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Vraag 1 – Antwoord d 

De ecologische voetafdruk van een persoon hangt af van heel veel factoren, die in categorieën 

opgedeeld kunnen worden: wonen, voeding, lifestyle/luxe en reizen.  

Zo hoort bij wonen bijvoorbeeld het al dan niet gebruiken van zonnepanelen, of het laten aanliggen 

van toestellen zoals de TV of de verlichting.  

Voeding slaat op het eten van bijvoorbeeld vlees, vis, exotische 

groenten/fruit, … Hoe het vlees geproduceerd wordt en waar het vandaan 

komt is hier van belang.  

Lifestyle slaat op de mate dat je luxeproducten gebruikt, in plaats van 

bijvoorbeeld gerecycleerde kledij. Hoeveel keer koop je een nieuwe GSM?  

Tot slot krijg je de categorie reizen. Hierin wordt bijvoorbeeld rekening 

gehouden met hoe vaak je met de fiets rijdt in vergelijking met de auto. 

Ga je vaak met het vliegtuig op reis, binnen of buiten Europa?  

Op een online test kreeg ik de volgende resultaten. Deze hoge waarde is 

typisch voor mensen in de Westerse wereld omdat we veel luxe gewoon 

zijn, ze is zelfs aan de lage kant, want gemiddeld heeft een Belg een 

voetafdruk van 7,9 hectare. 

In Zambia is de ecologische voetafdruk heel laag en dit heeft er grotendeels mee te maken dat de 

mensen daar heel weinig geld bezitten. Daardoor gaan ze niet op reis, hebben ze geen auto, en eten 

ze alleen voeding die lokaal gekweekt wordt. 

Japan anderzijds is wel een rijk land, maar omdat het een eiland is, is het importeren van voedsel 

duur. Luxeproducten worden lokaal geproduceerd, en buitenlandse reizen zijn zeldzaam. 

Duurzaamheid is in Japan, vanwege de isolatie op een eiland, al lang belangrijk, waardoor de 

Japanners een kleinere biologische voetafdruk hebben dan de West-Europeanen.   

Vraag 2 – Antwoord a 

Sinds de uitvinding van de LED-lichtbron is men technisch in 

staat om de kleur van het licht te laten variëren van roodachtig 

tot blauwachtig. Die lichtkleur blijkt een effect te hebben op 

hoe de mens zich voelt, wat nieuwe ontwikkelingen in de 

verlichtingsmarkt sterk beïnvloedt (= Human Centric Lighting) 

Blauwachtig licht dat op ons netvlies invalt zorgt er voor dat 

onze hersenen het hormoon cortisol produceren, wat een stresshormoon is en er voor zorgt dat je 

fris wakker wordt/blijft. Roodachtig licht zorgt er voor dat melatonine, een slaaphormoon, 

aangemaakt wordt. Eva zal door het oranje lampje dus moe worden en gemakkelijk inslapen, terwijl 

Jul klaarwakker blijft door de grote hoeveelheid blauw licht die door zijn tablet uitgestraald wordt.  



Vraag 3 – Antwoord c 

Driehoekige structuren worden heel vaak 

gebruikt bij constructies met balken, zoals bij 

bruggen en gebouwen. Dit is zo omdat ze zelf-

stabiel zijn. Dat betekent dat de structuur niet 

samengeduwd kan worden, zoals op de figuur 

duidelijk is. Het vierkant langs de linkerzijde 

zal wel samen plooien als de verbindingen 

niet heel stevig zijn. Het onderste balkje van 

de driehoek kan echter niet uitrekken, waardoor de stevigheid bewaard blijft.    

 

Vraag 4 – Antwoord c 

Als er gemiddeld 60 liter regen valt per vierkante meter tijdens een 

maand, dan betekent dat een gemiddelde hoeveelheid van 2 liter per 

vierkante meter per dag, want 1 maand komt overeen met ongeveer 30 

dagen.  

Het dak van de familie Cailleau heeft een oppervlakte van 150𝑚2, wat er 

voor zorgt dat er gemiddeld 300 liter in de regenput terecht komt op 

dagbasis.  

Om de regenput volledig te vullen, heb je bijgevolg 
20000

300
= 66,6 dagen 

nodig, wat met antwoord c overeenkomt.  

 

Vraag 5 – Antwoord d 

De massadichtheid 𝜌 wordt in de natuurkunde berekend door de massa 𝑚 van een voorwerp te 

delen door het volume 𝑉 dat dat voorwerp heeft. De gebruikte eenheid voor de massadichtheid is 

kilogram per kubieke meter (
𝑘𝑔
𝑚3
⁄ ). 

Hier gaat het om een massa 𝑚 van 40 gram, wat omgevormd naar kilogram overeen komt met 𝑚 =

0,040𝑘𝑔. 

Het volume van een balk wordt berekend met 𝑉 = 𝑙 × 𝑏 × ℎ, wat hier, als je er rekening mee houdt 

dat de afstanden in meter moeten worden geschreven, overeenstemt met 𝑉 = 0,20𝑚 × 0,05𝑚 ×

0,005𝑚. 

We krijgen dus: 

𝜌 =
𝑚

𝑙 × 𝑏 × ℎ
=

0,040𝑘𝑔

0,20𝑚 × 0,05𝑚 × 0,005𝑚
=
0,040

0,00005
𝑘𝑔
𝑚3
⁄ = 800

𝑘𝑔
𝑚3
⁄  

 

  



Vraag 6 – Antwoord b 

Bij de verbrandingsreactie van waterstof met zuurstof 

komen enkel de elementen 𝐻2 en 𝑂2 aan bod.  

Die chemische verbrandingsreactie wordt als volgt 

neergeschreven: 

2 𝐻2 + 𝑂2⟶ 2 𝐻2𝑂 

Er wordt dus met behulp van de brandstof 𝐻2 en het zuurstofgas uit de omgeving water (=  𝐻2𝑂) 

gevormd, dat langs de uitlaat naar buiten druppelt. 

Bij deze reactie komt energie onder de vorm van warmte vrij die gebruikt wordt om de auto te laten 

rijden. 

Vraag 7 – Antwoord c 

Op figuur 1 kan je met het mes contact maken met de elektrische 

geleiders die als gloeidraad dienst doen. Ofwel zorgt dit voor een 

kortsluiting (en elektrocutie), ofwel kan je het toestel beschadigen 

waardoor het bij een volgend gebruik niet meer goed 

functioneert, en bijvoorbeeld brand kan veroorzaken.  

Figuur 2 is de meest gevaarlijke situatie die hier getoond wordt, 

want elektriciteit en water gaan niet goed samen. Als de radio 

met het badwater in contact komt, zal het meisje door elektrocutie om het leven komen.  

Ondanks de grote wirwar aan elektrische draden die je ziet op figuur 3 is het gebruik van 

verdeelstekkers veilig. Als je te grote verbruikers die heel veel elektrische stroom vragen via de 

stekkerdoos van elektriciteit wil voorzien, zal de interne zekering de stroomkring op een veilige 

manier onderbreken.  

Figuur 4 is gevaarlijk omdat de elektrische geleiders gemakkelijk bereikbaar zijn. De afscherming die 

je normaal aan stopcontacten bevestigt verhinderen dat je zelf, of kleine kindjes, met de vingers de 

niet elektrische geïsoleerde onderdelen van de stroomkring kunt aanraken.  

 

Vraag 8 – Antwoord c 

Elektriciteit vloeit altijd langs de 

gemakkelijkste weg en is daardoor te 

vergelijken met water (zie figuur).  

De snelheid van het waterrad kan men 

vergelijken met de hoeveelheid 

elektriciteit die een elektrische verbruiker 

omzet (in licht in dit geval). De snelheid 

van het rad wordt bepaald door twee 

zaken: 

• De waterdruk in de tank. 

• Hoe vlot het water door het rad kan stromen. 



Ook een elektrische stroom in een stroomkring wordt bepaald door de drang om elektronen rond te 

sturen (spanningsbron) in een stroomkring en twee zaken hebben hierop invloed: 

• De druk in de spanningsbron (voltage of spanning) 

• De tegenstand die de elektronen ondervinden op hun weg doorheen de stroomkring 

(weerstand). 

Door pad 4 kan in dit geval geen elektriciteit vloeien omdat de stroomkring open is. Dit werd 

veroorzaakt door de schakelaar (vergelijkbaar met een volledige dichtgedraaide kraan).  

Dus zullen de elektrische ladingen pad 1, pad 2 of pad 3 kiezen. Op pad 1 bemoeilijken 2 verbruikers 

het vloeien van de elektriciteit. Op pad twee zie je heel wat meer gebruikers. Die zijn wel allemaal 

kleiner getekend, en zullen dus wellicht elk apart minder de elektrische stroom tegenhouden. Maar 

door de grote hoeveelheid kleine verbruikers, is het toch waarschijnlijker dat de elektrische stroom 

pad 3 zal verkiezen, waar slechts 1 verbruiker aanwezig is. 

 

Vraag 9 – Antwoord a 

Als je voor schakeling a de berekeningen voor alle 

mogelijke combinaties uitwerkt, zoals op de 

figuur gedaan werd, vind je het gewenste 

resultaat terug. Dit is dus de ‘gelijk aan’-

controlepoort. 

Een controle van de andere 3 opties zal leiden tot 

afwijkende resultaten, zoals hieronder in 

tabelvorm te zien is. 

 

 

 

 

Vraag 10 – Antwoord c 

Voor de 4 weerstanden die getoond worden in de vraag zijn de kleuren van de eerste 3 bandjes 

respectievelijk oranje-oranje-groen, rood-zwart-zwart, grijs-rood-groen en wit-rood-rood.  

Dat leidt tot weerstandswaarden van respectievelijk 3300000 Ω, 20 Ω, 8200000 Ω en 9200 Ω als je 

de tabel correct gebruikt, zoals in de vraag uitgelegd wordt. 

De elektriciteit zal het moeilijkst vloeien waar de weerstand 

het grootst is, en dat is in weerstand c, want: 

8200000 > 3300000 > 9200 > 20 



Vraag 11 – Antwoord b 

Werken in ‘The Cloud’ betekent dat je de gegevens waarmee je aan het werken bent niet fysiek op je 

eigen computer bewaart, maar ergens op een dataserver (= een grote computer, met veel 

opslagruimte en verbonden aan het internet). Waar die dataserver zich bevindt, weet je zelf niet, 

maar dat kan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn, of in Australië of Japan.  

Het betekent ook dat een kapotte computer, hoe lastig dat ook is, 

geen invloed heeft op de gegevens waar je mee bezig was, omdat die 

ergens anders staan. Dus door in te loggen op een ander toestel en 

terug contact te maken met de dataserver waar je gegevens staan, 

volstaat om verder te werken.  

 

Vraag 12 – Antwoord b 

Het cruciale aan een goed databasebeheer is het beperken van 

dubbele informatie. Als je voor elke klant alle gegevens opslaat, 

zoals in methode Oranje, dan zal zowel voor Carine Deleu als voor 

Joris Malfait opslagruimte gebruikt worden om de waarden ‘8800’ 

en ‘Roeselare’ op te slaan, terwijl er wellicht heel veel mensen uit 

de gegevensbank wonen in ‘8800 Roeselare’. 

Eenmaal die combinatie ‘8800 Roeselare’ opslaan, zoals in de 

methode Blauw en telkens naar diezelfde locatie verwijzen, door 

de code ‘a’ toe te kennen aan zowel Carine, Joris en alle andere 

klanten uit Roeselare, zal plaats besparen, want ‘a’ opslaan neemt 

minder plaats in als ‘8800’ + ‘Roeselare’ opslaan. Op die manier is de kans op datafouten ook kleiner, 

omdat je de postcode 8800 niet zal koppelen aan Gent, en Roeselare niet soms als Reoselare zal 

opslaan.  

Je kunt een gelijkaardige redenering volgen voor het land. Carine, Joris en Michel wonen alle drie in 

België, dus in plaats van 3x (of zelfs 10 miljoen keer) België in te tikken, is telkens verwijzen naar 

dezelfde plaats (waar ‘België’ dus 1x opgeslagen wordt, en door code ‘b’ ) efficiënter.  

Methode Groen, waar je dus voor zo goed als elke mogelijkheid een verwijzing voorziet (voor alle 

mensen met de achternaam Decru, voor elke postcode, voor elke gemeente, …), zal niet efficiënt zijn, 

want er zullen zeker geen tienduizenden mensen zijn met de achternaam Decru. Deze methode staat 

ook toe om bijvoorbeeld Rijsel te koppelen aan een foute postcode. 

 

Vraag 13 – Antwoord d 

Naast de kracht 𝐹 zelf speelt ook de afstand 𝐴 tussen waar de kracht uitgeoefend wordt en het 

scharnierpunt een rol. Het moment 𝑀 van een kracht is hier doorslaggevend, en wordt berekend 

door de uitgeoefende kracht te vermenigvuldigen met de afstand tot het scharnierpunt.  

𝑀 = 𝐹 × 𝐴 

Aangezien de kracht hier telkens identiek is, zal het moment grootst zijn wanneer het aangrijppunt 

van de kracht ver van het scharnierpunt gelegen is. In dit geval is dat dus voor de blauwe kracht het 

geval.  



Een voorbeeld om het belang van het 

natuurkundige moment aan te tonen zie 

je op de figuur hieronder. De grootste 

kracht wordt door de vuilnisemmer 

geleverd (want die weegt 10kg), maar 

uiteindelijk helt de balans over naar het 

lichtere brandblusapparaat, omdat daar 

het moment groter is:  

(10 × 2⏟  
20

) < (5 × 8⏞  
40

) 

 

Vraag 14 – Antwoord c 

De speelgoedtrein legt een parcours af waarbij hij 4 keer 

een bocht van 90° neemt, telkens aangeduid met de 

lichtblauwe rechthoek, maar ook één keer een bocht van 

180°, aangeduid met een lichtrode rechthoek.  

Een bocht van 90° bestaat uit 3 bochtstukken die elk 30° 

voor hun rekening nemen, terwijl je voor de bocht van 180° 

zes zo’n bochtstukken nodig hebt.  

In totaal heb je dus (4 × 3) + (1 × 6) = 18 bochten nodig.  

 

 

Vraag 15 – Antwoord c 

Op de getekende lengte van de routes mag je je niet 

baseren, omdat de resolutie van de kaart niet 

toelaat om alle bochten te visualiseren. Daarom 

moeten we de afstanden berekenen: 

• Via Lille: 5 + 23 + 9 + 12 + 17 = 66𝑘𝑚 

• Via Nijlen: 3 + 17 + 9 + 18 + 12 = 59𝑘𝑚 

• Via Lier: 5 + 13 + 31 + 14 = 63𝑘𝑚 

• Via Bonheiden: 13 + 10 + 44 = 67𝑘𝑚 

De kortste fietsroute om vanuit Antwerpen Westerlo te bereiken loopt dus via Nijlen.  

 



Vraag 16 – Antwoord c 

Voor deze laatste vraag moet je het aantal blokjes 

tellen dat gebruikt werd om deze toren op te bouwen. 

Op de figuur die je te zien kreeg, kon je onmiddellijk 9 

blokjes tellen. De bovenste twee niveaus kunnen echter 

niet zweven en moeten ondersteund worden.  

Dat is ook te zien als je het achteraanzicht ziet 

(aangeduid met de pijl). Je kan blokjes 10 tot en met 13 

identificeren, en ook centraal in het bouwwerk, moet er 

nog ondersteuning zijn. Dus blokje 14 zit onder blokje 3. 

Het bovenste niveau bestaat dus uit 1 blokje (nummer 

1), het middelste niveau uit 4 blokjes (2, 3, 4 en 10), en 

het onderste niveau uit 9 blokjes (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14).  

Het totaal aantal blokjes is dus 14. 

 

 


