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	a)  30 * 106 * 0,04 – 24 * 10³ * 2,5 * 0,04 = 1197,6 kN

	b) 30 * 10³ * 0,04 – 24 * 2,5 * 0,04 = 1197,6 N 

	c) 30 * 106 * 0,04 – 24 * 10³ * 2,5 = 1140 kN

	d) (30 * 106 * 0,04 – 24 * 10³ * 2,5) / 10 = 114 ton

In de bouwindustrie worden vaak steunpalen gebruikt. 
Zo’n steunpalen worden veelal uit beton vervaardigd. Beton is immers 
een materiaal dat enorm goed bestand is tegen druk.
Veronderstel dat je een steunpilaar hebt van 2,5 meter hoog en een door-
snede van 400 cm². Beton heeft een gewicht van 24 kN/m³ en een druk-
sterkte van 30 MPa.

  Welk gewicht kan zo’n steunpilaar bovenaan dragen?

Ter info:
- gravitatie g = 10 N/kg
- MPa = Mega Pascal
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	a) 100 Ohm * 2 = 200 Ohm

	b)  100 Ohm / 2² = 25 Ohm

	c)  100 Ohm / 2 = 50 Ohm

	d)  100 Ohm * 2²  = 400 Ohm

Een transformator bestaat uit twee magnetisch
gekoppelde spoelen. Wanneer een veranderlijke stroom door de ene 
spoel, de primaire, gestuurd wordt dan wordt in de andere spoel, de se-
cundaire, een spanning opgewekt.
Als de primaire spoel “n” wikkelingen heeft en de secundaire spoel “m” 
wikkelingen dan noemt men “m/n” de transformatieverhouding. De span-
ning over de secundaire spoel is immers “m/n” maal de spanning over de 
primaire spoel.
Karel beschikt over een transformator met transformatieverhouding 2. 
Over de secundaire spoel plaatst Karel een weerstand van 100 Ohm. Aan 
de primaire zijde plaatst hij een wisselspanningsbron.

Wat is de weerstand die de wisselspanningsbron ondervindt?
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	a) Een zaagtandspanning met amplitude 50  Volt en frequentie 100 Hz.

	b) Een gelijkspanning van 50 Volt.

	c)  Een sinusvormige spanning met amplitude 50 Volt en frequentie
      100 Hz.

	d) Een blokgolf met amplitude 50 Volt en frequentie 100 Hz.

Valerie knutselt graag elektronische schakelingen in elkaar. 
Zo heeft ze nu een nieuwe mysterieuze schakeling gemaakt. Wat er pre-
cies in zit of hoe die precies werkt, wil Valerie ons niet vertellen. Maar 
wat ze ons wel meegaf was dat de schakeling onderstaande ingangs-uit-
gangskarakteristiek vertoont. 

Wanneer we nu aan de ingang een sinusvormige spanning zou-
den aanleggen van 50sinωt waarbij ω = 2π.100 rad/sec (d.w.z. een 
amplitude van 50 Volt en een frequentie van 100 Hz), welk signaal 
verschijnt dan aan de uitgang?
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	a)  Als je via een computer met een lokaal wachtwoord naar een 
  website surft, weet je dat alle communicatie afgeschermd en 
  beveiligd is.

	b)  De firewall die deel uitmaakt van je netwerk zorgt ervoor dat 
  niemand de communicatie van je webbrowser kan volgen.

	c)  Alles hangt af van de webbrowser die je gebruikt. Er zijn slechts 
  5 webbrowsers die toelaten om beveiligde communicatie op 
  te zetten.

	d) Als je naar een website surft via een beveiligd protocol, dan kan 
  je dat zien aan de letters ‘https’ die vóór de link staan.

Meer en meer aankopen gebeuren online. 
Spijtig genoeg zijn er ook steeds meer fraudegevallen of ‘digitale’ dief-
stallen. Het is belangrijk om verstandig te surfen.

Hoe kan je het gemakkelijkst zien of te weten komen dat de link 
waarnaar je surft, een beveiligd communicatieprotocol gebruikt?
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	a) Streptomyces stammen 2, 4, 6 en 8 produceren een antibioticum
  dat de bacteriegroei remt.

	b) Streptomyces stammen 1, 3 en 7 produceren een antibioticum dat
  de bacteriegroei remt.

	c) Alleen stam 5 produceert antibioticum. 

	d) Uit dit experiment kan niet worden besloten of bepaalde stammen
  antibiotica produceren. 

Steeds meer bacteriën 
zijn ongevoelig voor antibiotica en 
kunnen daardoor levensgevaarlijk 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de ziekenhuisbacterie of de 
EHEC-bacterie. Het is belangrijk om 
in de toekomst het gebruik van anti-
biotica te beperken.

Daarom doen verschillende onder-
zoeksgroepen pogingen om nieuwe antibiotica te vinden. Een van de 
denkpistes is de studie van Streptomyces. Streptomyces is een schimmel 
die voorkomt in de bodem en waarvan gekend is dat hij antibiotica kan 
produceren bijvoorbeeld streptomycine.

Aan de universiteit van Leiden beschikt men over een grote verzameling 
van Streptomyces schimmels afkomstig van over de hele wereld. Om te 
weten te komen of ze antibiotica produceren wordt volgend experiment 
gedaan:

Men neemt een antibiotica gevoelige Micrococcus bacterie en smeert 
deze bacterie uit over een voedingsbodem. Vervolgens brengt men 8  
verschillende Streptomyces schimmels aan op de plaat en vervolgens 
plaatst men de plaat gedurende twee dagen in een warme kamer bij 25°C 
en op die manier kunnen de micro-organismen groeien. Men bekomt bo-
venstaand resultaat. 

Wat kan er besloten worden uit dit experiment?
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	a)  2

	b)  3

	c)  4

	d)  5

Om de funderingen van een gebouw sterk genoeg te maken
in een aardbevingsregio, is het noodzakelijk voldoende funderingssleu-
ven te graven en voldoende binnenmuren te plaatsen. In de figuur hier-
onder zie je enkele voorbeelden van grondplannen waar de binnenmu-
ren op een correcte manier geplaatst werden (A, B en C), en 1 voorbeeld 
van waar het fout gegaan is (D). In dat laatste geval zie je boven de enige 
bijgeplaatste binnenmuur een zone van 4 oppervlakte-eenheden (1 zo’n 
vierkant vlakje komt overeen met een oppervlakte van 3 x 3 = 9 m²) waar 
geen enkele steunmuur te zien is.  

Ga na hoeveel steunmuren je moet plaatsen in onderstaand grond-
plan (met een bewoonbare oppervlakte van 15 x 9 = 135m²).
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	a)  96 kg

	b) 48 kg

	c)  0 kg

	d) 192 kg

Paul staat in een lift op een personenweegschaal. Als de lift stilstaat kun je 
op de schaal een waarde zien van 96 kg.

Ook als de lift zich naar boven verplaatst aan een constante snelheid, lees 
je eveneens een waarde van 96 kg af.

Welke waarde lees je af als de liftkabel knakt en de lift naar 
beneden valt ?
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	a) De pH blijft neutraal.

	b) De pH wordt basischer, omdat HCl gevormd wordt.

	c) De pH wordt zuurder, omdat HCl gevormd wordt.

	d) Er is geen pH tijdens de reactie.

Polymeren zijn zeer belangrijke stoffen in de samenleving. 
Je vindt ze bijna overal: in plastic buizen en flessen, kleren, auto’s, com-
puters, enz. Een voorbeeld van een polymeer is pvc (polyvinylchloride).

Pvc wordt gemaakt uit vinylchloride (H2C=CHCl). Vinylchloride wordt op 
zijn beurt gemaakt uit dichloorethaan (C2H4Cl2). Zie onderstaande reac-
tie.

C2H4Cl2                                    H2C = CHCl + HCl
 

Wat gebeurt er met de pH tijdens de reactie?

500 °C
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	a)  Onderaan

	b)  In het midden

	c)  Geen wapening nodig

	d)  Bovenaan

De fundering van een gebouw is het deel dat gebruikt
wordt om het eigen gewicht en de daarop uitgeoefende krachten over te 
dragen aan draagkrachtige grond.
Op de onderstaande figuur zie je een muur die gedragen wordt door een 
betonnen fundering.

Waar moet de wapening in de fundering zitten?
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	a)  2,4 Ohm

	b)  0,5 Ohm

	c) 0,25 Ohm

	d) 1,2 Ohm

Tegenwoordig zijn er heroplaadbare nikkel metaalhydride
batterijen verkrijgbaar die zeer weinig zelfontlading hebben en zelfs 
vooraf, bij de fabrikant, zijn opgeladen. De inwendige weerstand van zul-
ke batterijen is ook zeer laag wat interessant is voor toepassingen die veel 
stroom vergen zoals een flitslamp.

Wanneer de openklemspanning 1.2 V is en de inwendige weer-
stand van zo’n batterij 0,5 Ohm is, wat is dan de ideale belastings-
weerstand opdat er een zo groot mogelijk vermogen zou worden 
afgegeven in de belastingsweerstand?
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Mathis heeft zonet een schakeling ontworpen om een 
gelijkstroommotor van een speelgoedtreintje te sturen vanuit een micro-
controller. Hiervoor programmeert hij C-code om een MOSFET aan te stu-
ren die een PWM-signaal genereert. Een MOSFET kan je vergelijken met 
een elektronische schakelaar.

Als er stroom loopt door de MOSFET wordt die warm. 

Wat kan Mathis doen om ervoor te zorgen dat zijn schakeling niet 
stuk gaat door de warmte?

	a) Warmte wordt goed afgevoerd via water, dus kan Mathis de MOSFET
  onderdompelen in water.  Het is niet zo erg dat het water direct in
  contact komt met de printbanen en verbindingen, het gaat toch over
  lage spanningen, dus dat is niet gevaarlijk.

	b)  Mathis zou beter een relais (elektromagnetische schakelaar) 
  gebruiken. Die kan beter tegen de warmte.

	c) Mathis kan ervoor kiezen om de MOSFET te koelen via een koelplaat.
  Deze kan tegen de MOSFET geschroefd worden en zorgt voor een
  groter beschikbaar oppervlak voor het afkoelen van de MOSFET.

	d) De MOSFET wordt te warm door het opnemen van de omgevings-
  temperatuur. Mathis moet de schakeling in een hermetisch afgeslo-
  ten behuizing plaatsen. De warmteontwikkeling zal drastisch dalen.
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	a) “Het resultaat is: 11” (5 + 6)

	b)  “Het resultaat is: 12“ (5 + 7)

	c) “Het resultaat is: 18“ (5 + 6 + 7)

	d) “Het resultaat is: 26“ (5 + 6 + 7 + 8)

Python is niet alleen een slang, maar ook een 
programmeertaal. En net zoals in andere talen, heb je er de mogelijkheid 
om lusstructuren te programmeren. Een veelgebruikte is de for-lus.

In onderstaand stuk code wordt via de functie ‘range()’ een verzameling 
gegevens aangemaakt van 5 tot en met 7. Het laatst aangegeven cijfer in 
de range-functie telt dus niet mee.

Welke zin wordt er als uitkomst gegenereerd als je bovenstaand 
stuk code uitvoert?
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	a) Lampen die blauw en rood licht uitzenden.

	b) Lampen die rood licht uitzenden.

	c) Lampen die groen licht uitzenden.

	d) Lampen die groen en geel licht uitzenden.

Bij vitro cultuur zal men planten laten groeien op een steriele manier in 
kweekbuizen. In Vlaanderen zijn er verschillende bedrijven die op die ma-
nier miljoenen planten per jaar produceren. Zoals kan gezien worden in 
de figuur staan de planten op een soort van gel. Deze gel bevat water, 
mineralen, suiker en ook vaak plantenhormonen om de plantengroei te 
sturen.

De planten worden in een groeikamer geplaatst waar er verlichting nodig 
is. Tevens wordt de temperatuur op 20 °C gehouden. De laatste tijd zal 
men voor de belichting gebruik maken van ledlampen. Ledlampen pro-
duceren minder warmte en verbruiken minder elektriciteit dus dit is een 
goede zaak in termen van duurzaamheid.

In bovenstaande figuur zie je welke golflengten door planten worden ge-
bruikt. 

Welke ledlampen zullen we in de groeikamer installeren?
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	a)  Vorm 1

	b)   Vorm 2

	c) Vorm 3   

	d) Vorm 4

Om de volgende figuur op te vullen, maakt men gebruik van
verschillende geometrische vormen. Drie van de zeker gebruikte vormen 
staan op de figuur ingevoegd. Let op: de vormen kunnen enkel 
geroteerd worden (zie figuur), ze mogen niet gespiegeld worden!

Welk van de volgende 4 vormen moet gebruikt worden om de 
volledige hoofdvorm te bedekken?
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Een stabiele constructie is gebaseerd op de wet van behoud van moment. 
Hieronder zie je bijvoorbeeld 2 stabiele en 1 niet stabiele situatie. Met an-
dere woorden, twee keer is het moment aan de linkerkant van de balans 
identiek aan het moment aan de rechterkant, terwijl dat in het onstabiele 
systeem niet zo is. 

Hieronder staat nog zo’n balk. Welk massa x moet het gewicht 
hebben dat je moet plaatsen om het systeem stabiel te krijgen?

	a)  1 kg

	b)   2 kg

	c) 3 kg  

	d) 4 kg
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	a)  Ester vorming

	b) Aldehyde vorming

	c)  Ether vorming

	d)  Amide vorming

Heb jij ook af en toe barstende koppijn en weet je dan
met jezelf geen blijf? Vroeger werd dan een kompres van uien in de nek, 
tegen de voetzolen of tegen de kuiten gelegd. 

Gelukkig bestaan er vandaag de dag pijnstillers. Paracetamol is een be-
langrijk molecule in pijnstillers. De synthese van paracetamol vind je hier-
onder. 

Welke reactie is de laatste stap van de synthese?
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	a) Radiatorwater ontkalken.

	b)  De installatie beschermen tegen te hoge temperaturen.

	c)  Het radiatorwater ontluchten.

	d) De uitzetting van het radiatorwater opvangen.

Peter is bezig aan een renovatie en zal de centrale 
verwarming vernieuwen door een nieuwe energiezuiniger installatie. 
Peter installeert een thermostaat, radiatoren, veel buizen, een waterpomp 
en een energievriendelijke condensatieketel. Om alles te laten keuren 
nodigt Peter een erkend technicus uit en deze merkt op dat Peter geen 
expansievat heeft voorzien.

  Wat is het doel van een expansievat in een centrale verwarming?
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	a) 1000 / 400 * 2 * 3600 / (5*60) = 60 W

	b) 1000 / 400 * 2 * 5 * 60 / 3600 * 8 = 3,333 W

	c)  1000 / 400 / 2 * 3600 / (5*60) / 8 = 1,875 W

	d) 1000 / 400 * 2 * 3600 / (5*60) / 8 = 7,5 W

Om het elektriciteitsverbruik op te meten bij een bedrijf
of in een huishouden wordt een kilowattuurmeter of elektriciteitsmeter 
gebruikt. Zo’n meter is meestal geplaatst in de meterkast, een onderdeel 
van de elektrische installatie.

Piet wil het energieverbruik van zijn ledlampen controleren. Hij schakelt 
alle toestellen uit en schakelt 8 ledlampen aan. Hij meet de tijd die nodig 
is zodat de schijf van de kWh-meter twee omwentelingen maakt en gaat 
zo het vermogen van de lampen berekenen.

Welk vermogen heeft nu één ledlamp indien de meterconstante 
van de kWh-meter 400 toeren/kWh is en de opgemeten tijd 5 
minuten bedraagt?
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	a)  Schakeling a

	b)  Schakeling b

	c)  Schakeling c

	d) Schakeling d

Ward werkt aan een alarmsysteem voor bij hem thuis. 
Om te zien of het alarm al dan niet ingeschakeld is, wil hij een ledlampje 
laten oplichten of doven.

Om de led de correcte stroomsterkte te bezorgen zou de voorschakel-
weerstand ongeveer 330 Ohm moeten zijn. 

Welke schakeling zou Ward best gebruiken als hij enkel beschikt
over weerstanden van 1 kOhm

      a                                 b                                    c                                               d
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	a) Een SSD is bestand tegen water. Als je een laptop met SSD in een
  vijver laat vallen, zal je steeds de SSD opnieuw kunnen gebruiken.

	b) Een SSD gebruikt geen bewegende onderdelen en is daarom veel
  schokbestendiger. Dat komt goed uit bij draagbare apparaten.

	c)  Een SSD is veel goedkoper dan een klassieke harde schijf met
  dezelfde opslagcapaciteit.

	d) Een SSD bezit eigenlijk ook de processor zodat er geen moeder-
  bord meer nodig is in die nieuwe generatie laptops.

Moderne laptops worden meer en meer uitgerust met 
een Solid State Drive in plaats van een klassieke harde schijf. Zo’n SSD 
heeft verschillende voordelen. 

Een SSD werkt snel – wat belangrijk is – maar wat is nog een 
voordeel?
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	a) Elektrisch veld a

	b) Elektrisch veld b

	c) Elektrisch veld c

	d) Elektrisch veld d

In de biotechnologie 
bestudeert men vaak stukjes DNA. 
DNA fragmenten kan men van elkaar schei-
den in een gel in een elektrisch veld. Aan-
gezien DNA fosfaatgroepen bevat zal DNA 
in een elektrisch veld gaan bewegen. DNA 
fragmenten zijn te zien als banden. Tevens 
kan men DNA fragmenten scheiden volgens 
grootte waarbij de grootste trager bewegen 
dan de kleinste.

Hoe werd het elektrisch veld (de elektroden) aangeschakeld om 
het bovenstaand resultaat te bekomen? 

Het DNA werd in het gel aangebracht ter hoogte van de zwarte strepen.

a

c

b

d
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	a)  44

	b) 52

	c) 56

	d) 62

Een kubus kan opgebouwd worden uit kleinere kubusjes. 
Als je de afmetingen van de kubus laat groeien, is het voor de stabiliteit 
niet noodzakelijk een massief bouwwerk te maken. Je kunt een stevige 
structuur bouwen op basis van enkel de ribben, zoals op onderstaande 
figuur duidelijk is.

Op die manier kun je aardig wat materiaal besparen…
Dat kun je zien aan het aantal bouwstenen  dat voor een kubus met ribbe 
1, ribbe 2, ribbe 3 en ribbe 4 nodig is. 

Voorspel het aantal bouwstenen dat je nodig zal hebben voor een 
kubus met een ribbe van 6 blokjes.
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	a) 52 / 20

	b) 42 / 16

	c)  60 / 30

	d) 30 / 21

Wie af en toe een wielerwedstrijd op tv volgt, hoort de Michel Wuyts-en 
van deze wereld vaak spreken over het verzet waarmee een renner de 
berg oprijdt of waarmee hij een sprint wint. 

Er wordt in dit geval altijd gesproken over 2 getallen. Het eerste getal 
staat voor het aantal tanden van het blad dat zich op de as van de trapper 
bevindt. Het tweede getal staat voor het aantal tanden van het blad dat 
zich op de as van het achterwiel bevindt.

Bij welke verhouding legt de renner per omwenteling de grootste 
afstand af? 
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	a)  Het carbonaat (CO3
2-) geeft de zoete smaak aan cola.

	b)  Het carbonaat (CO3
2-) zorgt voor de basische pH van cola door

  OH- af te staan.

	c)  Het carbonaat (CO3
2-) zal reageren met H+-ionen ter vorming van

  koolzuur (H2CO3) en koolstofdioxide (CO2).

	d)  Het carbonaat zal reageren met koolstofdioxide (CO2). 

Op de onderstaande figuur zie je de formule van
natriumcarbonaat (Na2CO3). Dit wordt ook wel SODA genoemd en is een 
belangrijke molecule die gebruikt wordt voor verschillende processen. 

Eén van de eerste producenten van SODA was het Belgische bedrijf 
Solvay! Het product wordt o.a. gebruikt in frisdrank zoals cola. Vandaar dat 
men in de VS ook wel spreekt van een SODA in plaats van een cola.

Waarom wordt SODA aan cola toegevoegd?


