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Nele doet aan triatlon. Ze zou graag een superwedstrijd 
lopen/zwemmen/fietsen. Daarom gaat ze trainen in Zwitserland 
waar er door de grote hoogte minder zuurstof in de lucht zit. Ze 
gaat dus op hoogtestage.  

Wat gebeurt in Zwitserland met haar lichaam?

	a. Haar bloed bevat na een tijdje meer rode 
  bloedlichaampjes, waardoor ze meer zuurstof kan 
  opnemen.

	b. Haar bloed bevat na een tijdje meer witte bloedcellen, 
  waardoor de kans dat ze ziek wordt tijdens de wedstrijd
  kleiner wordt. 

	c. Haar bloed blijft onveranderd; ze krijgt meer spieren omdat
  fietsen in Zwitserland lastiger is dan in België.

	d. Er wordt extra bloed gevormd in haar lichaam, waardoor
  haar hartslag minder hoog moet zijn om het bloed rond te
  pompen.
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	a. Ondergrond aangeduid met oranje rechthoek.

	b. Ondergrond aangeduid met gele driehoek.

	c. Ondergrond aangeduid met rood huisje.

	d. Ondergrond aangeduid met paarse ballon.

Door overvloedige regenval komen er steeds meer en meer over-
stromingen voor. Dat komt deels omdat de ondergrond te veel ver-
hard is en het water niet meer in de bodem kan doordringen. Daar-
om is men van plan, in de toekomst, een betonstop in te voeren. 

Joke en Jan willen een nieuwe oprit aanleggen naast hun woning, 
omdat Jess, hun dochter, nu ook met de auto rijdt. 
 

Welk materiaal gebruiken ze best voor de nieuwe oprit? 
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Het hart van elke 
computer is de 
CPU, de central 
processing unit. 
Door de jaren 
heen zijn computers steeds krachtiger geworden, waardoor deze 
CPU-rekenunits ook steeds sneller moeten rekenen. Sterker nog: 
er worden tegenwoordig niet één maar meerdere CPU’s gebruikt 
in een computer. Boven zie je een ‘single core’ (= 1 CPU), een ‘dual 
core’ (= 2 CPU’s) en een ‘quad core’ ( = 4 CPU’s).

Er bestaan ook al ‘octacore’ CPU’s.  Welk symbool staat er bij de 
octacore-CPU?

Tip: Hoeveel armen heeft een octopus?

	a. Blauw vierkant

	b. Rode huisje

	c. Gele driehoek

	d.  Groene cirkel
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De aarde draait rond de zon. De maan draait op haar
beurt rond de aarde. Daarenboven, om het nog wat ingewikkelder 
te maken, roteert de aarde ook nog eens om haar eigen as. 

Weet je hoelang het duurt voor de aarde 1 x om haar eigen as 
gedraaid is?  

	a. 1 dag

	b. 1 week

	c. 1 maand

	d. 1 jaar
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	a. 1) Start met n=1;
  2) Leg 1 product in de winkelkar;
  3) Verhoog n met 1;
  4) Herhaal stappen 2) en 3) zolang n<N;

	b. 1) Start met n=1;
  2) Leg 1 product in de winkelkar;
  3) Vermenigvuldig n met 2;
  4) Herhaal stappen 2) en 3) zolang n<N;

	c. 1) Start met n=0;
  2) Leg 1 product in de winkelkar;
  3) Verhoog n met 1;
  4) Herhaal stappen 2) en 3) zolang n<N;

	d. 1) Start met n=N;
  2) Leg 1 product in de winkelkar;
  3) Verlaag n met 1;
  4) Herhaal stappen 2) en 3) zolang n<N;

Elise gaat vaak voor haar 
mama naar de winkel, 
maar brengt soms teveel 
van hetzelfde mee, soms 
te weinig. Daarom ge-
bruikt ze een app op haar 
GSM, die haar waarschuwt 
als ze het juiste aantal 
producten in haar winkel-
mand heeft. Hieronder staan een paar stukjes programmeercode, 
waarvan er slechts 1 goed werkt. 

• N is het totaal aantal producten van een bepaalde soort die ze 
moet kopen (bijvoorbeeld N = 10 appels)

• n is het aantal producten die al in de winkelwagen liggen (bij-
voorbeeld n = 7  dan heeft ze er nog 3 tekort)

Welke programmeercode werkt correct?

Tip: Voer de programmeercode eens uit als je bijvoorbeeld 3 appels 
wil kopen.
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	a.  De zon is veel groter dan de andere sterren.

	b. De chemische en nucleaire krachten die voor het licht van de
  zon zorgen zijn veel krachtiger dan bij die andere sterren.

	c. De zon staat veel dichter bij de aarde dan de andere sterren.

	d. De zon zien we beter omdat we die overdag zien, als het
  klaar is.

In de nacht zien we soms sterren en de maan aan de 
hemel staan; overdag zien we de zon. 
De zon is eigenlijk gewoon een ster zoals alle andere die we 
kunnen zien. 

Hoe komt het dan dat we die zon zo veel helderder zien?
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Hiernaast zie je een 
foto van een ge-
metselde muur. 

De centrale puzzel-
stukken ontbreken 
en ook de vier hoe-
ken zijn nog niet 
geplaatst. 

Hier zie je de vier hoekstukken. Als je goed kijkt, kun je het puzzel-
stuk dat links boven geplaatst moet worden identificeren.

Om welk stuk gaat het? 

Tip: De stukken mogen gedraaid worden.

	a. Hoek witte ster

	b. Hoek groene cirkel

	c.  Hoek blauw vierkant

	d. Hoek rood huisje
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Op deze illustratie zie je hoe de Cassini-sonde de
voorbije 10 jaar bij de planeet Saturnus onderzoek uitvoerde.
Zo’n ruimtetuig zoals Cassini moet data naar de aarde kunnen 
doorsturen en daarvoor is energie nodig. 

Hoe wordt die elektrische energie in deze ruimtesonde 
gegenereerd?

Tip 1: Saturnus bevindt zich veel verder van de zon dan de aarde.
Tip 2: Om iets naar de ruimte te lanceren moet je de zwaartekracht 
van de aarde overwinnen.

	a. De energie wordt opgewekt door 80 kilogram zonnepanelen
  die mee gelanceerd werden.

	b. De energie wordt geleverd door 500 kilogram aan batterijen
  die mee gelanceerd werden.

	c. De energie wordt geleverd door nucleaire energie (verval
  van 30 kg radioactief plutonium).

	d. De energie wordt draadloos 
  geleverd door batterijen op aarde.
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	a.  De meetpositie aangeduid met het blauwe vierkant.

	b. De meetpositie aangeduid met het rode huisje.

	c. De meetpositie aangeduid met de groene cirkel.

	d. Dat lukt met elke meetpositie even nauwkeurig.

Je ziet op de onderste figuur een digitale schuifmaat waarmee 
je afmetingen nauwkeurig kunt opmeten. De schuifmaat heeft 3 
meetposities, die de buitenste meetbek, de binnenste meetbek en 
de dieptemaat genoemd worden. 

Welk van de drie meetposities gebruik je het best om de 
diameter van deze geboorde gaten op te meten? 
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Om een woning op de juiste manier te bouwen, gebruikt
 de metser een grondplan, waar hij de maten van de woning kan op 
aflezen. De schaalverdeling die hieronder gebruikt wordt, is 100:1, 
wat betekent dat 100 hier overeenstemt met 100 centimeter of  
1 meter. 

Wat is de oppervlakte van deze kamer? 

	a. 48 m2

	b. 56 m2

	c. 38 m2

	d. 26 m2
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	a. Je wil zien of de verwarming in de ruimte al dan niet goed
  werkt.

	b. Je wil zien of de ruimte al dan niet goed geïsoleerd is.

	c. Je wil zien dat de ruimte al dan niet goed geventileerd wordt.

	d. Je wil zien of de ruimte goed verlicht wordt.

De CO2-meter die je hier ziet, meet hoeveel deeltjes 
CO2 er zich bevinden per miljoen luchtdeeltjes (parts per million).

Die CO2 deeltjes maken mensen zelf aan door te ademen. Zuurstof-
gas (O2) wordt opgenomen in onze longen; koolstofdioxide (CO2) 
wordt uitgeademd.

Wat wil je aan de hand van zo’n CO2-meter controleren?

Tip: CO2-meters worden volop ingezet om de verspreiding van  
COVID-19 tegen te houden.



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 12

	a. Hun beenspieren zijn onvoldoende doorbloed omdat het
  bloed niet door de zwaartekracht naar beneden zakt.

	b. Het gebrek aan vast voedsel zorgt ervoor 
  dat ze fysiek zwak worden. 

	c. Hun reis van het ISS naar de aarde 
  is heel vermoeiend. 

	d. Een ruimtepak is gigantisch zwaar.

Sommige astronauten blijven maandenlang in het 
internationaal ruimtestation ISS. Ze worden daar medisch gecon-
troleerd en moeten er fysieke oefeningen doen (fitnessen dus). 
Toch is het vaak zo dat een astronaut na enkele maanden in de 
ruimte bij zijn terugkeer niet meer op zijn benen kan staan, laat 
staan wandelen. Soms moeten ze gedragen worden om uit hun 
ruimtetuig te geraken.

Hoe komt het dat een astronaut soms niet kan wandelen? 
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Als je op het bureaublad Google Chrome, een internet-
programma wil openen, hoe moet je dat dan doen? 

	a. Door er met je muiscursor naar te wijzen.

	b. Door 2 keer kort na elkaar op je linkermuisknop te drukken
  als je muiscursor boven het symbooltje hangt.

	c. Door 1 keer te klikken op je linkermuisknop als je met je 
  muiscursor boven het symbooltje hangt.

	d. Door 1 keer te klikken op je rechtermuisknop als je met je
  muiscursor boven het symbooltje hangt.
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	a. Schakelaar paarse ballon.

	b. Schakelaar blauw vierkant.

	c. Schakelaar rood huisje.

	d. Schakelaar oranje rechthoek.

Op het elektrische schema hieronder zie je 7 lampjes 
die gevoed worden door een batterij (bovenaan op het schema). 
In de schakeling zijn 5 schakelaars ingewerkt, die met symbolen 
aangeduid worden. 
Als de schakelaars alle vijf gesloten zijn, kan elektrische stroom er 
doorheen vloeien en zullen alle lampjes licht geven. 

Welke schakelaar moet ik openen om ervoor te zorgen dat 
enkel lampje 3 uitdooft? Alle andere lampjes moeten blijven 
branden.

Tip: Als je de schakelaar met de witte ster opent, zullen lampjes 5 en 6 doven.
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Je krijgt de ontplooiing van een kubusvormige 
dobbelsteen. Als je de dobbelsteen vormt, zal elk van
de 6 zijvlakken een andere kleur hebben.

Welke kleur heeft de onderzijde van de dobbelsteen als het 
bovenvlak blauw (vierkant) is?

	a. Paars (ballon)

	b. Geel (driehoek)

	c. Oranje (rechthoek)

	d. Groen (cirkel)
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	a.  Cyaan

	b. Geel

	c. Oranje          

	d. Magenta

Om het zwembad te ver-
lichten, worden er multico-
lor-spots in de zwembad-
wand ingebouwd, waarvan 
je er eentje rechts op de 
foto kunt zien.

Op dit moment zou het 
zwembad met wit licht ver-
licht worden, want rood + 
groen + blauw = wit. 

Je kan met deze spots zelf 
het kleur bepalen door in te 
stellen hoeveel rode, groe-
ne en blauwe ledlampjes 
aangestuurd moeten wor-
den. 

 
 

Stel dat je de rode lampjes uitschakelt, welke kleur krijg je 
dan?

Tip: Op de figuur links zie je 
hoe kleurmenging gebeurt.
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	a. Ze lanceren een graafrobot en graven een maanbasis uit in
  de bodem van de maan.

	b. Ze lanceren een 3D-printer richting maan en proberen met
  maanstof een 3D-basis uit te printen.

	c.  Ze nemen alleen aluminiumstaven en een soort klevend net
  mee en bouwen daarmee het skelet van de maanbasis. Door 
  de wind wordt maanstof tegen het net geblazen en bouwt
  de maanbasis zich vanzelf.

	d. Ze nemen een opblaasbare basis mee die ze daar met een 
  luchtpomp kunnen opblazen.

In de toekomst zullen we wellicht op de maan of op 
Mars een bewoonbare ruimtebasis bouwen. Dat is een moeilijke 
klus, omdat al die bouwmaterialen naar de ruimte lanceren onmo-
gelijk is. De Europese en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties ESA 
en NASA onderzoeken daarom alternatieve methodes om op de 
maan een basis te bouwen.

Tip: Ook op aarde staat de technologie niet stil, en sommige nieuwe 
technieken zijn ook op de maan bruikbaar.

Wat is de slimste oplossing om een basis te bouwen? 
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	a. Blauw vierkant

	b. Gele driehoek

	c. Groene cirkel

	d. Paarse ballon

In het chemielabo staan veel flessen.

Welk symbool zie je op een fles als er een giftige vloeistof in 
zit ?

Tip: De andere symbolen verwijzen naar elektrocutiegevaar, de aanwezig-
heid van hoge magnetische velden en radioactiviteit.
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	a. Wiel 1 in wijzerzin, wiel 2 in wijzerzin.

	b. Wiel 1 in wijzerzin, wiel 2 in tegenwijzerzin.

	c. Wiel 1 in tegenwijzerzin, wiel 2 in wijzerzin.

	d. Wiel 1 in tegenwijzerzin, wiel 2 in tegenwijzerzin.

Je ziet een tandwielconstructie, waarbij het wiel rechts 
in wijzerzin draait.

  Hoe draaien tandwiel 1 (rode as) en tandwiel 2 (groene as)?

Tip: Kijk eerst de draairichting van tandwiel 1 na, en daarna pas tandwiel 2.
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Met behulp van X-stralen 
(ook wel röntgenstralen 
genoemd) kun je in een 
lichaam kijken en de botten 
visualiseren. 

Hieronder zie je een paar X-
straalbeelden van verschil-
lende dieren.

Welk X-straalbeeld is dat van de gekko die je op de foto ziet? 

Tip: De andere dieren die je ziet zijn een python, een zeewolf 
en een kameleon.

	a. Blauw vierkant

	b. Gele driehoek

	c. Groene cirkel

	d. Oranje rechthoek
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	a. Code groene cirkel

	b. Code gele driehoek

	c. Code oranje rechthoek

	d. Code paarse ballon

Om de datastroom op 
het internet te beper-
ken, kun je data com-
primeren. Dat betekent 
dat je een code gebruikt 
waardoor het dataver-
keer vervormd wordt, 
zodat de data minder plaats inneemt.
Een voorbeeld om informatie op een andere manier te verpakken 
is hier getoond. De giraffiguur aan de linkerzijde wordt rechts op 
een gecodeerde manier weergegeven. Zo geef je op de tweede lijn 
aan dat je 5 groene vierkantjes hebt door maar 1 cel te gebruiken.  

Op lijn 1 en 3 maak je geen compressiewinst, 
maar op lijnen 4 en 5 doe je dat wel, en heb 
je maar 3 vakjes nodig in plaats van 5. Ook de 
ogen worden mee gecodeerd, zoals op de 3de 
lijn zichtbaar is. 

Welke code heb je nodig voor de 
figuur hiernaast? 
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Stoffen zijn opgebouwd uit moleculen en 
die moleculen zijn op hun beurt opge-
bouwd uit atomen. Het voorbeeld dat hier-
naast getoond wordt, is de molecule kool-
stofmonoxide met als chemische naam 
CO. CO bestaat uit de chemische binding 
tussen een kool-stofatoom C en een zuur-
stofatoom O. 

Hieronder zie je nog 4 moleculen staan. Eentje daarvan is een wa-
termolecule, voorgesteld met de chemische notatie H2O. De an-
dere 3 zijn ammoniak (NH3), ozon (O3) en waterstofchloride (HCl)

Welk van de 3 moleculen is de watermolecule? 

	a. Molecule gele driehoek

	b. Molecule paarse ballon

	c. Molecule blauw vierkant

	d. Molecule oranje rechthoek
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	a. Genmutaties

	b. Natuurlijke selectie

	c. Isolatie

	d. Toeval

In de loop van de geschiedenis veranderen de 
eigenschappen van bepaalde diersoorten. Er blijken 4 basismecha-
nismes te zijn die instaan voor evolutie, namelijk:

• Genmutaties: door een defect ontstaan per toeval nieuwe biolo-
gische kenmerken.

• Natuurlijke selectie: gunstige genen uit een mix van dieren zor-
gen voor meer aan hun omgeving aangepaste soorten en verho-
gen de kansen op overleven.

• Isolatie: geografische isolatie door een fysische barrière zoals 
een zee die de dieren niet kunnen oversteken.

• Toeval: door toeval zijn veel afstammelingen van hetzelfde type, 
wat zich bij een volgende generatie doorzet.

Op de foto’s zie je de twee soorten giraf-
achtigen. De gewone giraf leeft op zuide-
lijke Afrikaanse savannes en voedt zich 
met de bladeren van de acaciaboom. In 
het dichtbegroeide Centraal-Afrikaanse 
regenwoud waar heel veel lage beplan-
ting aanwezig is, komt de okapi voor. 

Tip: Een okapi kan van op de grond nooit 
de blaadjes van een acaciaboom bereiken, 
en een giraf kan zich moeilijk door het oer-
woud voortbewegen.
 

Welk van de vier basismechanismes heeft ervoor gezorgd dat 
de giraf overleeft in de savanne en de okapi in het regenwoud? 
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Magneten hebben twee po-
len, namelijk een zuidpool 
(blauw) en een noordpool 
(rood). Als je magneten bij 
elkaar brengt, dan zullen po-
len van dezelfde soort elkaar 
wegduwen; polen van een 
ander type zullen elkaar aan-
trekken. 

Stel je voor dat we 2 staaf-
magneten hebben, die elk in hun middelpunt vastgepind zijn op 
een plank, maar wel vrij kunnen roteren rond dat middelpunt. 

Als de twee magneten starten van de situatie bovenaan, wat is 
dan de meest waarschijnlijke van de mogelijke eindsituaties?

	a. Situatie groene cirkel

	b. Situatie paarse ballon

	c. Situatie blauw vierkant

	d. Situatie rood huisje
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	a. Groene cirkel

	b. Paarse ballon

	c. Blauw vierkant

	d. Rode huisje

Een 3D-blokkenfiguur werd gemaakt uit gele en rode blokjes. De 
pijl geeft de voorkant van de figuur aan.
 

Wat is het correcte vooraanzicht? 
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	a. Enkel om te kijken of het bouwwerk horizontaal helemaal
  vlak staat.

	b. Enkel om te kijken of het bouwwerk verticaal helemaal recht
  naar boven staat.

	c.  Om de hoek te meten tussen 2 onderdelen van het 
  tuinhuisje.

	d. Om te kijken of delen van het bouwwerk zowel perfect 
  horizontaal als perfect verticaal staan.

Tijdens het bouwen van een houten tuinhuis zal de
timmerman zeker gebruik maken van een waterpas.

Waarvoor dient dat waterpas?
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Felix gebruikt de GPS van zijn smartphone om zijn eigen locatie tot 
in detail te weten te komen. 

GPS staat voor ‘global positioning system’ en bestaat uit een net-
werk van een 30-tal satellieten die mooi verspreid over de hemel 
rond de aarde cirkelen. 

De satellieten zenden gecontroleerd signalen uit die door de 
smartphone gedetecteerd kunnen worden en van waaruit je posi-
tie bepaald kan worden. 

Hoeveel satellieten moet je smartphone zien om goed je 
positie te bepalen?

	a. 1 satelliet volstaat.

	b. Met 2 satellieten lukt dit.

	c.  Je moet 3 of meer satellieten zien.

	d. Je smartphone moet het signaal van alle 30 satellieten 
  ontvangen.



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 28

	a. Optie groene cirkel

	b. Optie rood huisje

	c. Optie blauw vierkant

	d. Optie paarse ballon

In de digitale elektronica wordt vaak over logische poorten gespro-
ken. Zo’n poort heeft één of meerdere signaalingangen en één uit-
gang. De ingangen en uitgang kunnen waarde 0 of 1 hebben.

Hierboven zie je de OF-poort waarbij aan de hand van de 2 
ingangssignalen links bepaald wordt wat voor signaal aan de uit-
gang rechts uitgestuurd wordt. 

Je kan op een tijdsdiagram aangeven hoe de output verandert als 
de ingangswaarden in de loop van de tijd ook veranderen. 

Welk uitgangssignaal hoort hier bij de OF-schakeling als de 
signalen A en B veranderen? 

Tip: OF betekent in de elektronica net zoals in het gewone leven dat het  
volstaat dat 1 van de voorwaarden voldaan is.
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Op de figuur zie je hoe 
de Perseverance-rover op 
Mars rondrijdt.
Het wagentje zendt en ont-
vangt signalen naar en van 
de aarde via de 3 antennes 
waarover hij beschikt. In 
die zin lijkt het wagentje 
een beetje op je racewa-
gen op afstandsbediening; 
al zendt die laatste geen 
signalen terug.

Als je nu de Perseverance naar rechts wil laten draaien, hoe 
kan je dan zeker zijn dat hij dat effectief ook doet?   

Tip: Zonlicht reist in ongeveer 
8 minuten van de zon naar de aarde.

	a. Je kijkt op het scherm waar de camerabeelden op binnen-
  komen en ziet onmiddellijk dat hij draait.

	b. Je kan dit onmogelijk weten, je moet er van uitgaan dat hij
  draait.

	c. Je stuurt het draaicommando door en wacht vervolgens 20
  minuten op het antwoord.

	d. Je kan vanop aarde geen commando’s doorsturen, alles is
  voor de lancering al geprogrammeerd.
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Elke zuivere stof kan voorkomen in 3 verschillende
verschijningsvormen die we ook wel de aggregatietoestanden 
noemen. 

In de klas wisten Andy en Mieke de eerst twee mogelijkheden (vas-
te stof en gas), maar de derde toestand werd op dit moment nog 
niet gevonden. 

 

Tot Imke plots haar vinger opstak en het juiste antwoord gaf. 
Wat zei ze?  

	a. Damp

	b. Slijm

	c. Vloeistof

	d. Vervuiling
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Al sinds meer dan 20 jaar zweeft de Hubble Space 
Telescope in de ruimte om astrofysisch onderzoek uit te voeren. Zo 
zie je op de figuur vingerachtige stervormingsgebieden.

Hieronder zie je 4 modellen van telescopen en satellieten. Kun 
je de Hubble Space Telescope herkennen?

	a. Blauw vierkant

	b. Rode huisje

	c. Paarse ballon

	d. Groene cirkel
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Op de foto zie je 6 renners van hetzelfde team tijdens een ploe-
gentijdrit. De renners zitten gestroomlijnd op hun aerodynamische 
fietsen om zo weinig mogelijk last te hebben van de luchtweer-
stand. 

Welke renner zal op dit ogenblik minst last hebben van de 
luchtweerstand? 

Tip: De grootte van de luchtweerstand hangt af van hoe de lucht  
tegen de voorkant en tegen de achterkant van het voorwerp duwt.

	a. Renner 1, die vooraan rijdt.

	b. Renner 4, die midden in het groepje rijdt.

	c. Renner 6, die achteraan rijdt.

	d. Ze ondervinden alle drie evenveel luchtweerstand.


