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Vraag 1 – Antwoord b 

Als we op de taxonomie-

driehoek de orka en de 

kangoeroe van boven naar 

beneden volgen, zien we dat 

beide uiteraard dieren zijn, 

maar ook gewervelden en 

zoogdieren. In de orde van de 

primaten vinden we ze niet 

meer terug, omdat noch de 

orka, noch de kangoeroe 

aapachtigen zijn.  

Antwoord b is hier dus correct. 

 

Vraag 2 – Antwoord a 

Voor de productie van cellenbeton wordt  

gebruik gemaakt van zuiver wit zand, 

aangevuld met kalk, cement, 

aluminiumpoeder en water.  

Het aluminiumpoeder doet hetzelfde als wat 

gist doet bij het bakken van brood: het doet 

tijdens de fabricage de pasta rijzen waardoor 

poreuze cellen gevormd worden.  

Dit gebeurt omdat het aluminiumpoeder 

chemisch reageert met de andere stoffen en 

waterstofgas produceert. Dat gas zorgt voor 

de vorming van belletjes, waardoor je de 

structuur krijgt die je op de ingezoomde foto 

ziet.  

Tijdens het drogen van de stenen ontsnapt het waterstofgas, en worden de holle ruimtes tussen de 

harde en stevige steenstructuur gevuld met lucht.  

Vraag 3 – Antwoord b 

We moeten de weerstandscode van een waarde dat bestaat uit een 

kommagetal maken. Dat is heel eenvoudig, omdat je in dat geval  

gewoon de komma door een R moet vervangen.  

Dus 18,3 ohm wordt de code 18R3.  



Vraag 4 – Antwoord b 

De racewagen rijdt voorwaarts uit de pit-zone. 

Om vooruit te rijden, moet je wielen in wijzerzin 

draaien. Test dat maar eens uit met je fiets! Op 

de figuur hiernaast zie je met de gele pijl hoe de 

positie van 1 van de roze LED-lichtjes in de tijd 

verandert terwijl deze vrouw vooruit fietst.  

Een halve seconde nadat deze foto genomen is, 

zal die LED naar rechts opgeschoven zijn, en 

moet hij ook naar beneden verplaatst zijn. Dat 

kan enkel als het wiel de rotatie volgens de witte 

pijl volgt. Het is evident dat de draairichting van 

beide wielen dezelfde is, daar deze wielen in dezelfde rijrichting bewgen. 

Als we dezelfde redenering volgen bij de racewagen, komen we terecht bij de situatie die aangeduid 

werd met het rode cirkeltje, antwoord b dus.  

Vraag 5 – Antwoord d 

Om tijdens de online lessen te communiceren met de 

leerkracht moet je een internetconnectie hebben, en zeker 

kunnen luisteren en spreken met die leerkracht. Omdat het 

altijd aangenamer is om de persoon waar je tegen spreekt 

te kunnen zien, is ook een webcam aanbevolen. Een printer 

daarentegen is niet van belang tijdens zo’n online les. 

Uiteraard kan het zijn dat je soms iets voor school moet 

afdrukken, maar dat heeft op zich meestal geen invloed op 

de les. 

Vraag 6 – Antwoord b 

Regen valt uit de wolken, dus de wolken hebben als hoofdbestanddeel water.  

Zeewater verdampt van nature. Dit proces wordt sterk versneld onder invloed van de zon. Zo krijg je 
waterdamp in onze atmosfeer. Bij het opstijgen kan de waterdamp terug kleine waterdruppeltjes 
vormen (=condenseren) of zelfs kleine ijskristalletjes (wordt sneeuw/hagel), en zo wolken vormen.  

Lucht kan maar een bepaalde hoeveelheid waterdamp en/of kleine waterdruppeltjes of ijskristallen 
bevatten, en die hoeveelheid hangt af van de temperatuur. Dus als een wolk dus plots afkoelt door 
een koude luchtstroming, of door een botsing met heuvels of bergen, zullen de wolken de 
druppeltjes niet meer kunnen 
dragen en vallen die onder invloed 
van de zwaartekracht naar beneden 
als neerslag.  

Omdat het water daarna via rivieren 
of via het grondwater uiteindelijk 
weer naar de zee stroomt en het 
proces opnieuw begint, spreekt men 
ook wel over de waterkringloop.  



Vraag 7 – Antwoord c 

Het ‘kapsalon’ bestaat uit verschillende onderdelen. Enkel 
de salade behoort tot de relatief goede bovenzijde van de 
smaakdriehoek (zone roze vierkant), terwijl de kaas zich al 
meer onderaan bevindt.  

De saus bevindt zich, omdat ze zo vettig is, sowieso 
onderaan in de smaakdriehoek (waar je ook de boter ziet 
staan) en dan moet het ergste nog komen. Het shoarma-
vlees en de frietjes staan niet eens in de smaakdriehoek 
maar in de cirkel, waarvan je zo weinig mogelijk mag eten.  

De combinatie is dus zeker niet erg gezond, en van de 4 mogelijk antwoorden komt de zone die met 
het blauwe kruis aangeduid werd overeen met de slechtste optie, wat hier het gezochte antwoord is.  

 

Vraag 8 – Antwoord c 

Met een striptang kun je het snijvlak waarmee de isolatie van een elektrische draad verwijderd wordt 
beperken door middel van een schroefje. Op die manier vermijd je dat je de geleider zelf doorknipt, 
wat met de nijptang (lichtblauwe kruis), de bektang (rode cirkel) en de kniptang (roze vierkant) wel 
kan gebeuren als je niet voorzichtig bent.  

 

De striptang heeft ook een V-vormig snijvlak, zie laatste figuur’, zodat je de volledige isolatiedraad in 
1 ‘knip’ kan verwijderen. 

 

Vraag 9 – Antwoord d 

De manier waarop de vraag gesteld is een beetje misleidend, want uiteindelijk gooi je gewoon een 
blokje van 10 gram extra op de weegschaal. Dus de totale massa zal 200 +  10 =  210 gram zijn.  

  



Vraag 10 – Antwoord b 

Er zijn slechts 2 appartementen met een langwerpige gang, namelijk de 
appartementen die met de rode cirkel en met het roze vierkant aangeduid zijn. 
Als je echter de woonkamer van Fatima in wijzerzin draait tot de gang naar 
boven gericht is, zie je dat dit het appartement is dat aangeduid werd met de 
rode cirkel is, want de plattegrond van het andere appartement is gespiegeld.  

 

Vraag 11 – Antwoord a 

Om hier het antwoord te vinden, kun je aan/uit signaal van 

12,5 en 50% bovenop het onbekende signaal schuiven. Op 

die manier kan je zien dat het eerste deel van het zwarte 

signaal een breedte heeft van 2x het 12,5%-signaal, en de 

helft is van het 50%-signaal. Dat is dus al 25%. Een extra 2e 

stukje komt erbij, en dat is veel smaller dan het 12,5%-

signaal.  

Hieruit kunnen we besluiten dat de zwarte aansturing het 

LED-lampje gedurende 28% van de tijd aanschakelt, antwoord a is correct. 

 

Vraag 12 – Antwoord b 

Bij een coronatest worden met een wattenstaafje 

slijmen achteraan in de neus of keel aangetoetst. 

Het slijm wordt daarna in een laboratorium via 

een reageervloeistof uit het wattenstaafje 

gehaald. De meetprocedure op het sample 

analyseert de aanwezigheid van en de 

hoeveelheid virusdeeltjes, wat al dan niet leidt tot 

een positieve coronatest. 

 

Vraag 13 – Antwoord b 

Het coderen van een boodschap doe je met deze sleutel door 

van de buitenzijde van de cirkel naar de binnenzijde over te 

gaan. Op die manier krijg je KVVMY (in de richting van de groen 

pijl). Als je een gecodeerde boodschap wil ontcijferen, moet je 

de omgekeerde weg volgen. Je moet dus, zoals de rode pijl 

toont, van de binnenkant naar de buitenkant toe omzetten.  

Zoals je op de figuur ziet, wordt N dus S, O wordt T, enzoverder. 

Je krijgt dus de letters die in de rode cirkeltjes aangeduid zijn, 

die samen het woord STOEL vormen.  

  



Vraag 14 – Antwoord b 

Bij deze vraag moest nagegaan worden welke kaarten uit de duurzaamheid-speelkaartenset een 

positieve score hebben. Zo’n score geeft aan dat het voorgestelde gedrag duurzaam is.  

Kaart 33 toont een GSM-lader die in het stopcontact blijft zitten, zonder dat de GSM aangesloten 

wordt. Dat is geen goed gedrag, omdat er sluimerverbruik kan optreden. Ook kaart 39, waarbij een 

donkere leefruimte is weergegeven, toont een slechte situatie. De verlichting zal hier heel veel licht 

moeten produceren om de kamer voldoende te verlichten, omdat de donkere wanden het licht 

absorberen en niet terug de ruimte in kaatsen. Eén accentmuur kan een mooi effect opleveren, maar 

heeft qua verlichtingsrendement een negatieve impact. 

Kaart 5 toont een insteltemperatuur van -17°C voor de diepvrieskast. In veel standaard-

diepvrieskasten wordt de niet regelbare temperatuur op -18°C ingesteld. Als je manueel de instelling 

naar -17°C verplaatst, dan zal je vrieskast minder verbruiken, en de voedingsmiddelen zullen wel nog 

altijd goed bewaard blijven. Bij temperaturen van -10°C zal het voedsel minder lang ingevroren 

mogen blijven. Dus kaart 5 is, naar duurzaamheid toe, een positieve kaart.  

Dat is ook het geval bij kaart 13. In deze situatie 

wordt het te ontdooien voedingsmiddel niet 

gewoon in de keuken geplaatst, maar in de 

koelkast. Op die manier zal de dooicyclus langer 

duren, maar dat is geen probleem, als je vroeg 

genoeg de worstjes uit de diepvries gehaald 

hebt. Daarenboven zullen die diepgevroren 

worstjes het inwendige van de koelkast 

afkoelen, waardoor daarvoor geen elektriciteit 

nodig is. Onderzoek toont aan dat langzaam 

ontdooien in de koelkast ervoor zorgt dat de 

vitamientjes in de voedingsstoffen best bewaard blijven.  

 

Vraag 15 – Antwoord b 

Als de waarnemer op de positie van het kruis staat en naar het zuiden kijkt, 

dan kijkt hij op de kaart naar beneden. Milan ziet dus de omgevallen boom, 

wat alleen antwoordopties b en c open laat.  

Als hij naar beneden kijkt, ziet hij de boom andersom dan hoe wij die boom 

zien op het kaartje. De rechterzijde van Milan zien wij op de linkerkant van de 

figuur. Ook de kruin van de boom ligt op de figuur op onze linkerkant, wat 

betekent dat die kruin vanuit het oogpunt van Milan op de rechterkant ligt, 

wat het geval is op de foto met het roze vierkant. 

  



Vraag 16 – Antwoord c 

Een ampèremeter meet de hoeveelheid 

elektrische stroom die voorbij passeert. 

Om voor te stellen wat dit in werkelijkheid 

betekent maken we graag de vergelijking 

met water dat doorheen een leiding 

stroomt. We meten de hoeveelheid water 

die passeert met behulp van een soort rad: 

eentje geplaatst voor de kraan en eentje 

na de kraan.  

Stel dat de kraan zodanig ingesteld is dat 3 liter water per seconde voorbij kan stromen. Op dat 

moment zal zowel de meter voor als na de kraan, dus langs de instroomzijde en langs de 

uitstroomzijde diezelfde 3 liter water per seconde opmeten. Het kan niet dat er links 4 liter per 

seconde binnenstroomt, en dat er rechts maar 2 liter wegstroomt. Want waar zou die andere 2 liter 

per seconde dan naartoe zijn?  

Datzelfde zien we ook bij de twee ampèremeters die allebei dezelfde elektrische stroom zullen 

opmeten.  

Vraag 17 – Antwoord c 

Laat ons eerst naar de rode balk kijken. Van die balk zit de 

linkerzijde onderaan vast. Onder invloed van de zwaartekracht 

van de brug zal die wat doorhangen, waardoor het rechtse 

punt van de rode balk (bovenaan dus) wat naar beneden 

zakken. Op die manier kun je inzien dat de balk als het ware 

samengedrukt wordt, en hier een duwkracht optreedt. 

Bij de blauwe balk zit de rechterzijde vast in de rechteroever. 

De linkerzijde van de blauwe balk, halfweg de brug, zal door de zwaartekracht wat naar beneden 

zakken. Bijgevolg zal die blauwe balk de neiging hebben om langer te worden, dus dit is een 

trekkracht.  

 

Vraag 18 – Antwoord c 

Om de chemische formule van dit element te achterhalen, moeten 

we de atomen identificeren en tellen. We zien 4 zuurstof-atomen 

(rood, 𝑂), 2 waterstofatomen (wit, 𝐻) en één zwavelatoom (geel, 

𝑆). 

De enige chemische formule uit de lijst die daarmee gevormd kan 

worden is 𝐻2𝑆𝑂4. 

 

 

  



Vraag 19 – Antwoord a 

Om de rotatierichting van het tandwiel 

linksboven te weten, volgen we de beweging 

van de kettingen en tandwielen vanaf rechts 

onderaan. Doordat dit tandwiel in wijzerzin 

draait, kunnen we zien dat de ketting ook in 

wijzerzin beweegt, zoals aangeduid werd met 

de rode pijlen. Bijgevolg zal ook het dubbele 

tandwiel in wijzerzin roteren (groene pijl).  

Als we de redenering herhalen zien we dat 

ook de horizontale ketting in wijzerzin 

beweegt (groene pijlen) en bijgevolg het 

volgende dubbele tandwiel ook in wijzerzin 

doet draaien (paarse pijl).  

De ketting die het bovenste tandwiel aandrijft beweegt bijgevolg ook in wijzerzin (paarse pijlen) en 

zorgt voor een rotatie in wijzerzin van het tandwiel linksboven (oranje pijl). 

Vraag 20 – Antwoord b 

Een FFP2-masker biedt voor medisch personeel de 

beste bescherming. Dit nauw-aansluitende masker heeft kleine poriën 

waar het virus niet doorheen kan. Vaak wordt dit soort masker nog 

gecombineerd met een face-shield zoals op de foto met de rode cirkel 

getoond wordt, maar dat is vooral om rondvliegende spetters te 

ontwijken en biedt niet voldoende bescherming als het alleen gebruikt 

zou worden.  

Het gewone stoffen mondmasker biedt in een hoog-risico-omgeving 

niet voldoende bescherming, en het gebreide mondmasker al zeker 

niet.  

 

Vraag 21 – Antwoord a 

We zoeken in dit ‘verticaal zoeken’ 

commando in de ruimte die gedefinieerd 

wordt door cellen A1 en C3. Dit is de 

lichtblauwe tabel.  

Wat we zoeken is de zoekterm ‘joris’, die in 

het geel aangeduid is, en gevonden wordt in 

cel A3.  

Het antwoord dat door het commando gegeven wordt, bevindt zich op dezelfde rij van de tabel (rij 

3), maar in de 3e kolom (kolom C, aangeduid met de groene pijl), en levert als antwoord ‘32’ op.  

  



Vraag 22 – Antwoord a 

De vier types borden die hier getoond worden zijn: 

• waarschuwingsborden, die wijzen op gevaar 

• verbodsborden, die tonen wat zeker NIET mag 

• gebodsborden, die tonen welke maatregelen je MOET volgen 

• aanwijzingsborden, die een richting aangeven.  

Verbodsborden worden door een rode kleur gekarakteriseerd, 

waarschuwingsborden zijn geel en aanwijzingsborden groen. Het 

gebodsbord is blauw, en toont hier aan dat een face-shield gedragen 

moet worden bij de uit te voeren handeling. 

 

Vraag 23 – Antwoord c 

Het bovenaanzicht van dit blokje is 

driehoekig, terwijl je van langs de voorkant een cirkel ziet. Als je van 

de rechterzijde naar het blokje kijkt, zul je een vierkant zien wat tot 

de schaduwcombinatie aangeduid met een groene driehoekje leidt. 

 

 

 

Vraag 24 – Antwoord d 

Het elektrische vermogen beschrijft hoeveel energie een 

toestel verbruikt en wordt uitgedrukt in Watt. De vier 

toestellen die hier beschreven worden hebben een 

vermogen van 650W, 130W, 22W en 2000W.  

Het verwarmingstoestel van Bajaj heeft het hoogste 

vermogen en verbruikt bijgevolg het meeste elektriciteit. 

 

Vraag 25 – Antwoord c 

De totale oppervlakte van de tegelvloer is 2 × 2 = 4𝑚2 en bestaat deels 

uit witte en blauwe stukken. Als je goed kijkt naar de blauwe tegel in het 

kwadrant linksboven (die hier met 1 aangeduid is en blauw-wit gearceerd 

werd), dan zie je dat die exact even groot is als de witte tegel van het 

kwadrant linksonder (die hier ook met 1 aangeduid werd, en wit-blauw 

gearceerd werd).  

Dezelfde vaststelling kun je ook doen bij de tegels aangeduid met 2, 3 en 

4. Dat betekent dat de totale oppervlakte van de witte tegels exact even 

groot is als de totale oppervlakte van de blauwe tegels dus 2𝑚2 voor elke 

kleur.  



Vraag 26 – Antwoord c 

Op de figuur hieronder zie je een schematische voorstelling van de 4 types warmtepompen die een 

mogelijk antwoord op de vraag waren. Een lucht-lucht warmtepomp onttrekt warmte uit de 

buitenlucht, en geeft die via een luchtblazer in de binnenruimte af.  Een water-lucht warmtepomp 

haalt opnieuw warmte uit de buitenlucht, maar die warmte wordt binnen gebruikt om water op te 

warmen, dat zowel voor de verwarming als voor het sanitair gebruikt kan worden.  

Een water-water warmtepomp haalt warmte uit het diep gelegen grondwater, via een diepteboring. 

Er bestaan daarvoor verschillende methodes, maar wat hier getoond wordt is dat er uit 1 diepe put 

warm bodemwater naar boven gezogen wordt. Daarna wordt uit dat water de warmte-energie 

onttrokken (want diep in de bodem is de temperatuur relatief hoog), en in een andere put wordt het 

koude water terug naar beneden gestort. 

  

De laatste figuur is een water-bodem warmtepomp waar in een gesloten circuit net onder de 

bodemoppervlakte water rondgepompt wordt, die warmte uit de bodem onttrekt en op die manier 

gebruikt wordt om de woning op te warmen. Op de figuur in de vragenbundel was zo een 

warmtepomp zichtbaar op de figuur. 

 

Vraag 27 – Antwoord b 

Als je de eentjes en de nulletjes omzet naar respectievelijk een 

zwarte streep en geen zwarte streep (een witte zone dus), dan krijg 

je voor 0011001 de streepjescode die overeenstemt met getal 1. 

Eerst hebben je een dikke witte band, daarna een dikke zwarte band, 

opnieuw een dikke witte band om af te sluiten met een dunne zwarte 

band. 

 

Vraag 28 – Antwoord a 

In de vraag werd duidelijk gezegd dat aan de ingang van 

de projector al een HDMI-kabel voorzien was. Die kabel 

heeft aan beide uiteinden wat men een mannelijke plug 

noemt (omdat de contactpunten uitsteken). De 

ingangspoort van de projector is een vrouwelijke plug 

(waar de mannelijke plug inpast).  

Ook op de uitgang van de laptop zit een vrouwelijk plug, 

waar de mannelijke contactpunten in geschoven 

moeten worden. De kabel die we zoeken moet dus een 



vrouwelijke HDMI-plug hebben en een mannelijke VGA-plug. Enkel het koppelstuk dat met het roze 

vierkant aangeduid werd heeft die 2 pluggen. Verwarrend is misschien dat daar ook nog een USB-

plug aan voorzien is. Dat is nuttig omdat een HDMI-kabel naast beeldinformatie ook 

geluidsinformatie kan doorsturen, terwijl een VGA-kabel enkel beeldinformatie kan doorsturen 

(minder draadjes). Daarom wordt hier de geluidsinformatie via de USB-kabel meegestuurd.  

 

Vraag 29 – Antwoord c 

Het rode vierkant (=red) wordt dicht bij de linkerbovenhoek geplot, dus 

daar hoort positie 20,20 bij. De gewenste positie van het groene vierkant 

bevindt zich al wat verder van die linkerbovenhoek, terwijl de blauwe nog 

verder van dit punt verwijderd is. Dus positie 80,80 hoort bij groen 

(=green), en positie 140,140 bij blauw (=blue). De programmeercode die 

hoort bij de rode cirkel valt hierdoor als mogelijkheid af.  

Om uit te maken welke van de 3 andere codes de juiste is, moet gekeken 

worden naar de volgorde waarin de vierkanten getekend moeten worden. 

Als je bijvoorbeeld eerst het blauwe vierkant tekent (code met het 

lichtblauwe kruis), dan zal het groene vierkant boven dat blauwe vierkant 

komen, en zal je een deel van het blauwe vierkant niet meer kunnen zien.  

Op de figuur hiernaast zie je het eindresultaat van de 4 codes, als je 

hiermee rekening houdt. Je kan dus zien dat het gewenst resultaat bereikt 

wordt met de code van het groene driehoekje. 

 

Vraag 30 – Antwoord b 

Alle zuivere stoffen kunnen voorkomen in 3 verschillende verschijningsvormen: als vaste stof, als 

vloeistof en als gas. De overgangen tussen die drie aggregatietoestanden krijgen telkens een 

specifieke naam: 

• vast → vloeibaar: smelten 

• vloeibaar → vast: stollen 

• vloeibaar → gas: verdampen 

• gas→ vloeibaar: condenseren 

Ook de overgangen tussen vast en gas kunnen 

optreden en worden met de namen sublimeren 

en rijpen aangeduid, maar die stonden hier niet 

op de figuur, omdat ze voor water enkel bij heel 

lage omgevingsdrukken optreden.  

Het verdampingsproces treedt dus op wanneer 

vloeibaar water overgaat naar waterdamp, en 

werd op de figuur met het roze vierkant 

aangeduid.  

  



Vraag 31 – Antwoord a 

Enkel de tegel met de vuurtoren erop komt op 

de plattegrond voor.  

Hij is wel een kwartslag in wijzerzin geroteerd 

en bevindt zich op locatie G2.  

 

 

 

 

Vraag 32 – Antwoord b 

Hier kunnen we onmiddellijk de plaat met de rode cirkel elimineren 

omdat de onderzijde van die plaat nooit op de tafel zal kunnen 

steunen, maar op de hoogte van de uitsnijding in de voetjes blijft 

zweven. Ook de plaat met het blauwe kruis mag onmiddellijk 

geëlimineerd worden, omdat daar geen opening voorzien is onderaan 

om dingen door te geven.  

De keuze tussen de plaat met de groene driehoek en de plaat met het 

roze vierkant is moeilijker. Echter, als je de plaat met de groene 

driehoek zou plaatsen, dan zullen de 2 uitsnijdingen tot aan de 

bovenzijde van het voetje komen, waardoor de plaat niet goed 

geklemd wordt tussen de twee zijkanten van het voetje. Op de figuur 

wordt getoond dat de plaat aangeduid met het roze vierkant wel 

correct is.  

Het inschuiven van de plaat over een afstand gelijk aan de hoogte van de voetjes, wordt hier 

verdeeld over de gleuf in de plaat en de gleuf in de voetjes om maximale steun en stevigheid te 

krijgen. 


