
Vlaamse Junior STEM Olympiade  Extra’s

Heel Moeilijk Raadsel 3
Ineke gooit 5 keer met 2 dobbelstenen. Het resultaat per worp wordt berekend door 
het aantal ogen van de 2 dobbelstenen te vermenigvuldigen.
Let op: niet door ze op te tellen. Dus als Ineke 3 en 6 gooit, 
is het resultaat van de worp 18.
Ineke gooit vijf keer met de dobbelstenen:
•	De	tweede	worp	geeft	5	punten	meer	dan	de	eerste
•	De	derde	worp	geeft	6	punten	minder	dan	de	tweede
•	De	vierde	worp	geeft	11	punten	meer	dan	de	derde
•	De	vijfde	worp	geeft	8	punten	minder	dan	de	vierde.

Hoeveel punten haalde 
Ineke in elk 
van de 5 worpen?

Raadsel 1
Zeven bouwvakkers stappen één voor één 
in een lift. 
Boven stappen ze één na één weer uit de 
lift. 

Hoe lang zaten de bouwvakkers in de 
lift?  

Raadsel 2
Er liggen 20 sokken in de kleerkast (2 van 
10 verschillende paren). Het is compleet 
donker in de ruimte, en je mag blind sok-
ken uit de kast halen.

Hoeveel sokken moet je zeker meene-
men om 100% zeker een volledig paar te 
hebben? 

De antwoorden op de raadsel/puzzels 
kun je terugvinden op onze website: 
www.stemolympiade.be



Takuzu
Een takuzu is een Japans puzzelspel waar de cijfers 1 en 
0 ingevuld moeten worden. Het werkingsprincipe wordt 
uitgelegd op basis van een 4 x 4 takuzu hiernaast, en is 
gebaseerd op de volgende 3 basisregels:

•	 op	elke	horizontale	of	verticale	lijn	(rood	gekleurd)	
moet exact evenveel keer getal 0 als getal 1 voor-
komen

•	 hetzelfde	getal	mag	maximaal	2	keer	naast	elkaar	
voorkomen	(blauw	gekleurd)	of	boven	elkaar)

•	 er	mogen	geen	twee	identieke	kolommen	of	iden-
tieke rijen voorkomen in de volledige puzzel

In het voorbeeld betekent dat 
de rode rechterkolom zeker 
aangevuld moet worden met 
2	x	getal	1.	Op	die	manier	vol-
doet die kolom zowel aan de 
eerste voorwaarde als aan de 
twee	 voorwaarde.	 Ook	 aan	
de derde voorwaarde wordt 
voor deze kolom voldaan.
Op	 de	 ontbrekende	 locatie	
in de onderste rij moet getal 
0 komen. Dat is zo om twee 
redenen:	 naast	 2	 eentjes	
mag nooit een derde een-
tje terechtkomen. En ook 
hier moet de rij bestaan uit 
evenveel	nullen	als	eentjes,	2	
dus. Deze rij voldoet ook aan 
voorwaarde 3, als je kijkt naar 
de rest van de puzzel.
Vul de puzzel verder aan, en 
doe daarna ook hetzelfde 
met de 8 x 8 takuzu hiernaast.
Succes!

HIER MOET 2 x
GETAL 1 KOMEN
OM TE VOLDOEN
AAN REGEL 1

HIER MOET GETAL 0 KOMEN

1 1 0 0

1 1

0

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 0

0 0 1
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Bij het schrijven van computerprogramma’s worden 
dikwijls voorwaardelijke testen uitgevoerd.  
Zo zijn de beweringen 4 < 5, −2 < 5, 8 = 8 en 12 > 5 allemaal waar 
terwijl 9 < 8, 12 = 5 en 5 > 5 valse beweringen zijn. 
Zo’n testen helpen je om een programmeercode te schrijven. Een 
commando zal hierdoor wel of niet uitgevoerd worden.

Dit is een voorbeeld waarmee je een robot kunt besturen:

 

Wat gebeurt er als deze code uitgevoerd wordt?

	a. De robot doet een dansje.

	b. De robot zingt een liedje.

	c. De robot doet een dansje en zingt een liedje.
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	a. Stuk A

	b. Stuk B

	c. Stuk C

Hier zie je de mechanische tekening (bovenaanzicht) van een 
metalen haakje.

Welk stuk is hier getekend?

A B C
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In alle elektronische toestel-
len zitten PCB’s, of printed 
circuit boards. Op zo’n bord 
worden de elektronische 
componenten vast gesol-
deerd.

Op de groene figuur zie je een 
schematische voorstelling van 
zo’n printboard waar een elektro-
nische component kan op beves-
tigd worden. 

Welke component is dat? 

	a. Component A

	b. Component B

	c. Component C

A B C
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	a.  Een deur

	b.  Een raam

	c.  Een muur

De architect gebruikt op het plan van de woning heel 
wat verschillende symbolen om allerhande zaken aan te duiden. 

Voor welke bouwcomponent is dit het symbool?
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	a. Situatie A

	b. Situatie B

	c. Situatie C

Om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan,
dragen we, op veel plaatsen, best een mondmasker.

Als je met iemand staat te praten en de afstand tussen jullie is 
ongeveer 1,5 m, wat is dan de veiligste situatie om zeker zelf 
niet besmet te geraken?

A B C
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	a. 230 Volt

	b. 230 Ampère

	c. 230 Watt

Om thuis de radio te kunnen la-
ten spelen, moet je de stekker 
in het stopcontact steken. Zo 
kan er elektrische stroom naar 
de radio vloeien.

Zo’n stopcontact wordt ge-
kenmerkt door de elektrische 
spanning tussen de 2 contact-
punten.

Hoe groot is die spanning?
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	a. Centimeter

	b. Decimeter

	c. Meter

Jan is van plan om een mooie nieuwe wagen aan te kopen. 
Hij gaat daarvoor naar de garage waarbij hij een folder meekrijgt 
over de wagen die hij wil kopen.

In deze folder staat een foto van de wagen, samen met de afmetin-
gen. Helaas ontbreken de eenheden. 

 
Wat zou de juiste eenheid zijn van de getallen op de foto?
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	a.  Alcohol

	b. Glycerol

	c. Kwik

Elke zuivere stof kan voorkomen als vaste stof, als 
vloeistof en als gas. Dit worden de aggregatietoestanden genoemd. 
Zo ken je van water het smeltpunt (0 °C) en het kookpunt (100 °C). 
Als het kouder is dan 0 °C, dan wordt water omgezet in ijs (dus een 
vaste stof ). Tussen 0 en 100 °C is water vloeibaar. Boven 100 °C krijg 
je waterdamp of stoom. 

Van 3 andere stoffen (alcohol, glycerol en kwik) vind je in de tabel 
ook het smeltpunt en het kookpunt terug.

Welk van die stoffen is bij 99 °C niet vloeibaar?
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	a. Je voegt een figuur toe aan je tekst. 

	b. Je stuurt een bijlage (= één of ander bestand) 
  mee met je mail. 

	c.  Je stuurt je bericht niet naar één persoon maar naar een 
  volledige groep mensen. 

Om te communiceren wordt er heel vaak gebruik gemaakt van 
email. Hieronder zie je hoe het venster waarin je de mail opstelt er 
vaak uitziet. De afzender in dit geval is Koen Malfait.

Als je klikt op de paperclip (in de blauwe cirkel), 
wat doe je dan?
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	a.  Stuk A

	b. Stuk B

	c. Stuk C

Op de puzzel hieronder zie je het corona-virus dat ons 
intussen al bijna een jaar gijzelt. Het centrale stuk van de 3 x 3 
puzzel ontbreekt.

Welk stuk is dat? 

A B C



Vlaamse Junior STEM Olympiade  vraag 11

	a. 331 Ohm 

	b. 3300 Ohm

	c. 33 Ohm

Een heel vaak gebruikte elektronische component is de elektrische 
weerstand. Zo’n weerstand wordt in alle elektronische schakelin-
gen gebruikt om de stroomsterkte en/of de spanning te regelen. 

Van één type weerstand kan je met een kleurcode zien hoe groot 
de weerstandswaarde is.
De eerste 2 gekleurde lijntjes corresponderen met cijfers: hier dus 
2 en 2, omdat het rode bandjes zijn.
De derde kleurband correspondeert met een vermenigvuldigings-
factor: hier 100, want die band is weer rood. 
Het vierde bandje correspondeert met een nauwkeurigheidsklasse 
maar daar moet je nu niet op letten. 
Het rare krulletje (Griekse hoofdletter omega) is het symbool voor 
Ohm, de eenheid van elektrische weerstand (net zoals meter de 
eenheid voor lengte is).

Bepaal de weerstandswaarde van de volgende weerstand!
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	a. De klauwhamer A

	b. De rubberen hamer B

	c. De houten hamer C

In de werkkoffer van een bouwvakker vind je vaak verschillende 
soorten hamers terug. Hier zien jullie een houten hamer, een 
rubberen hamer, een moker en een klauwhamer. De moker (blauw 
kruisje) wordt gebruikt voor zwaar werk zoals het slopen van muren 
bij afbraakwerken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke hamer gebruik je best om een spijker in de muur te 
kloppen? 

A
B

C
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Eén van de meest gebruikte woorden van 2020, naast corona, 
is corona-vaccin. 

Wat is zo’n vaccin juist? 

	a. Een vaccin is een vloeibaar medicijn waarin verschillende 
  stoffen zitten die een virus moeten bestrijden. Maar er zit 
  ook een klein stukje van het virus zelf in. Zo leert je lichaam 
  hoe het tegen dat virus moet vechten.

	b. Een vaccin is een antibioticum met chemische stoffen die 
  ervoor zorgen dat bacteriën zich niet verder ontwikkelen. 

	c. Een vaccin is een in water opgeloste capsule met daarin een
  lege luchtledige ruimte, die door de lage druk alle virus- 
  deeltjes wegzuigt. 
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Op een werf, waar alle gebruikte elektriciteit uit 1 centraal stopcon-
tact komt en een heel kluwen aan verdeelstekkers gebruikt wordt, 
werkt één van de zaagmachines plots niet meer. Om het circuit te 
testen, werden 2 boren en een werklamp getest, en die werken wel!

Eén van de elektrische snoeren is kapotgegaan. Het is niet het 
blauwe snoer!

Welk snoer is er wel defect?

	a. Het rode snoer A

	b. Het groene snoer B

	c.  Het paarse snoer C

A
B

C
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	a.  2,5 seconden 

	b.  6 seconden

	c.  1 minuut

Een trein die bestaat uit 1 locomotief en 3 wagons die elk
25 m lang zijn, rijdt met een snelheid van 60 km/u voorbij een 
spoorwegovergang. 

Hoe lang duurt het voordat de trein voorbij is? 
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	a.  pH = 2,5 

	b. pH = 9,8 

	c. pH = 5,6 

Met teststrips kan men de zuurtegraad van een 
chemische oplossing meten.
Hieronder zie je een kleurenschaal die de zuurtegraad aan de hand 
van een pH-waarde aangeeft.
Je ziet ook het meetresultaat van de testvloeistof onderaan.

Wat is de pH van de vloeistof die je hier opgemeten hebt?
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	a. 1011

	b. 1110

	c. 1101

Computers rekenen enkel met de getallen 1 en 0. Als je grote-
re waarden wil gebruiken, zoals bijvoorbeeld 9, dan moet je dat 
schrijven als 1001, wat men een binair getal noemt. 

In de tabel hieronder zie je van een aantal getallen hoe men aan de 
binaire code geraakt. 

Wat is de binaire code voor het getal 13?
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	a. Foto A

	b. Foto B

	c. Foto C

In de fotografie worden foto’s van een bepaald oogpunt
genomen. Zo worden ze opgedeeld in kikvorsperspectief, vogel-
perspectief en ooghoogteperspectief. 

Hieronder zie je 4 foto’s waarvan er eentje niet in het rijtje thuis-
hoort. 

De eerste foto behoort tot de groep van 3. 

Welke foto is vanuit een ander perspectief genomen dan de 3 
andere?

A B C
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	a.  Stroomkring A

	b. Stroomkring B

	c. Stroomkring C

In de digitale elektronica wordt vaak over logische poorten 
gesproken. Zo’n poort heeft één of meerdere signaalingangen 
(waarop telkens wel of geen elektrische spanning toekomt, dus 1 
of 0) en 1 uitgang waar ofwel 0 ofwel 1 uitkomt (dus geen spanning 
of wel spanning). Je ziet de logische tabel van de ‘EN’ poort. 
Als bovenaan signaal 0 toekomt, en onderaan signaal 1, dan is het 
resultaat signaal 0, zoals in de tabel ook getoond wordt.
Elke poort is eigenlijk een elektrische stroomkring waar afhankelijk 
van de stand van 1 of meerdere schakelaars (dit zijn de ingangen) 
een signaal doorgelaten wordt of niet. Dus als de schakelaar dicht 
is, kan de stroom voorbij. Staat de schakelaar open, dan kan de 
stroom niet door. Je ziet hieronder 3 stroomkringen, met een 
spanningsbron, schakelaars en een lampje.
 

Welke stroomkring veroorzaakt het gedrag van de ‘EN’-poort? 

Tip: de twee andere figuren die je ziet, zijn de ‘OF’ en de ‘NIET’ poorten

A B C
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	a. Vakman A

	b. Vakman B

	c. Vakman C

Bij de bouw van een woning, komen er heel veel 
verschillende vakmannen op de werf. Uiterst links op de figuur zie 
je bijvoorbeeld de vloerder, die komt als de woning bijna afgewerkt 
is. Hij plaatst de vloer. De elektricien zie je uiterst rechts, terwijl hij 
de elektrische bekabeling in de woning plaatst.

Je ziet nog drie andere vakmannen. 

Wie van hen is de stukadoor?

Tip: je ziet ook nog een schrijnwerker er een loodgieter.

A B C
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	a. C door T 

	b. G door A

	c. A door G

Elk levend wezen heeft zijn eigen erfe-
lijke eigenschappen. Zo heeft een mens 
23 chromosoomparen, die heel hard 
lijken op die van een chimpansee (die 
24 zo’n paren heeft). Een hond heeft 39 
zo’n paren en wijkt dus meer af van de 
mens dan een chimpansee. Een kikker 
heeft bijvoorbeeld maar 13 chromo-
soomparen. Zo’n chromosomen bevat-
ten DNA-sequenties die opgebouwd 
zijn uit 4 soorten nucleobasen, met de 
namen A, C, T en G. Ziekten of mutaties 
komen voor als er in zo’n DNA-struc-
tuur iets misgaat… Dat kan op verschil-
lende manieren, waarvan hiernaast de 
puntmutatie getoond is. Het T-blokje 
wordt vervangen door een C-blokje.
Hieronder zie je nog een puntmutatie optreden.

Welke nucleobase werd 
door een andere
vervangen? 
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	a. Lamp 1 brandt feller dan lamp 2 en 3.

	b. De drie lampjes branden even fel. 

	c. Lamp 2 en 3 branden feller dan lamp 1. 

3 identieke lampjes vormen de volgende stroomkring. 

Wat kun je zeggen over de lichtsterkte die ze produceren? 
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	a. Het draait ook in wijzerzin en sneller dan het kleinste. 

	b. Het draait ook in wijzerzin en trager dan het kleinste. 

	c. Het draait in tegenwijzerzin en trager dan het kleinste. 

Op de figuur zie je een set van 3 tandwielen. Het kleine tandwiel is 
de drijvende kracht en draait in wijzerzin. 

Wat weet je dan over het grootste tandwiel?
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	a.  C

	b.  H

	c. O

Chemische moleculen kunnen voor-
gesteld worden als
een combinatie van bolletjes en kun-
nen met elkaar chemische reacties 
aangaan. Hiernaast zie je de mole-
cule ijzer(III)oxide (chemisch symbool 
FeO3), waar de Fe slaat op het che-
misch element ijzer (ferrum, bruine 
bolletje, er is er maar 1 van), terwijl O 
slaat op het chemisch element zuur-
stof (oxygen, groene bolletjes, er zijn er 3 van, waardoor je bij die 
O een index 3 moet toevoegen). Waar dit nog een redelijk simpele 
molecule is kan het veel moeilijker worden. Dit zie je op de andere 
figuur. Dit is de structuur van ethanol, een molecule die in alcohol 
aanwezig is. De chemische formule voor ethanol is C2H5OH. 

Kan je aanduiden welk chemisch element door een rood bol-
letje voorgesteld wordt?

Tip: tel het aantal bolletjes van 
elke kleur.
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	a. Mevrouw A

	b. Mevrouw B

	c. Meneer C

Eén van de belangrijke methodes om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te werken is het testen van de personen waar-
mee mensen die ziek worden contact mee hadden. Dat zijn in 
eerste instantie mensen uit de persoonlijke bubbel van de zieke 
COVID-patiënt. Maar natuurlijk kan die patiënt ook bij de bakker 
langs geweest zijn voor hij ziek werd of met collega’s in het bedrijfs-
restaurant gegeten hebben. 
Om op een gestructureerde manier in kaart te brengen wie met 
wie in contact kwam, heeft de overheid een ‘contact tracing app’ 
laten maken die zoals op de figuur lijntjes tussen personen trekt. 
Alle personen waarmee een persoon in rechtstreeks contact komt 
of via één tussenstap, moet vervolgens getest worden. 
Let wel op: elk cirkeltje duidt een persoon aan, maar niet overal 
staat een kopje bijgeplaatst.

Als de man met de rode trui plots besmet blijkt te zijn, wie van 
de drie aangeduide personen zal dan niet onmiddellijk getest 
worden?

B

C

A
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Op deze plattegrond zie je heel veel verschillende onderdelen. Je 
ziet vlakke groene weiden, hoge vulkanen die het vrije zicht be-
lemmeren, blauwe meren en dichtbegroeide bossen waar je niet 
doorheen of over kan kijken.
Op zes plaatsen op die plattegrond zie je een boer liggen (1 zwarte 
en 5 rode).

Hoeveel rode boeren kan de zwarte boer zien?

	a. 1 boer

	b. 2 boeren

	c.  3 boeren
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	a.	Elektrische	verwarming	–	E		•		Gascondensatieketel	–	B
  Airconditioning – A++ 

	b.	Elektrische	verwarming	–	B		•		Gascondensatieketel	–	A++

  Airconditioning – E 

	c.	 Elektrische	verwarming	–	E		•		Gascondensatieketel	–	A++ 
  Airconditioning – B

Een woning kan op verschillende manier verwarmd of gekoeld wor-
den. Op de figuur zie je een elektrische bijzet-verwarmingstoestel, 
een gascondensatieketel en een modern airconditioningstoestel.

Aangezien we de strijd tegen de opwarming van de aarde moeten 
winnen, kent men tegenwoordig aan alle toestellen een energiela-
bel toe, gaande van E (heel slecht) tot A++ (of zelfs A+++, heel goed 
dus). Ook deze 3 toestellen krijgen dus een energieklasse.

Koppel de juiste klasse aan het juiste toestel!
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	a. Een supersnelle interne computer om berekeningen te doen 
  en zo beslissingen te nemen. 

	b. Een regensensor om de ruitenwissers te bedienen.

	c.  Een radar- of camerasysteem om objecten in de nabije en 
  iets verdere omgeving te detecteren. 

Om een auto zelfrijdend te maken, moet die wagen 
bovenop zijn normale uitrusting ook nog heel wat elektronica 
bevatten om te doen wat een bestuurder normaal doet. 
Die taken zijn heel verschillend en dus zijn er  heel veel onderdelen 
nodig. Uit de lijst hieronder is er 1 onderdeel overbodig. 

Welke onderdeel heeft een zelfrijdende auto NIET echt nodig?
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	a. 

	b. 

	c.  

Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel of een 
vaccin duurt soms meer dan 10 jaar en bestaat uit een aantal 
stappen:
•	 Testen	op	dieren.
•	 Fundamenteel	wetenschappelijk	onderzoek	(o.a.	in	een	labo).
•	 Testen	op	proefpersonen	(=	klinische	testen).
•	 Wettelijke	en	commerciële	documenten	opmaken.

Kun je die stappen in de juiste volgorde plaatsen? 



Vlaamse Junior STEM Olympiade  vraag 30

Op de website van de Vlaamse 
overheid kun je zien als je huis 
geschikt is om zonnepanelen 
te installeren. Hier zie je een 
stukje van de zonnekaart. Aan 
de hand van kleuren wordt 
aangegeven welke dakopper-
vlakken geschikt zijn voor zo’n 
panelen. 

Een groen gekleurd dak is ide-
aal voor zonnepanelen, geel 
betekent dat het stuk dak 
bruikbaar maar niet perfect is. 
Oranje toont dat je daar best 
geen panelen plaatst.

Kun je op basis van het stukje zonnekaart achterhalen welke 
windroos hier correct georiënteerd is?

	a. Windroos A

	b. Windroos B

	c.  Windroos C

CA B
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	a.  Een mondmasker met elastiekjes, vastgemaakt met een
  hulpstukje achteraan je hoofd.

	b. Een mondmasker met elastiekjes rond je oren.

	c. Een mondmasker met niet-elastische touwtjes die je zelf 
  knoopt. 

Om ons te beschermen tegen het COVID-19 virus moeten we op 
heel veel plaatsen een mondmasker dragen. Van zo’n mondkap-
jes bestaan er heel veel verschillende soorten. Belangrijk is dat zo’n 
mondmasker je mond en neus volledig bedekt en dat het toch 
comfortabel zit en niet te strak spant (aan je oren of aan je hoofd). 

Welk mondmasker is het meest comfortabel en ook veilig?

CA B



Vlaamse Junior STEM Olympiade  vraag 32

	a.  Sample A

	b. Sample B

	c. Sample C

Nawfal verzamelt gesteenten. Eén van de kenmerken van gesteen-
ten is dat er gaatjes in zitten. We spreken daarom van poriën en po-
rositeit (= maat voor de hoeveelheid poriën). Om de porositeit van 
gesteenten te bepalen, kan men het volgende experiment doen: 
we snijden fijne plakjes van het gesteente en vullen daarin de po-
riën op met een blauwe soort klei.
Daarna bekijken we het resultaat onder de microscoop. 

Hieronder zie je 3 samples van verschillende stenen. 

Welke steen heeft de hoogste porositeit, en bevat dus meest 
poriën?

 

C

A B



Raadsel 4
Je hebt 8 donuts. 7 van de donuts hebben dezelfde mas-
sa, slechts één is er zwaarder. Je hebt een balansschaal 
tot je beschikking, waarmee je twee massa’s met elkaar 
kunt vergelijken. 

Wat is het minimum aantal wegingen doe je moet verrichten om de zwaarste 
donut er uit te vissen?  

Ben jij een STEM-kid?
Ken je jezelf, en weet je wat je later zou willen doen? Kruis voor elke vraag een waarde van 
1 tot en met 5 aan, om te tonen hoe graag je dit doet of zou doen:

Heb je al de punten bij elkaar opgeteld? 

Controleer je eindscore aan de hand van de tabel hieronder:
• 0-25:  oei oei oei… techniek en technologie is niet echt jouw ding!
• 25-40:  het is duidelijk: techniek en technologie is echt iets voor jou.
• > 40:  jij bent een echte STEM-kid… super!



Woordzoeker

Zoek alle woorden in deze woordzoeker. De woorden kunnen van links naar rechts, 
van boven naar onder, maar ook van rechts naar links en van onder naar boven staan. 
Ze kunnen ook diagonaal in het rooster staan, en elkaar kruisen of overlappen.

• BINAIR • CORONA • COVID-19
• ENERGIEKLASSE • ELEKTRONICA • EMAIL
• KOOKPUNT • ETHANOL • HAMER
• PERSPECTIEF • MONDMASKER • OHM
• STROOMKRING • POORT • STEM
• VACCIN • TANDWIEL • TESTSTRIP
• VOLT • VAKMAN • VIRUS
• ZUURTEGRAAD • WEERSTAND • ZONNEPANEEL 


