkelt zich in de darmen tot een echte lint-
worm (voedsel genoeg). 
De geslachtsrijpe lintworm (die tot 10 m lang kan worden) scheidt 
vervolgens eitjes af en zo herbegint de volledige cyclus. 

In dit proces spreekt men over een parasiet, een gastheer en 
een tussengastheer. Wat is hier wat? 

	a. Gastheer = mens; tussengastheer = koe, parasiet = lintworm

	b. Gastheer = mens; tussengastheer = lintworm, parasiet = koe

	c. Gastheer = koe; tussengastheer = lintworm, parasiet = mens

	d. Gastheer = koe; tussengastheer = mens, parasiet = lintworm
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Neodarwinisme is de leer die bestudeert hoe bepaalde 
soorten evolueren. Dat kan over zowel planten als dieren gaan. 
Er blijken 4 basismechanismes te zijn die instaan voor evolutie, na-
melijk:
•	 Genmutaties:	
 Door een defect ontstaan per toeval nieuwe biologische kenmer-

ken.
•	 Natuurlijke	selectie:	
 Gunstige genen uit een mix van dieren zorgen voor meer aange-

paste soorten en verhogen de kansen op overleven.
•	 Isolatie:	
 Een fysische barrière zorgt voor geografische isolatie.
•	 Toeval:	
 Door toeval zijn veel afstammelingen van hetzelfde type; wat 

zich bij een volgende generatie doorzet.

 Op de foto hieronder zie je links de Indische olifant en rechts de 
Afrikaanse olifant. 

Welk van de vier basismechanismes heeft hier ervoor gezorgd 
dat de dieren enkele verschillende kenmerken hebben, zoals 
de kleine oren en gestalte van de Indische olifant.

	a. Genmutaties

	b. Natuurlijke selectie

	c. Isolatie

	d. Toeval
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Welk stuk moet ik combineren met het zwarte stuk om een 
perfecte zeshoek te vormen?

	a. Stuk A

	b. Stuk B

	c. Stuk C

	d. Stuk D
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Michel is een mechanisch ontwerper bij een bedrijf 
dat podiumstukken maakt. 
Hij heeft een trap uitgetekend in een tekenpakket. Je ziet die trap 
rechts op de figuur.

Met pijltjes worden alle aanzichten aangeduid (VA = vooraanzicht, 
AA = achteraanzicht, BA = bovenaanzicht, OA = onderaanzicht, 
LZA = linkerzijaanzicht en RZA = rechterzijaanzicht). 

Naast de figuur zie je de verschillende aanzichten. 

Welke kleur heeft het met de pijl aangeduide achteraanzicht 
(AA) van de trap? 

	a. Geel

	b. Blauw

	c. Paars

	d. Groen



Vlaamse Junior STEM Olympiade  vraag 9

Om te programmeren in Javascript wordt gebruik 
gemaakt van een zekere syntax (= schrijfwijze). 
Eén van de vaak gebruikte programmeerstappen is 
de zogenaamde for-lus. Die ziet er als volgt uit:
for(startvoorwaarde;testvoorwaarde;stapprocedure)
{code om iets uit te voeren;}
Vooraleer iets uitgevoerd wordt, wordt gekeken of aan testvoor-
waarde voldaan is. Na het uitvoeren van het commando wordt de 
stapprocedure uitgevoerd.
De code hieronder levert bijgevolg het resultaat rechts op. 
 

Je start met de beginvoorwaarde i = 0, waardoor de voorwaarde 
i ≤ 2 voldaan is, omdat 0 kleiner dan of gelijk is aan 2. Dus wordt 
‘poging 0’ neergeschreven. Vervolgens wordt de code i++ uit-
gevoerd waardoor de variabele i met 1 stijgt. Dus krijg je i = 1.
De tweede keer dat je de lus start is i = 1, waardoor de voorwaarde 
i ≤ 2 voldaan is. 1 is kleiner dan of gelijk aan 2. Dus wordt ‘poging 
1’ neergeschreven. Vervolgens wordt opnieuw de code i++ 
uitgevoerd waardoor de variabele i met 1 stijgt. Dus krijg je i = 2.
In een derde lus is i = 2 nog altijd kleiner dan of gelijk aan 2. 
Daardoor wordt ‘poging 2’ neergeschreven. Vervolgens stijgt i 
tot i = 3 waardoor tijdens de volgende poging niet meer aan de 
voorwaarde voldaan wordt en de lus stopt. 

Hoeveel keer zal er iets neergeschreven worden als je de 
volgende for-lus uitvoert?

	a. 4 keer

	b. 5 keer

	c. 6 keer

	d. 7 keer
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Doordat de rekensnelheid van een compu-
ter de laatste tientallen jaren ongelooflijk 
gegroeid is, kan men extreem snel beelden 
genereren die de wereld van de virtuele re-
aliteit (virtual reality) van een droom tot de 
werkelijkheid heeft gebracht.
De benaming V&AR die tegenwoordig vaak 
gebruikt wordt, bevat verschillende zaken:
•	 Virtual	Reality	(VR	=	Virtuele	Realiteit):	de	

kijker wordt ondergedompeld in een vol-
ledig verzonnen driedimensionale wereld. 
Bij de beweging van je hoofd beweegt de 
wereld mee en krijg je de indruk dat je er 
gewoon kan in rondlopen.

•	 Augmented	Reality	(AR	=	Verhoogde	Rea-
liteit): de kijker krijgt extra informatie bo-
venop de werkelijkheid die hij nog steeds 
ziet. Er worden teksten of voorwerpen bo-
venop het normale beeld geplaatst.

•	 Mixed	Reality	(MR	=	Vermengde	Realiteit):	de	kijker	ziet	nog	steeds	de	
werkelijke achtergrond, maar daarboven/onder worden virtuele ob-
jecten geplaatst waardoor het voor de kijker niet altijd duidelijk is wat 
echt en virtueel is.

Tot	welke	klasse	behoort	het	
door de gebruiker waarge-
nomen beeld hiernaast?

	a. Normale realiteit

	b. Virtuele realiteit

	c. Verhoogde realiteit

	d. Vermengde realiteit
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Met een oscilloscoop kun je elek-
trische signalen opmeten. Hier 
hebben we de plus-pool en de 
min-pool van een batterij met de 
oscilloscoop verbonden. 

Wat voor een signaal zullen 
we kunnen aflezen op het 
oscilloscoopvenster?

	a. Het blauwe signaal

	b. Het rode signaal

	c. Het paarse signaal

	d. Het groene signaal
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Naast streepjescodes zie je de laatste jaren ook heel veel QR-codes 
opduiken. Die kunnen veel meer informatie bevatten dan gewone 
streepjescodes en zijn daarom heel interessant voor allerhande 
toepassingen (zoals verkoop, informatieverstrekking, enz.). 

Je ziet hieronder een aantal van die QR-codes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welke code zal meest informatie bevatten? 

	a. Code A

	b. Code B

	c. Code C

	d. Code D
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Tijdens het metselen wordt een bepaald metselverband gebruikt. 
Dat betekent dat de stenen op een specifieke manier op elkaar ge-
stapeld worden. 

Op de figuur zie je 4 van die verbanden:
•	 het	halfsteenverband	–	telkens	een	halve	steen	opgeschoven
•	 het	klezoorverband	–	telkens	¼	van	een	steen	opgeschoven
•	 het	staand	verband	–	1	laag	volledige	stenen	wordt	afgewisseld	

met een laag halve stenen
•	 het	stapelverband	–	alles	ligt	mooi	gestructureerd	op	elkaar

Welke muur zal minst stevig zijn?

	a. Halfsteenverband

	b. Klezoorverband

	c. Staand verband

	d. Stapelverband
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De meeste huizen in Vlaanderen zijn aangesloten op het
waterdistributienet of het elektriciteitsnet en vaak ook op het 
aardgasnet. Als er geen aardgas gebruikt wordt om te verwarmen, 
maakt men soms gebruik van een lokale mazouttank.
Om te weten hoeveel je verbruikt hebt van die aangeboden goe-
deren wordt gebruik gemaakt van meters. Daarom moet je de me-
terstand doorgeven. Ook voor een mazouttank bestaat er een me-
ter die je toelaat je verbruik te monitoren.
Hieronder zie je vier meters (aardgas, water, mazout en elektrici-
teit). 

Welk toestel is de elektriciteitsmeter?

	a. Meter 1

	b. Meter 2

	c. Meter 3

	d. Meter 4
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We kunnen van elke elektrische 
schakeling het schema tekenen. 
Dat hebben we hier gedaan voor 
een simpele opstelling waarin 
we van een stroomkring die be-
staat uit een batterij en lampje de 
stroomsterkte en de spanning over het lampje willen meten. Daar-
voor gebruiken we een ampèremeter (A) en een voltmeter (V).

Welk schema komt overeen met de figuur van de opstelling? 

	a. Schema A

	b. Schema B

	c. Schema C

	d. Schema D
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Het gebruik van elektriciteit 
kan gevaarlijk zijn. Zo is er in 
sommige situaties waar on-
derhoudselektriciens mee in 
contact komen een reëel ge-
vaar voor elektrocutie. 
Als dat het geval is, moet dat 
met een waarschuwingssig-
naal duidelijk gemaakt wor-
den. 

Welk symbool toont dat er gevaar voor elektrocutie is?

	a. Symbool A

	b. Symbool B

	c. Symbool C

	d. Symbool D


