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Vraag 1 – Antwoord b 

In de code wordt de voorwaardelijke test ′88 < 22′ uitgevoerd. Aangezien aan deze 

test niet voldaan wordt (de test is vals want 88 is groter dan 22 in plaats van kleiner) 

zal de robot geen dansje doen, maar een liedje zingen.  

Vraag 2 – Antwoord c 

In het bovenaanzicht zijn duidelijk 3 gaten te zien die we hier voor 

de duidelijkheid ingekleurd hebben. Twee daarvan (groen en blauw) hebben een 

diameter van 24 (maat aangegeven op de tekening) en staan dicht bij elkaar. Een 

tweede, iets kleiner gat (rood), bevindt zich op een ander deel van het haakje. Op 

figuur A ontbreekt 1 van de 2 gaten die bij elkaar zitten (het blauwe gat), op figuur 

B ontbreekt het (rode) gat in het andere deel van de haak. Enkel in stuk C vind je de 

drie gaten terug.  

Vraag 3 – Antwoord a 

Op het elektronicabord moet een elektronische component vast 

gesoldeerd worden. Daarvoor is er een vierkante ruimte voorzien 

met telkens 8 contactpunten (dus 4 × 8).  

Component C heeft langs 2 zijden 8 pootjes, waardoor de helft van 

de contacten hier niet verbonden kunnen worden.  

Component B heeft wel contacten langs de vier zijden, maar dat zijn 

er telkens maar 7, waardoor deze component hier niet geschikt is.  

Component A heeft wel 4 × 8 contacten en is dus geschikt voor dit 

printed circuit board. 

Vraag 4 – Antwoord b 

Op het grondplan zie je zowel deuren, ramen en muren. Hiernaast 

zie je de correcte symbolen die gebruikt worden.  

 

Vraag 5 – Antwoord a 

Het gebruik van een mondmasker helpt tegen besmettingen met 

het COVID-19 virus omdat de poriën in de stof (dus de kleine gaatjes) die gebruikt wordt om zo’n 

mondmasker te maken moeilijk vochtdruppeltjes doorlaat, waarin de virussen 

zich kunnen bevinden.  

Het kan echter niet uitgesloten worden dat toch een heel klein beetje virus 

door zo’n masker heen geraakt, en daarom is het veiligst als de twee 

sprekende mensen elk een mondmasker dragen.  

 



Vraag 6 – Antwoord a  

Alle drie de eenheden die gebruikt worden hebben met 

elektriciteit te maken. Zo is de Ampère de eenheid voor 

elektrische stroomsterkte en Watt de eenheid voor elektrisch 

vermogen. Voor elektrische spanning is eenheid Volt, waardoor je 

hier keuze a moest maken.  

Om het verschil tussen de spanning, de stroom en het vermogen uit te leggen, 

zullen we gebruik maken van de figuur aan de rechterzijde, en elektriciteit 

vergelijken met stromend water.  

Water stroomt door onze leidingen omdat dat water een bepaalde druk heeft. 

Je voelt bijvoorbeeld ook het verschil in waterdruk als je in het zwembad net 

onder de oppervlakte zwemt of als je net boven de bodem, op 2 of 3 meter 

diepte zwemt. Die waterdruk is vergelijkbaar met de elektrische spanning. 

Met het kraantje kun je bepalen hoeveel water er uit de kraan stroom. Die 

hoeveelheid water kan groot zijn (als de kraan volledig opengedraaid is) of 

klein (als ze bijna volledig toegedraaid is), en kun je vergelijken met de 

elektrische stroom.  

Het elektrische vermogen die door de stromende elektriciteit geleverd wordt kun je hier vergelijken 

met de mate waarin het waterrad draait. Veel water dat daarenboven hard spuit zal dat rad veel 

rapper doen ronddraaien dan weinig water dat zachtjes uit de kraan loopt.  

Vraag 7 – Antwoord c 

Het gaat hier om een echte auto, waarvan de afmetingen op de figuur vermeld staan. Zo’n auto is 

meestal ongeveer 2 meter breed en minder dan 2 meter hoog. Hier wordt dus gebruik gemaakt van 

de eenheid meter.  

 

Er bestaan natuurlijk schaalmodellen die enkele decimeters groot zijn, en ook speelgoedauto’s met 

afmetingen van enkele centimeters. 

 Vraag 8 – Antwoord a 

Zoals het voorbeeld van water aantoont is een stof vast als de 

temperatuur lager is dan het smeltpunt, vloeibaar als de temperatuur 

zich tussen het smelt- en het kookpunt bevindt, en gasvormig boven 

dat kookpunt. Zowel kwik en glycerol hebben een kookpunt boven 

99℃ en een smelpunt onder die 99℃ en zijn dus vloeibaar bij die 

temperatuur. Het kookpunt van alcohol is 78℃, en dus zal alcohol bij 

99℃ gasvormig zijn. Antwoord a is bijgevolg juist.  



Vraag 9 – Antwoord b 

De paperclip is het symbool dat je moet aanklikken om een bijlage te 

versturen. Dat kan een figuur zijn, een tekstbestand, … om het even wat 

eigenlijk. Als het om een figuur gaat, dan zal je die NIET zien in de mail zelf, 

maar je zal het bestand moeten openen.  

Een figuur invoegen in de tekst zal lukken door bovenaan in het menu op 

invoegen te klikken. Het mailtje versturen naar meer dan 1 persoon doen je door meer namen in te 

tikken bij ‘aan’ of bij ‘cc’ of ‘bcc’.  

Vraag 10 – Antwoord b 

Puzzelstuk b past op de ontbrekende plaats. Dat kun je zien door de oranje 

stipjes bovenaan het linkse halfcirkelvormig uitsteeksel. Onderaan dat 

uitsteeksel zie je ook een rood driehoekje, waarvan de top ook op de grote 

puzzel te zien is. In het rechtse uitsteeksel zie je bovenaan ook het 

ontbrekende stukje van het witte bloemvormige onderdeeltje.  

Op de figuur hiernaast zie je de originele puzzel in zwart-wit, en werd het 

correcte puzzelstuk op de lege plaats gelegd. 

Vraag 11 – Antwoord c 

Hier kan vrij eenvoudig antwoord c geselecteerd worden. De 

eerste 2 kleurbandjes zijn identiek, en komen bijgevolg 

overeen met cijfer drie (= oranje). We krijgen dus al ′3′ en ′3′. 

De derde band is een vermenigvuldigingsfactor. Omdat dit 

bandje zwart gekleurd is, is die vermenigvuldigingsfactor gelijk 

aan 1 en vinden we 33 × 1 = 33 Ω 

Vraag 12 – Antwoord a 

Om een metalen spijker in de muur te kloppen, is een metalen hamer 

aangewezen, dus hier moest je voor de klauwhamer kiezen.  

De rubberen hamer werkt al zeker niet, omdat rubber 

samendrukbaar is. Een rubberen hamer wordt wel 

gebruikt om vloertegels aan te kloppen in de mortel (bij 

het plaatsen). De tegel zal door de flexibiliteit van de 

hamer niet breken, en door het grote contactoppervlak 

wordt de kracht toch goed overgebracht. De kleine kop 

van de spijker zou gewoon lokaal de rubberen hamer induwen.  

Dat zou ook bij de houten hamer het geval zijn, omdat ook hout 

indrukbaar is. Zo’n houten hamer wordt vooral gebruikt om toch 

wat kracht te kunnen zetten zonder dat het voorwerp waarop je 

slaat beschadigd wordt. Zo wordt het op de foto hiernaast gebruikt 

om houten stukken aan elkaar te bevestigen, of om met een beitel 

hout te bewerken.  

 



Vraag 13 – Antwoord a 

Hier kunnen we 2 van de 3 antwoorden gemakkelijk weerleggen. 

Antwoord b spreekt over een bacterie, terwijl het vaccin in ontwikkeling 

gebruikt wordt om het corona-virus te bestrijden. Een bacterie en een 

virus zijn compleet verschillende dingen. Zo is een bacterie een op 

zichzelf levend eencellig organisme (een heel eenvoudige vorm van leven dus), terwijl een virus 

eigenlijk geen ‘leven’ is, maar een 100 × kleiner eiwit-deeltje dat genetische informatie bevat en op 

die manier cellen van de besmette persoon kan kapot maken.  

Antwoord c is science-fiction. Een pil maken die binnenin luchtledig is zou bovendien niet alleen de 

virusdeeltjes opzuigen, maar ook al de rest.  

Aangezien de aanwezigheid van virusdeeltjes ervoor zorgen dat ons lichaam antistoffen aanmaakt 

om de infectie tegen te werken, zal een vaccin, waarin stukjes van virusdeeltjes, of niet actieve 

virusdeeltjes opgenomen zijn ook die reactie veroorzaken in het lichaam, zonder de infectie zelf in 

volle kracht te veroorzaken. Bijgevolg maak je dan in je lichaam antistoffen aan, die een aanval van 

een echt virusdeeltje kan tegengaan. 

 

Vraag 14 – Antwoord c 

Als een verlengsnoer defect is, dan 

kunnen alle toestellen waarvoor de 

stroom doorheen het desbetreffende 

snoer moet vloeien niet werken. Op 

die manier kunnen we vlug 

achterhalen dat het paarse 

verlengsnoer hier de elektrische 

stroom niet doorlaat.  

Als het rode snoer defect is, zou geen 

enkel toestel werken.  

Als het groene snoer defect is, zal ook 

de werklamp rechts onderaan niet 

werken.  



Vraag 15 – Antwoord b 

Als de trein bestaat uit 1 locomotief en 3 wagons, die allemaal 25 meter lang zijn, dan is de totale 

lengte van de trein gelijk aan 4 × 25 = 100 meter.  

De snelheid van de trein bedraagt 60 kilometer per uur, wat overeenstemt met 1 kilometer of 1000 

meter per minuut. Een trein met een lengte van 1km zou er dus een minuut over doen om te 

passeren. Nu is de trein maar 100m lang, en 

zal hij dus in 1 tiende van een minuut 

gepasseerd zijn. 

1 minuut delen door 10 komt overeen met 

6 seconden (want 1 minuut is 60 seconden).  

 

Vraag 16 – Antwoord b 

Als we de teststrips bekijken, zien we dat de kleur blauwachtig 

is.  

Een pH-waarde van 2,5 zou resulteren in een geel resultaat, 

terwijl een pH-waarde van 5,6 de teststrip groen zou laten kleuren. Blauw stemt overeen met een 

pH-waarde van 8 tot 10. Daarom is antwoord b hier juist! 

Vraag 17 – Antwoord c 

We kunnen het decimale getal schrijven als de som van 

machten van 2 en krijgen dan 13 = 8 + 4 + 1. Als we 

dit willen omzetten naar een binair getal, krijgen we 

1101. 

De andere mogelijk antwoorden komen respectievelijk overeen met 1011 ⟹ 8 + 2 + 1 = 11 en 

1110 ⟹ 8 + 4 + 2 = 14. 

Vraag 18 – Antwoord c 

De eerste foto uit de rij is een foto getrokken van laag 

tegen de grond, terwijl de camera naar boven gericht 

werd, zoals de jonge fotograaf op de foto hiernaast doet.  

Ook op foto A en B wordt van onderen naar boven toe 

gefotografeerd, terwijl de 

camera zich bij foto C op 

dezelfde hoogte bevindt 

als de ogen van de poes die gefotografeerd wordt. De camera wordt 

in deze situatie horizontaal gehouden, zoals op de schets getoond 

wordt.  

  



Vraag 19 – Antwoord a 

De logische ‘EN’ poort levert, als je de tabel bekijkt, enkel een signaal 1 aan de uitgang op als beide 

ingangssignalen 1 zijn en nul van zodra minstens één van de ingangssignalen gelijk is aan 0.  

Bij de vertaling naar een elektrisch schema betekent dat dat het lampje enkel brandt (= signaal 1) als 

beide schakelaars gesloten zijn (= aan elke ingang signaal 1). Zoals je op de figuur hieronder ziet zorgt 

stroomkring A voor het correcte resultaat. 

 

Van zodra één van de twee schakelaars open is (of allebei) kan de stroom niet meer door (hier 

getoond door het verbodsbord). Enkel als beide schakelaars gesloten zijn (uiterst rechts), zal het 

lampje branden.  

Bij schakeling B kan de elektrische stroom doorheen het lampje vloeien van zodra één van de twee 

schakelaars gesloten is. Dit wordt een OF-poort genoemd. Bij schakeling C zal het lampje enkel 

branden als de schakelaar open staat, omdat in dat geval de elektrische stroom doorheen het lampje 

moet vloeien. Als de schakelaar dicht is, zal alle stroom door die schakelaar vloeien, omdat het voor 

de elektriciteit lastiger is om doorheen het lampje te vloeien. Zo zal een wandelaar als hij het 

gemakkelijk wil hebben ook liever rondom een heuvel wandelen dan over de heuvel heen. Deze 

schakeling wordt een NIET-poort genoemd.  

Vraag 20 – Antwoord a 

Een stukadoor pleistert de muren, en 

stemt overeen met foto A. Op foto B zie 

je een loodgieter en op foto C de 

timmerman. Een ander woord voor 

timmerman is schrijnwerker.  

 

Vraag 21 – Antwoord b 

Bij een puntmutatie wordt één van de blokjes 

in een DNA-keten vervangen door een ander 

blokje. Als je de twee DNA-sequenties die in 

de vraag getoond werden boven elkaar 

plaatst in plaats van naast elkaar, is het 

makkelijker om de mutatie te zien.  

Het G-blokje op de 4𝑒 plaats wordt vervangen 

door een A-blokje. 



Vraag 22 – Antwoord a 

De lichtsterkte waarmee een lampje licht uitstuurt hangt 

meestal af van de hoeveelheid elektrische stroom er 

doorheen het lampje vloeit. De volledige stroom die door 

lampje 1 stroomt wordt opgesplitst tussen lampje 2 en 

lampje 3. Daarom zal lamp 1 feller licht uitstralen dan lamp 

2 en lamp 3 doen.  

Vergelijk het met het stratenplan hiernaast. De weg splitst 

links, waardoor de auto’s kunnen kiezen welk van de 

2 straten ze verder volgen. Het eerste stuk weg, met de rode auto’s, stemt overeen met de positie 

van lamp 1 in het elektrische schema, terwijl de positie van lamp 2 en lamp 3 overeenstemmen met 

de straat waar respectievelijk de groene en gele auto’s passeren. Als je op elk van de delen straat een 

slagboom plaatst waar de auto’s een bijdrage van €1 moeten betalen, dan zal je op positie 1 meer 

geld verdienen dan op plaatsen 2 en 3, net zoals de lamp daar feller zal branden.  

 

Vraag 23 – Antwoord b 

Als het kleine tandwiel in wijzerzin draait, zal het grijze 

tandwiel in tegenwijzerzin draaien. Daardoor zal het grote 

tandwiel opnieuw in wijzerzin draaien, zoals de pijlen op de 

figuur aantonen. 

Wat de snelheid betreft moeten we kijken naar het aantal 

tanden. Als het kleine tandwiel een volledige omwenteling 

gemaakt heeft, zal het tweede tandwiel nog maar een halve 

omwenteling afgelegd hebben, en dus de helft trager roteren.  

De overbrenging van het grijze naar het grote tandwiel zal opnieuw voor een vertraging van een 

factor 2 zorgen, waardoor het grote tandwiel 4 × trager draait dan het aandrijfwiel. 

 

Vraag 24 – Antwoord c 

De molecule ethanol heeft als chemische formule 𝐶2𝐻5𝑂𝐻. 

Je kan hieruit afleiden dat de molecule opgebouwd is uit 2 

koolstofatomen (𝐶), 6 waterstofatomen (𝐻, 5 + 1) en 

slechts 1 zuurstofatoom (𝑂).  

Je ziet op de figuur 6 witte bolletjes (dus 𝐻-atomen), 2 

grijze bolletjes (dus 𝐶-atomen). Het overblijvende rode 

bolletje is dus een zuurstofatoom. 

 

  



Vraag 25 – Antwoord b 

Via contact-tracing (= het natrekken van contacten 

tussen verschillende mensen) wordt bijgehouden wie 

getest moet worden op het corona-virus. Volgens de 

vraag moet je getest worden als je rechtstreeks in 

contact gekomen bent met iemand die positief getest 

heeft, of als je in contact geweest bent met iemand die 

rechtstreeks contact gehad heeft met een positief getest 

persoon (let op: dat is op het ogenblik dat deze uitleg 

geschreven wordt niet zo in werkelijkheid, nu worden 

alleen rechtstreekse contacten getest).  

Als we persoon A bekijken, zien we dat die rechtstreeks 

contact gehad heeft met de positief geteste man via de 

blauwe pijl.  

Als we persoon C bekijken, zien we dat er 2 stappen 

nodig zijn. Dat kan via de vrouw met de oranje 

achtergrond (roze pijlen), maar ook met persoon A zou 

je in 2 stappen bij meneer C geraken.  

Om mevrouw B te bereiken heb je minstens 3 stappen nodig, welk pad je ook volgt (bijvoorbeeld via 

de gele pijlen). Mevrouw B moet dus niet getest worden.  

 

Vraag 26 – Antwoord b 

Als je de plattegrond bekijkt, dan zie je dat de zwarte boer, als die 

kijkt in de richting van de 5 boeren, slechts 2x onbelemmerd zicht 

heeft. De boeren links en bovenaan kan hij zien. 

De twee rode boeren onderaan de plattegrond kan hij niet zien, 

omdat die verstopt zitten achter de bossen. Ook de rode boer rechts 

kan de zwarte boer niet zien, omdat de rode boer zich perfect achter 

een passieve vulkaan bevindt.  

 

Vraag 27 – Antwoord c 

Het energielabel dat toegekend wordt aan elektrische toestellen geeft aan 

hoe energiezuinig die toestellen zijn. De komende maanden zal het 

energielabel herzien worden, omdat intussen heel veel toestellen 

energiezuinig geworden zijn, en men stilletjes aan heel vaak A+, A++ en A+++ 

moet toekennen.  

Zo zijn de nieuwste generatie airconditioning-toestellen ook al relatief zuinig, 

terwijl dat vroeger echt energieopslorpers waren. Elektrische vuurtjes 

daarentegen zijn qua design en efficiëntie niet veel veranderd de voorbije 50 

jaar, en het gebruik ervan blijft extreem slecht voor het milieu.  

Daarom is optie c het juiste antwoord hier, want een moderne gascondensatieketel is wel heel 

energiezuinig.  



Vraag 28 – Antwoord b 

Het is eigenlijk heel eenvoudig om het juiste antwoord voor 

deze vraag te selecteren.  

De sleutel om hier de juiste keuze te maken is het inzicht dat 

een zelfrijdende auto geen chauffeur meer nodig heeft, en het 

dus helemaal niet noodzakelijk is dat de inzittenden van de 

auto de weg goed zien. Een regensensor die de ruitenwisser 

moet bedienen is dus niet noodzakelijk, terwijl de detectie van 

objecten in de omgeving, en een computer om die data te 

verwerken wel nodig zijn 

Vraag 29 – Antwoord a 

Vooraleer je een nieuw geneesmiddel op de markt kunt 

brengen moet je het ontwikkelen en uittesten. Testen kun je 

maar doen nadat je al iets ontwikkeld hebt, dus pas na 

onderzoek is dat aan de orde.  

Eerst wordt doorgaans op proefdieren getest, daarna volgen 

klinische testen op mensen (eerst een kleine groep, daarna 

een grotere groep), vooraleer het geneesmiddel op de markt gebracht kan worden. Voor die laatste 

stap moet ook het papierwerk in orde gebracht worden, waarbij onder andere de testresultaten door 

de overheid gecontroleerd moeten worden.  

Vraag 30 – Antwoord a 

De zon produceert meest energie als ze zich hoog aan de hemel 

bevindt. Dat gebeurt in België rond de middag, als de zon in het zuiden 

staat. Op de zonnekaart zijn de groene gekleurde daksegmenten 

zuidwaarts gericht. De zon staat nooit in het noorden in het 

noordelijke halfrond, dus als je dak richting noorden gericht is, zal je 

dak ongeschikt zijn voor zonnepanelen. 

Ook de hellingsgraad van het dak en de positie van de bebouwing en 

de bomen in de onmiddellijke omgeving zijn uiteraard van belang. 

 

Vraag 31 – Antwoord a 

Een mondmasker moet goed aansluiten, en daarom is het 

moeilijk om een mondmasker met niet-elastische touwtjes 

perfect te dragen. De elasticiteit van de touwtjes op foto A en 

foto B helpt daarvoor.  

Als de elastiekjes achter het oor spannen kan dat storend zijn. 

Daarom is het gebruik van een hulpstukje (of earbuddy) een 

extra plus-puntje. Ten eerste zorgt het voor het extra 

aanspannen van het mondmasker en ten tweede wordt de 

spanning achter de oren daardoor vermeden.  

 



Vraag 32 – Antwoord b 

Om te onderzoeken hoe korrelig, of hoe 

brokkelig het gesteente is, worden alle 

openblijvende poriën opgevuld met blauwe 

klei. Op sample A zie je heel zie je heel 

grote blauwe vlakken, wat toont dat de 

poriën in sample A heel groot zijn.  

Maar het gaat niet om de grootte van de 

poriën, maar om de totale hoeveelheid 

poriën. Dus moet je naar de globale 

‘blauwheid’ van het sample kijken.  

Sample B bevat kleinere poriën dan sample 

A, maar veel meer. Bijgevolg is sample B 

het steensample dat Nawfal moet 

selecteren.  

Dat kun je ook zien op de figuur, waar we onder elk sample het ‘gemiddelde’ kleur van de figuur 

getoond hebben, wat bij sample B veel blauwer is dan bij sample A en sample C.  

 


