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Vraag 1 – Antwoord c 

Urban Crop Solutions is één van de bedrijfjes die probeert op een industriële en duurzame wijze 
groenten te kweken op een klein werkoppervlakte. Het voordeel van hun kweekproces is dat ze alle 
parameters in handen hebben, omdat ze het ‘weer’ in hun installatie zelf controleren, wat noch bij 
buitenbouw als bij serrebouw het geval is.  

Daarom zal het opkweken van planten veel minder 
lang duren en kan het waterverbruik van de plantjes 
beter gecontroleerd worden (geen waterverlies). De 
groei van de plantjes, en dus ook de afstand die 
tussen de plantjes nodig is, kan geoptimaliseerd 
worden. Situatie C komt dus overeen met de 
containerkweek.  

De meest aan weersomstandigheden gevoelige teelt 
zal langst duren, en is de buitenteelt. Dit stemt met 
situatie B overeen. Bijgevolg is het juiste antwoord c.  

Vraag 2 – Antwoord b 

Om op deze vraag het antwoord te vinden, hebben we door alle door 
elektroforese zichtbaar gemaakte en kenmerkende DNA-lijntjes een 
horizontale lijn getrokken, om te zien bij wie die lijn ook zichtbaar is.  

Als we kijken naar Jan, zien we dat hij maar 2 unieke lijntjes heeft, 
terwijl die uniciteit bij Joris en Korneel zelfs maar bij 1 lijntje het geval 
is.  

Piet daarentegen heeft 7 lijntjes die niet terug te vinden zijn bij Jan, 
Joris of Korneel. Er zijn maar 4 lijntjes die wel overeen komen, wat 
aantoont dat Piet geen dichte familie is van de 3 andere heren.  

Antwoord b is dus het juiste antwoord. 

 

Vraag 3 – Antwoord b 

Als je dobbelsteen 1, 3 en 4 bekijkt, zie je telkens dat de twee cirkels horizontaal 
naast elkaar staan, terwijl bij de ontplooiing die cirkels diagonaal ten opzichte 
van elkaar gepositioneerd zijn.  

Bij dobbelsteen 2 bevindt de cirkel zich boven de diagonaal geplaatste 
driehoekjes. Als je dichtvouwt op de zwarte streep tussen de driehoekjes en de 
cirkel (①), en vervolgens ook op de lijn tussen het cirkeltje en het vierkantje plooit (②) zal het 
vierkantje aansluiten naast het vakje met de driehoeken (③).  



Vraag 4 – Antwoord c 

Enkel puzzel 2 kan volledig opgevuld worden met de drie 
blokjes.  

Ondanks het feit dat ook 
puzzel 1 evenveel lege vakjes 
heeft, lukt het bij die puzzel 
niet. Alle mogelijkheden hier 
uitproberen is onmogelijk maar 
door het roze puzzelstuk op 
heel wat verschillende plaatsen 

te proberen, zie je al rap in dat je telkens overblijft met lege plaatsen 
die niet met de andere puzzelstukken opgevuld kunnen worden. 

Vraag 5 – Antwoord a 

De QR-code is opgebouwd uit witte en zwarte vakjes, die overeenstemmen met de digitale getallen 1 
en 0. Elk setje van 8 blokjes vormt op die manier een byte (= 8 bits achter elkaar).  

Bij de opmaak van een QR-code, is duidelijk 
gedefinieerd hoe elk setje van 8 bits gelezen moet 
worden. De byte die wij hier moeten bekijken is een 
rechthoekje van 2x4 (basis x hoogte), dat opwaarts 
gelezen moet worden.  

We krijgen dus als code 11100010. 

Vraag 6 – Antwoord b 

Als we de vraag bekijken, zien we dat het ingangssignaal aan beide ingangen van de NOF-poort (= de 
niet-OF poort) identieke zijn, waardoor de 2e en 3e lijn van de logische tabel vervallen.  

We krijgen dus een gemakkelijkere situatie, waarbij de ingang 𝐴𝐴 = 0 leidt tot een signaal 1 aan de 
uitgang en waarbij de ingang 𝐴𝐴 = 1 leidt tot een signaal van 0 aan de uitgang.

Als we de vereenvoudigde logische tabel bekijken, zien we dat die overeenstemt met de NIET-poort, 
wat als antwoord b gegeven was. 

Vraag 7 – Antwoord a 

Uit de vraagstelling blijkt duidelijk dat een groter dier sterker is dan een kleiner 
dier, maar ook veel meer weegt, waardoor het moelijker is om zichzelf op te 
heffen. Zo is een dier dat 3x groter is 9x sterker, maar 27x zwaarder. Dus hoe 
kleiner het dier, hoe gemakkelijker het zichzelf kan opheffen. Dit betekent dat 
de mier het goede antwoord is op deze vraag. 



Vraag 8 – Antwoord c 

De trein kan in elk wisselcomplex 2 mogelijk paden uitgaan. Als zoals 
hiernaast het treintje van rechtsboven komt, dan kan het linksonder of 
rechtsonder het wisselcomplex verlaten. Dat zou ook zo geweest zijn als 
het van linksboven zou gekomen zijn.  

Dus samengevat: onderaan een wisselcomplex binnenrijden betekent dat 
het treintje bovenaan uit dat wisselcomplex zal rijden, maar het kan beide 
sporen daarvoor kiezen. En omgekeerd, als het treintje onderaan 
binnenrijdt komt het langs 1 van de 2 sporen boven naar buiten.  

Bijgevolg kan het treintje in de vraag na het doorlopen van de onderste 
lus (in wijzerzin of tegenwijzerzin, afhankelijk van de keuze bij de wissel – 
richting B of C – uit) bij de tweede keer dat het treintje het wisselcomplex passeert kiezen om 
richting D te rijden (of richting A). Bij de keuze voor richting D passeert het door de rode zone, van 
linksonder naar rechtsboven rijdend. 

Sowieso zal het treintje wat later via het bovenste complex in de bovenste cirkellus terechtkomen, en 
na het voltooien van de lus de keuze hebben om ofwel naar linksonder of rechtsonder te rijden, 
waardoor het treintje bij die laatste keuze opnieuw door het rode vakje zal passeren (van boven naar 
onder). De twee richtingen zijn dus mogelijk.  

 

Vraag 9 – Antwoord b 

Wat hier beschreven wordt heeft te maken met het 
veranderen van aggregatietoestanden (of fases) van 
een bepaald materiaal.  

Voor water, de stof die we best van allemaal kennen 
heb ik deze faseovergangen hiernaast schematisch 
voorgesteld. Als water heel koud is, dan kennen we het 
onder de vorm van ijs. Als we het ijs opwarmen krijgen 
we vloeibaar water. Als je dat water opwarmt tot hoge 
temperaturen (zoals het kookpunt bijvoorbeeld), dan 
zal het water overgaan van vloeistof naar gas, en krijg 
je waterdamp.  

Elke stof kan ook rechtstreeks vanuit de vaste vorm overgaan naar de gasvorm, maar dat komt bij 
water zo goed als nooit voor. Belangrijk is te onthouden dat de temperatuur doorslaggevend is. Koud 
is vast, en heel warm is gasvormig. Daartussen zit vloeibaar.  

Als de lava uit de Aarde spuit is ze vloeibaar en rood (het is 
vloeibaar gesteente binnenin de warme Aarde). Eens die 
lava aan het aardoppervlak komt, kot die in aanraking met 
de koudere lucht. Daardoor zal de vloeistof afkoelen, stollen 
en zwart worden. Stollen noemen we voor water ook wel 
eens bevriezen, maar dat is hier natuurlijk niet de juiste 
benaming. De lava zal hard worden.  

 



Vraag 10 – Antwoord b 

Hoe groter het atoomnummer van een zuivere stof is, hoe meer protonen, neutronen en elektronen 
die stof heeft. Het atoomnummer van waterstof, zuurstof, helium en koolstof is respectievelijk 1, 8, 2 
en 6. Dat bekent dat de grootste atoomkern zuurstof zal zijn (dus figuur A), en de kleinste waterstof 
(dus figuur D). Koolstof heeft een groter atoomnummer dan 
helium en zal dus overeenstemmen met figuur B.  

Hiernaast zie je de atoomopbouw van een koolstofatoom. 
Dat bestaat uit 6 protonen en 6 neutronen in de atoomkern, 
en heeft ook 6 daarrond cirkelende elektronen. 

Vraag 11 – Antwoord c 

We zoeken hier het warmtepomptype dat zowel in de zomer als in de winter optimaal werkt.  
Ideaal is dus een pomp waarbij de warmteuitwisseling gebeurt met iets dat in de zomer als de winter 
ongeveer dezelfde temperatuur heeft. 

De binnentemperatuur in de woning zal niet veel wijzigen (dus ook de 
temperatuur van het circulerende water niet), maar de temperatuur van de 
lucht buiten doet dat wel. In mindere mate zal ook de temperatuur van de 
bovenste lagen van de bodem variëren. Dat hangt vooral af van hoe diep de 
leidingen geplaatst worden.  

Als je zeker wil zijn dat de temperatuur niet wijzigt, moet je diep in de 
bodem boren, en dat wordt bij een water-water pomp gedaan. Daar zal 
men via een diepteboring (zie foto hiernaast) leidingen plaatsen tot die in 
contact komen met het grondwater in de bodem. 

Vraag 12 – Antwoord c 

Op de figuur hiernaast zie je de pen-gat verbinding en de 
zwaluwstaatverbinding. De tandverbinding wordt hier niet 
gebruikt.  

Vraag 13 – Antwoord c 

Elektrische stroom kan enkel door een 
stroomkring vloeien als die 
stroomkring gesloten is. De 
elektronen, die voor geleiding zorgen, 
moeten van de ene pool van de 

batterij kunnen vloeien tot aan de andere pool van de batterij, en dat is hier in 
de startsituatie (rechts) door het bovenste pad het geval, maar niet door het 

onderste pad, omdat daar de stroomkring niet gesloten is. Het lampje zal 
dus fel branden in deze situatie.  

Na het sluiten van de schakelaar, kan de elektrische stroom plots ook door 
het onderste pad passeren. De stroom zal zich dus verdelen, en even fel 
stromen door het bovenste en het onderste pad, waardoor beide lampjes 
zullen oplichten, maar mogelijk minder fel dan oorspronkelijk het geval was, 
afhankelijk van hoeveel stroom de bron kan leveren. 



Vraag 14 – Antwoord d 

Elektrische stroom volgt elk mogelijk pad, maar verkiest een pad zonder al te veel hindernissen. In de 
vorige vraag stroomt de volledige stroom door het bovenste lampje (bij open schakelaar). Het 
onderste pad is dus onderbroken door de schakelaar, wat eigenlijk overeenkomt met een weerstand 
die oneindig groot is. Eens de schakelaar sluit, stroomt door elk pad evenveel stroom als de 
elektrische weerstand van beide lampjes identiek is.  

De stroom kan bij vraag 14 door elk van de getoonde stroomkringen vloeien, en zal dat ook 
gedeeltelijk doen. Maar de grootste stroom zal door de kleinste weerstand vloeien.  

Voor de blauwe kring is die weerstand in totaal gelijk aan 67 Ω (= 2 + 50 + 15), terwijl voor de drie 
andere stroomkringen telkens maar door 1 
weerstand stroom vloeit. De rode, paarse en groene 
stroomkring hebben dus respectievelijk een 
weerstandswaarde van 50, 15 en 2 Ω. De groene 
stroomkring bevat de kleinste weerstandswaarde en 
hier zal dus de grootste stroom vloeien. 

We vergeleken het weerstand-concept al met een 
snelweg en een kronkelstraatje in de opgave, maar je 
kan ook de vergelijking maken met een leiding waar 
water doorheen vloeit. Als je die dichtknijpt, verhoogt 
de weestand, en zal er minder water uit de leiding 
vloeien, zoals hiernaast op de figuur te zien is. 

Vraag 15 – Antwoord a 

Bij het stukje voorbeeldcode kun je zien dat de twee commando’s elk hun doel hebben. In de eerste 
regel code wordt het kleur vastgelegd. In dit voorbeeld is het ‘red’ of rood. Bij het vierkant moeten 
we dus ‘blue’ zien staan, want het vierkant is blauw. 

In de tweede regel code zie je vier getallen staan die de locatie en de vorm van de te tekenen 
rechthoek (Rect) definiëren. Die getallen zijn in de juiste volgorde:  

• Afstand van linkerbovenhoek, gemeten vanaf de linkerzijde 
• Afstand van linkerbovenhoek, gemeten vanaf de bovenzijde 
• Basis van de rechthoek 
• Hoogte van de rechthoek 

Omdat het hier om een vierkant gaat, moeten basis en hoogte aan 
elkaar gelijk zijn. Dat is enkel in code a het geval. Als je dieper kijkt 
naar de code, zie je ook dat het vierkant verder van de linkerzijde 

ligt dan van de bovenzijde, wat met 150 en 
50 bevestigd wordt.  

Vraag 16 – Antwoord c 

Het stukje iris dat hier uitvergroot is, is afkomstig uit de iris van Billy. Het 
geselecteerde stukje bevindt zich onderaan Billy’s oog en werd hiernaast 
aangeduid.  
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