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	a. Situatie A = open lucht; Situatie B = serre; Situatie C = container

	b. Situatie A = container; Situatie B = open lucht; Situatie C = serre

	c. Situatie A = serre; Situatie B = open lucht; Situatie C = container

	d. Situatie A = serre; Situatie B = container; Situatie C = open lucht

Om tegemoet te komen aan het voedselte-
kort dat de steeds groeiende wereldbevol-
king te verduren zal krijgen, worden nieuwe 
productieprocessen ontwikkeld. 
Daarom heeft het West-Vlaamse be-
drijf Urban Crop Solutions een con-
cept ontwikkeld waarmee ze overal 
op massale schaal groenten kunnen 
kweken. Ze doen dit door die groenten ge-
controleerd in verticaal gestapelde 
plantenbakken binnenshuis te kwe-
ken, zoals je op de figuur hiernaast 
kunt zien. Hun concept is duurzaam 
en kan in de toekomst op uitge-
breide schaal toegepast worden. In 
de tabel hieronder worden enkele 
eigenschappen van het telen in open lucht, telen in een serre en 
telen volgens het container-concept van Urban Crop Solutions op-
geschreven.

  Welke teeltmethode komt met situatie A, B en C overeen?
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	a. Jan

	b. Piet

	c. Joris

	d. Korneel

Het menselijk DNA kan 
aantonen of verschillende 
mensen aan elkaar ver-
want zijn. 

Zo zullen twee broers een 
redelijk gelijkaardig DNA 
hebben omdat ze beide 
dezelfde ouders hebben. 

Het DNA van één van hun 
neven zal minder lijken op 
hun DNA, maar nog steeds 
zullen bepaalde eigen-
schappen van het DNA ge-
lijkaardig zijn.

De DNA-structuur van 4 
personen is hiernaast via 
elektroforese zichtbaar ge-
maakt. 
 

Welk van de 4 personen is niet of slechts beperkt verwant 
met de andere drie? 
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Hiernaast zie je de ontplooi-
ing van een kubusvormige 
dobbelsteen. 

  Over welke dobbelsteen gaat het?

	a. Dobbelsteen 1

	b. Dobbelsteen 2

	c. Dobbelsteen 3

	d.  Dobbelsteen 4
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	a.  Geen enkele vormt lukt.

	b.  Enkel vorm 1 is mogelijk.

	c.  Enkel vorm 2 is mogelijk.

	d.  Beide vormen kun je maken.

Met behulp van de bovenste 3 gekleurde vormen probeer
je de grotere vormen 1 en 2 te maken. Je mag de blokjes roteren en 
spiegelen (= ondersteboven draaien). 

Welke vorm(en) kun je succesvol reproduceren?
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Naast de streepjescodes zie je 
de laatste jaren ook heel veel 
QR-codes opduiken. 
Die kunnen, afhankelijk van 
hun formaat, veel meer infor-
matie bevatten dan gewone 
streepjescodes.
Ze zijn daarom heel interes-
sant voor allerhande toepas-
singen (zoals verkoop, informatieverstrekking, enz.). 
Hiernaast zie je een 25 x 25 QR-code, die dus uit 625 vakjes bestaat, 
die wit of zwart kunnen zijn. 
Naast een aantal test- en calibratiestructuren (zoals de vierkanten 
in de hoeken) wordt de informatie opgeslagen per byte. Zo’n byte 
komt overeen met 8 kleine 
vierkantjes en je kan er een 
aantal van zien op de figuur 
hiernaast.
Als we inzoomen op het met 
rood gevulde rechthoekje, 
en je krijgt de vertalingstabel 
van een 25 x 25 QR-structuur 
erbij, dan kun je deze gegevensbyte goed uitlezen.

Met welke binaire code komt dit overeen? 

Tip: wit komt overeen met 1, zwart met 0

	a.  11100010

	b.  10001101

	c.  10001011

	d.  11010001
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	a.  Dit is eigenlijk een gewone JA-poort.

	b. Dit is eigenlijk een gewone NIET-poort.

	c. Dit is eigenlijk gewoon een EN-poort.

	d. Dit is eigenlijk gewoon een OF-poort.

In de digitale elek-
tronica wordt vaak 
over logische poor-
ten gesproken. Zo’n 
poort heeft één of 
meerdere signaalin-
gangen (waarop tel-
kens een signaal met 
de waarde 0 of 1 toe-
komt) en 1 uitgang 
waar ofwel 0 ofwel 1 
uitkomt. Hierboven zie je de logische tabel van de ‘EN’, de ‘OF’, de 
‘JA’ en de ‘NIET’ poort met daarnaast een symbool dat in een logica-
schema gebruikt wordt. 
Het gebruik van een cirkeltje (zoals bij de NIET-poort) betekent dat 
je het resultaat van de logische blok daarvoor inverteert. Zo krijg 
je bijvoorbeeld door het inverteren van de OF-poort de NOF-poort 
met de volgende tabel (= niet of ): 

Als je aan de ingang van de NOF-
poort twee identieke ingangs- 
signalen plaatst, welke poort heb 
je dan eigenlijk gemaakt?
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Youssef merkt dat hij bij 
het gewichtheffen niet 
eens zijn eigen massa kan 
opheffen terwijl sommige 
dieren dat wel kunnen. 
Hij vraagt zich af waarom 
mensen niet zo sterk zijn. 
Zijn leerkracht vertelt dat 
de afmeting van het dier 
hier veel mee te maken 
heeft.

Als een dier 2 keer groter 
wordt, dan wordt het dier 
2 × 2 × 2 = 8 keer zo zwaar 
(want 2 × zo breed, 2 × zo 
lang, en 2 × zo hoog).

Maar de spierkracht groeit maar mee met het oppervlakte van het 
dier waar de spieren zitten. Dat betekent in dit voorbeeld dat het 
dier 2 × 2 = 4 keer sterker wordt.

Dus als een dier verdubbelt in grootte, dan wordt het dier 4 keer 
sterker, doch 8 keer zwaarder.
 

Welk dier zal het beste in staat zijn zichzelf op te heffen?

	a. Een mier

	b. Een muis

	c. Een olifant

	d. Een mens
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	a.  Enkel situatie 1 kan voorkomen.

	b. Enkel situatie 2 kan voorkomen.

	c. Situatie 3 kan voorkomen.

	d. Er kan daar geen trein passeren.

Een modelbouw-trein-
baan bestaat uit 3 lus-
sen, die telkens aan 
elkaar verbonden zijn 
met 2 wissels. Er rijdt 
een trein naar linkson-
der. Bij het wisselsys-
teem waarop we inge-
zoomd hebben, komt 
die trein langs ingang A 
naar binnen en kan hij ofwel langs spoor B ofwel langs spoor C het 
wisselcomplex verlaten. Welke richting hij kiest, hangt af
van hoe de treinwissels op dit moment geschakeld worden. 
Enkel langs spoor D kan hij op dit ogenblik zeker het 
complex niet verlaten.

Je kan alle wissels be-
sturen (ook bovenaan), 
en de trein mag blijven 
rondrijden gedurende 
een lange periode. Op 
welke manier kan de 
trein dan voorbijrijden 
op de met rood aange-
duide sporen?

A

B
C

D
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In het populaire spel Mi-
necraft kan je naar de 
Nether reizen. Dit is een 
andere wereld dan de 
gewone wereld en er 
lopen rare wezens rond 
zoals zombievarkens. Er 
zijn ook magmablokken 
die kunnen springen met 
een springveer.

Binnen in de Aarde zit in werkelijkheid ook magma en dat is een 
heet (> 500 °C) vloeibaar gesteente. Soms komt dit aan de opper-
vlakte bij een vulkaanuitbarsting en dan wordt het lava genoemd.

Wat zal dit magma doen eens het aan de oppervlakte komt?

	a.  Het magma zal koken en verdampen.

	b. Via contact met de lucht zal het magma afkoelen en 
  vast worden.

	c. Het magma zal altijd vloeibaar blijven en stromen 
  als een rivier, tot aan de zee.

	d. Het magma zinkt na een tijd door de grond terug weg naar
  het binnenste van de Aarde.
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Alle materialen zijn opgebouwd 
uit kleine bouwsteentjes die 
atomen heetten. Die atomen 
zelf zijn opgebouwd uit nog 
kleinere onderdeeltjes, namelijk 
elektronen, protonen en neu-
tronen (zie de figuur hiernaast).
De zware deeltjes (neutronen 
en protonen) vormen de kern 
van het atoom en de kleine 
elektronen cirkelen rond die 
atoomkern.
Alle verschillende atoomsoorten worden gerangschikt in een tabel 
op basis van het aantal protonen in de kern dat steeds gelijk is aan 
het aantal elektronen.
Zo bestaat het waterstofatoom (H, atoomnummer 1) maar uit 1 
proton en 1 elektron. Het waterstofatoom bezit geen enkel neu-
tron, wat bij alle andere atoomsoorten wel het geval is.
Je krijgt hieronder de grafische voorstelling van waterstof (H), zuur-
stof (O), helium (He) en koolstof (C).

Welke figuur komt overeen met koolstof?

	a. Figuur A 

	b. Figuur B

	c. Figuur C

	d. Figuur D
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	a. Water-lucht pomp

	b. Water-bodem pomp

	c. Water-water pomp

	d. Alle drie de warmtepompen werken in zomer- en winter-
  omstandigheden naar behoren.

In het streven naar duurzaamheid is het plaatsen van een warm-
tepomp om gebouwen te verwarmen (of af te koelen) sinds een 
vijftal jaren terecht heel populair. Met zo’n warmtepomp kan men 
warmte verplaatsen van de buitenomgeving naar de binnenom-
geving, zelfs als het buiten kouder is dan binnen. Dat is een beetje 
bizar en ingewikkeld, maar het werkt.
Op de figuur zie je van links naar rechts een water-bodem warm-
tepomp, een water-lucht warmtepomp en een water-water warm-
tepomp, waarmee de temperatuur van het watercircuit dat in de 
woning gebruikt wordt met behulp van warmte-energie uit de bo-
dem, uit de lucht en uit het grondwater geregeld wordt.
De efficiëntie van zo’n warmtepomp hangt af van de temperatuur-
verschillen die optreden en daarom is 1 type warmtepomp ideaal, 
omdat de omstandigheden zowel tijdens de zomer als tijdens de 
winter min of meer onveranderd blijven.

Welk type warmtepomp is dat?
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	a. De zwaluwstaartverbinding

	b. De pen-gat verbinding

	c. De tandverbinding

	d. Alle drie de verbindingen zijn zichtbaar.

Bij het maken van houten structu-
ren kunnen verschillende soorten 
houtverbinding gebruikt worden 
en eventueel gecombineerd wor-
den om de stevigheid te verhogen.
Om deze tafel te maken, worden 
meerdere verbindingstechnieken 
gebruikt.

Welke van de drie hieronder gedemonstreerde verbindings-
technieken zie je niet op de foto?
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	a. Het licht gevende lampje gaat uit tot je de schakelaar terug
  opent.

	b. Het lampje gaat aan tot je de schakelaar terug opent.

	c. Het lampje blijft branden maar de helderheid kan anders
  zijn.

	d. Er ontstaat een kortsluiting in het lampje.

Op het elektrische schema zie je een stroombron (de batterij), twee 
verbruikers (identieke lampjes), en een schakelaar die op dit ogen-
blik open staat en dus de stroom niet doorlaat.

Wat gebeurt er met het bovenste lampje als je de schakelaar 
sluit?
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	a. Het blauwe pad

	b. Het paarse pad

	c. Het rode pad

	d. Het groene pad

Elektrische stroom neemt al-
tijd de gemakkelijkste weg 
om van punt A naar punt B 
te stromen. Welke weg dat is, 
hangt af van de elektrische 
weerstand R, die uitgedrukt 
wordt in Ohm (Ω).
Als er twee mogelijke paden 
zijn en het ene pad heeft een grotere elektrische weerstand, dan 
zal de grootste stroom de andere weg volgen.
Vergelijk het met een grote straat en een parallel landbouwweg-
getje. De meeste auto’s zullen de grote weg verkiezen, omdat ze 
zo rapst ter plaatse geraken. De 3-vaksbaan komt overeen met 
de stroomkring die een kleine weerstand (10 Ω) heeft, het smalle 
kronkelende wegje is te vergelijken met de stroomkring met de 
grote weerstand (100 Ω). Hieronder zie je een spanningsbron. Van 
aan de positieve pool vertrekt een stroom om aan de negatieve 
pool terug toe te komen. Die stroom kan meerdere paden volgen 
en in het schema zie je 3 weerstanden 
met verschillende weerstandswaardes.

Welk pad zal het grootste deel van
de elektrische stroom volgen?
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	a. 

	b. 

	c. 

	d. 

Op de figuur met de rode 
rechthoek zie je een stuk-
je programmeercode.
In de tekst zie je op lijn 
2 dat de vulling die ge-
bruikt zal worden de 
kleur “red” of rood heeft.
Op lijn 3 zie je dat er een 
Rect (= rechthoek) ge-
vuld moet worden, die 
op 50 afstand van de lin-
kerzijde en 100 afstand 
van de bovenkant be-
gint, een lengte van 150 
heeft en een hoogte van 
50.
Op de figuur hiernaast 
zie je een andere figuur.

Welk stuk code heb je 
nodig om dit blauw 
vierkant tevoorschijn 
te toveren?
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	a.  Van Anna

	b. Van Camille

	c. Van Billy              

	d. Van Devon

Tot enkele jaren geleden 
moest je om een GSM of een 
smartphone te ontgrendelen 
een code intikken. Dat kan 
nu nog altijd, maar er bestaan 
ook slimmere tools, zoals vin-
gerafdrukherkenning of zelfs 
iris-herkenning.
Hieronder zie je een beeld 
dat de smartphone gebruikt om de vergrendeling op te heffen. De 
structuur die door de smartphone gebruikt wordt om het onder-
scheid tussen de irissen te zien is specifiek aangeduid.

Van wie wordt de GSM 
ontgrendeld?


