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	a. Uit 5 schakels

	b. Uit 6 schakels

	c. Uit 7 schakels

Hier zie je een voedselweb. Het duidt aan welk dier of 
plant gegeten wordt door welk dier. Elk pijltje tussen een prooi en 
een jager wordt een schakel genoemd. 
Een voedselketen bestaat uit verschillende schakels, bijvoorbeeld 
ree  vos  wolf. 
Dit zijn dus 2 schakels. 

 

Uit hoeveel schakels bestaat de langste voedselketen op de 
figuur?
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	a. 15 minuten

	b. 30 minuten

	c. 60 minuten

Andries en Martijn zijn twee bevriende treinbestuurders. Ze rijden 
allebei met de trein aan een snelheid van 80 km/u naar elkaar toe. 
Op het tijdstip dat we de chronometer indrukken is de afstand tus-
sen beide treinen 40 km.

Tip: hoe ver moet elke trein rijden?

Hoe lang duurt het voor ze elkaar tegenkomen?
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Alle stoffen kunnen voorkomen in 3 verschillende 
verschijningsvormen, namelijk als een vaste stof, als een vloeistof 
of als een gas. 

Kun je bepalen wat de verschijningsvorm is van water bij een 
temperatuur van 400 °C?

	a. Vaste stof

	b. Vloeistof

	c. Gas
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	a.  Stuk A

	b.  Stuk B

	c.  Stuk C

Je ziet een puzzel van een mechanische tandwielkast. 
1 puzzelstuk hebben we nog niet neergelegd.

Welk stukje vervolledigt hier de puzzel?
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	a. Code A

	b. Code B

	c. Code C

Op een website die program-
meren aanleert aan kinderen 
wordt gevraagd om het ‘Angry 
Birds’-vogeltje naar het groene 
varkentje te laten stappen. 

De programmeerblokken zijn 
heel eenvoudig doordat er 
pijlen worden gebruikt. 

Welke code is hier de juiste?
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	a. Soldeerverbinding A

	b. Soldeerverbinding B

	c. Soldeerverbinding C

Om elektronische componen-
ten te bevestigen aan het print-
bord wordt gesoldeerd. Bij het 
solderen smelt men geleidend 
metaal zodat dit de verbinding 
maakt tussen het pootje van 
de elektronische component 
en het printbord. Als het ge-
smolten metaal door afkoeling 
terug hard wordt, hangt de component vast aan het printbord.
Verbinding D op de figuur hieronder is niet goed gesoldeerd, want 
de twee pootjes hangen niet alleen vast aan het printbord maar 
ook aan elkaar en kunnen dus niet onafhankelijk van elkaar ge-
bruikt worden.  

Welk pootje is wel goed vast gesoldeerd aan de printplaat en 
zal werken zoals gewenst?
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	a. De elektricien

	b. De stukadoor

	c. De loodgieter

Bij de bouw van een woning komen er heel veel 
verschillende vakmannen op de werf. Op de foto hieronder zie je in 
willekeurige volgorde de elektricien, de vloerder, de stukadoor, de 
timmerman en de loodgieter.

Elk van die vakmannen moet een bepaalde taak uitvoeren. 

 
Wat de timmerman en de vloerder doen, weet je natuurlijk, 
maar wie zorgt ervoor dat overal in het huis koud en warm 
water uit de kranen komt?
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	a.  Remco moet schakelaar 1 en schakelaar 2 omschakelen.

	b. Remco moet niets doen, het lampje brandt al.

	c. Remco moet 1 van de 2 schakelaars omschakelen, welke
  schakelaar maakt niet uit.

Remco heeft een stroomkring gemaakt met 
2 wisselschakelaars, een batterij en een lampje. 

Remco wil dat het lampje aan is. Wat moet Remco doen? 
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	a. Een virale infectie

	b. Een bacteriële infectie

	c.  Een parasitaire infectie

  

Mensen en dieren kunnen om verschillende redenen 
ziek worden. Soms spreekt men van een bacteriële infectie 
(= veroorzaakt door een bacterie). 
Andere infecties zijn viraal (= veroorzaakt door een virus) of soms is 
een parasiet de aanleiding voor een zwakke gezondheid. 

Virussen, bacteriën en parasieten zijn 3 heel verschillende dingen:  
•	 Een	 virus is een klein micro-deeltje dat in een menselijke cel 

binnendringt, zich daar vermenigvuldigt en die cel beschadigt.
•	 Een	bacterie is een heel klein eencellig levend organisme dat 

onder andere in het menselijk lichaam kan voorkomen. 
•	 Een	parasiet is een iets groter levend organisme dat in of op het 

menselijke lichaam leeft en profiteert van het lichaam. 

Als je je poes een pilletje moet geven om hem/haar te ontwor-
men, waar heeft de poes dan last van?
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	a.  Twee treintjes zijn noodzakelijk om genoeg passagiers te
  kunnen vervoeren.

	b. Het treintje dat naar beneden rijdt wekt energie op om het 
  andere treintje naar boven te trekken.

	c. Het tweede treintje rijdt tot halfweg waar de passagiers  
  moeten overstappen. Dat is omdat de helling plots 
  verandert.

In Zwitserland werd 2 jaar 
geleden de steilste kabel-
trein/lift in gebruik geno-
men. Over een afstand van 
1740 m wordt een hoogte 
van 743 m gestegen. 

Op het traject rijdt een 
treintje in een vijftal minu-
ten van het laaggelegen 
gedeelte naar het hoog ge-
legen gedeelte. Tegelijker-
tijd rijdt een ander treintje 
naar beneden.

Waarom worden hier 2 
treintjes gebruikt en niet 
1 treintje dat heen en 
weer beweegt?
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	a. Bij meting A

	b. Bij meting B

	c. Bij meting C

Door de verbranding 
van aardolie ontstaat 
het gas CO2 (koolstof-
dioxide). Deze CO2 
stapelt zich op in de 
atmosfeer en zorgt 
voor de opwarming 
van de aarde. Hier-
door stijgt de tempe-
ratuur op de aardbol.

De temperatuur kan 
gemeten worden met 
een thermometer. Er 
zijn thermometers 
die rood gekleurde 
alcohol bevatten in 
een afgesloten gla-
zen buisje. De alcohol 
gaat uitzetten naar-
mate de temperatuur 
hoger wordt.

Bij welke foto is de meetvloeistof het meest uitgezet?
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	a. Soto

	b. Barber

	c. Nieuwpoort

Hieronder zie je de plattegrond van het eiland Curaçao. Op dit 
eiland liggen er 5 steden. Als je die op de kaart wil terugvinden, 
kan dat aan de hand van coördinaten. Zo ligt de hoogste berg van 
Curaçao in het vakje met coördinaten (A,2). Vier van de steden vind 
je terug op veldcodes (A,1), (B,2), (C,4) en (D,5).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van welke stad hebben we nog geen coördinaten neerge-
schreven?
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Als je op het internet aan het surfen bent, vragen sommige web-
sites of ze persoonlijke gegevens van de surfer mogen opslaan 
voor gebruik in de toekomst. Op die manier is de website bij je vol-
gende bezoek al onmiddellijk zoals je ze wil zien.

Hoe wordt die data genoemd? 

	a. Spam

	b. Cookies

	c. Malware
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Elektronische borden 
worden met een ets-
machine gemaakt. 
Hieronder zie je het 
ontwerp van zo’n 
elektronisch bord. 
Daarnaast zie je een 
scan van het eerste 
geproduceerde bord. 
Door een foute in-
stelling van de ets-
machine zijn op de scan hieronder 4 fouten te vinden. Je ziet 4 
typische fouten met de benamingen kortsluiting, open circuit, 
muizenbeet en uitloper. 
Fout D is een uitloper.

Welke fout is het open circuit?

	a.  Fout A

	b. Fout B

	c.  Fout C
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	a.  In situatie A

	b.  In situatie B

	c.  In situatie C

Eén van de spectaculairste 
bouwwerken uit de oudheid 
is het Romeinse aquaduct. Dat 
werd gebruikt om steden te 
voorzien van water uit nabije 
waterreservoirs. 
Nu is het zo dat een aquaduct 
van de Romeinen uit 5 onder-
delen kon bestaan: 
•	 een	overdekte	gracht,	
•	 een	 lage	muur	waarover	het	

water stroomde, 
•	 een	brug	met	bogen	voor	het	

overbruggen van kleine val-
leien, 

•	 een	 tunnel	 om	 door	 bergen	
of heuvels te geraken,

•	 een	 drukleiding,	 die	 verge-
lijkbaar is met onze waterlei-
ding nu (communicerende 
vaten).

Hier zie je 3 situaties waarbij je 
vanuit een nabijgelegen water-
reservoir een stad wil met wa-
ter bevoorraden. 

In welke situatie is het onmogelijk om het water via een aqua-
duct in de stad te krijgen?
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	a.  1

	b. 3

	c. 5

Op een werf van het 
nieuwe ziekenhuis komt 
de klas van juf Petra op 
bezoek. Voor de veilig-
heid is het noodzakelijk 
dat alle gevaarlijke toe-
stellen geen elektrische 
stroom krijgen. Je moet 
dus de boren en de zaagmachines van het elektriciteitsnet loskop-
pelen. Dat kan je door stekkers uit te trekken.

Hoeveel stekkers moet je minimaal uittrekken om zeker veilig 
te zijn?
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	a. Volgorde A

	b. Volgorde B

	c. Volgorde C

Sommige mensen kunnen moeilijk 
kinderen krijgen. Ze kunnen gehol-
pen worden in een laboratorium. 
De procedure heet IVF of ‘in vitro 
fertilisatie’.
Het proces verloopt in 4 stappen 
die hiernaast allemaal schematisch 
voorgesteld worden. 
•	 Stimulatie	 =	 een	 duwtje	 helpen	

bij het rijpen van eicellen in het li-
chaam van de vrouw

•	 Fertilisatie	 =	 bevruchting	 van 
eicellen met zaadcellen in het labo

•	 Collectie	=	verzamelen	van	eicellen	
en zaadcellen uit vrouw en man

•	 Transfer	=	de	bevruchte	eicel	plaatsen	in	de	baarmoeder

Kun jij de correcte volgorde bepalen van de stappen?
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	a. 4 m2 papier en 6 m lint

	b. 8 m2 papier en 3 m lint

	c. 16 m2 papier en 12 m lint

In de winkel heeft Mieke een cadeautje verpakt. Ze heeft
daarvoor 2 m2 verpakpapier gebruikt en 1,5 m verpakkingslint.

Nu moet ze een pakje inpakken waarvan zowel de lengte, de 
breedte en de hoogte dubbel zo groot is.

Hoeveel verpakpapier en hoeveel verpakkingslint heeft ze 
nodig? 

Tip: denk aan oppervlakte en omtrek.
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	a.  H2 + O2  H2O

	b. 2H2 + O2  2H2O

	c. H2 + 2O2  2H2O

Chemische moleculen kunnen 
voorgesteld worden als een 
combinatie van bolletjes en 
stokjes. Hiernaast zie je de 
molecule zuurstofgas (O2), die 
bestaat uit 2 zuurstofatomen (O).
Een bestaande chemische reactie 
maakt vanuit zuurstofgas (O2) en 
waterstofgas (H 2) water (H2O). Dat 
gebeurt als volgt: 

Hoe kan je die chemische reactie dan symbolisch neerschrijven? 

Tip: de zuurstofgasmolecule (O2 ) ziet er op beide figuren hetzelfde uit.
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	a. Tekening A

	b. Tekening B

	c. Tekening C

Bij het maken van tekeningen is het goed om rekening 
te houden met een diepte-indruk of perspectief. Dit kan op drie 
manieren, afhankelijk van het aantal perspectiefpunten dat je ge-
bruikt. 
Het kan om éénpuntsperspectief, tweepuntsperspectief of drie-
puntsperspectief gaan. 

Hieronder zie je 3 tekeningen, waarbij verschillende perspectief-
manieren gebruikt worden. 

Welke tekening maakt gebruikt van het driepuntsperspectief?

Tip: tel het aantal perspectiefpunten.
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	a. *

	b. $

	c. ]

Als je op het toetsenbord van deze computer de twee oranje 
toetsen op de figuur tegelijkertijd indrukt, wat zal er dan op je 
scherm verschijnen? 
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	a. Luidsprekerkabel 1

	b. Het aansluitingssnoer

	c. Eén uitgangskanaal van de stereo-versterker

Koen heeft zijn stereo-installatie aangesloten maar enkel uit de 
linkse luidspreker komt geluid.

Koen doet de volgende testen:
•	 Koen	wisselt	de	luidsprekers	om.	Nu	komt	er	geluid	uit	de	luid-

spreker die oorspronkelijk rechts stond en nu links.
•	 Koen	wisselt	de	luidsprekerkabels	om,	met	als	resultaat	dat	uit	de	

luidspreker die links staat nog steeds geluid komt maar niet uit 
de luidspreker die rechts staat.

Welk onderdeel is er volledig of gedeeltelijk stuk?



Vlaamse Junior STEM Olympiade  vraag 23

	a. Tong-Groef verbinding

	b. Zwaluwstaartverbinding

	c. Pen-Gat verbinding

Bij het bouwen van houten constructies of woningen kunnen 
houten balken op heel veel verschillende manieren aan elkaar be-
vestigd worden. Op de figuur hieronder zie je 3 zo’n verbindings-
methoden. Mieke wil een constructie maken waar sterke krachten 
bij kunnen optreden. 

Welke verbinding gebruikt ze best?

Tip: je wil niet dat de houten balken gemakkelijk uit elkaar schuiven.
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	a.  De spanning

	b.  De stroom

	c. Het vermogen

Elektriciteit is de beweging van elektronen 
doorheen een geleider. Een stroomkring 
wordt gekenmerkt door de spanning, de 
stroomsterkte en het vermogen. 
•	 De	 spanning	U geeft aan hoe groot het 

energieverschil is tussen 2 punten en hoe 
graag de elektriciteit van het ene naar het 
andere punt wil stromen. 

•	 De	stroom	I geeft aan hoeveel elektronen 
er aan het bewegen zijn waar je de meting 
doet.

•	 Het	 elektrische	 vermogen	 P is het wis-
kundige product van de spanning en de 
stroom en geeft aan hoeveel energie er per tijdseenheid gele-
verd kan worden door de elektronen.

Wat meet ik met de multimeter in de opstelling hiernaast?

Tip: de kabeltjes zijn 
niet onderbroken 
waar je meet, het 
isolerende rode of 
zwarte laagje is ge-
woon verwijderd.
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	a. Er worden kleurstoffen toegevoegd waardoor je foutief 
  denkt dat die fruitsmaak in het water zit.

	b. Er wordt een chemisch aromapoeder in het water vermengd,
  met vergelijkbare chemische structuren als fruit.

	c. Er wordt heel lang fruit geweekt in het water.

In de supermarkt kun je de laatste jaren heel wat soorten 
smaakwater aankopen. Dat zijn flessen met gewoon water, zonder 
extra calorieën, dat toch een smaakje heeft? 

Hoe kan dat water een smaakje hebben? 
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Door katrollen te gebruiken kan je massa’s gemakkelijker 
omhoog of omlaag heffen. Pieter laat het touw (links) 1 meter om-
hoog gaan. 

Wat gebeurt er dan met de massa?

Tip: het touw hangt rechtsboven vast.

	a. De massa zakt 1 meter naar beneden.

	b. De massa zakt een halve meter naar beneden.

	c.  De massa gaat ook 1 meter omhoog.
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	a. pHA = cola;    pHB = citroensap;    pHC = kraantjeswater

	b. pHA = citroensap;    pHB = cola;   pHC = kraantjeswater

	c. pHA = kraantjeswater;    pHB = citroensap;    pHC = cola

Rika meet de zuurtegraad van
drankjes: citroensap, cola en kraantjeswater. Hier-
voor gebruikt ze een pH-meter. De pH is de zuur-
tegraad en die gaat van 0 tot 14. 

0 is gelijk aan heel zuur en 14 is gelijk aan bijna 
niet zuur. Van frisdrank is geweten dat de pH rond 
de 4 schommelt. Citroensap is zuurder. 

Welk drankje komt overeen met welke pH?
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	a. 39

	b. 41

	c.  43

Hier zie je een toren die met blokjes gebouwd is. 

Hoeveel blokjes moet je nog bijbouwen om de met rood 
getekende kubus volledig op te vullen? 

Tip: de rode streepjesfiguur is een kubus met een ribbe van 4 blokjes.
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	a. Code A

	b. Code B

	c.  Code C

Lang voor het internet 
bestond, wilden mensen 
ook communiceren met 
elkaar. Soms kon dat niet 
mondeling en gebruikte 
men licht- of rook- of ge-
luidssignalen. Een code 
die ingevoerd werd om 
dit begrijpbaar te maken 
is de morsecode waarvan 
je op de figuur de sleutel 
terugvindt. 

De letter R wordt in morsetaal geschreven als                                             .

Dat kun je zien als je op de morsetabel de rode pijl volgt, begin-
nend vanaf de start. Elk punt of streep die je onderweg tegenkomt 

wordt gebruikt. De A zal dus                               zijn.

Hoe moet je het woord ‘koe’ in morse coderen?
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In de digitale elek-
tronica wordt vaak 
gebruik gemaakt 
van logische scha-
kelingen. 
De gemakkelijkste 
zijn de EN- en de 
OF-schakeling. 
Hiernaast zie je wat het resultaat is van zo’n schakeling.

Hieronder zie je een logische schakeling met 3 onderdelen. Mona 
wil op de uitgang resultaat 0 krijgen als de signalen op de ingan-
gen zijn zoals aangegeven.

Welke schakeling moet Mona op de plaats van het vraagteken 
plaatsen?

Tip: reken uit wat het signaal zal zijn na de eerste EN en OF schakeling.

	a. Een EN-schakeling

	b. Een OF-schakeling

	c.  Dit lukt niet met een EN- of een OF-schakeling.
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	a.  A wel, B en C niet

	b. B wel, A en C niet

	c. C wel, A en B niet

Met de huidige 
bouwmater ia len 
wordt er gestreefd 
naar een zo goed 
mogelijke isolatie 
van de woning. Op 
de figuur hiernaast 
zie je U-waarden 
die aangeven hoe-
veel energie door 
vensters, deuren, 
muren, vloeren en het dak verloren gaat. 
Hoe groter de U-waarde, hoe slechter geïsoleerd die materialen 
zijn. 
Hieronder zie je telkens 2 foto’s van 3 nieuwbouwwoningen.

Welk van die woningen is duurzaam en welke bouw je best 
niet?
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	a.  Een TL-gasontladingslamp met een verbruik van 60 Watt en
  een lichtstroom van 700 lumen

	b. Een halogeenlamp met een vermogen van 25 Watt en een 
  lichtstroom van 200 lumen

	c. Een LED-lamp met een vermogen
  van 12,5 Watt en een 
  lichtstroom van 800 lumen

De lamp boven 
het bureau van 
Nele is stuk. Nele 
wil dat de nieuwe 
lamp evenveel 
licht geeft als de 
oude. Maar Nele 
wil ook de zuinig-
ste lamp kopen, 
zodat er minder 
elektriciteit ver-
bruikt wordt. 
De oude lamp had een lichtstroom van 700 lumen.

Welke lamp koopt Nele best?


