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	a. Het zijn beide gewervelde dieren.

	b. Het zijn beide zoogdieren. 

	c. Het zijn beide primaten.

	d. Het zijn beide mensachtigen.

Hieronder zie je de soortbepaling 
van de Sumatraanse Orang-Oetang. 
Deze behoort tot het geslacht Orang-
Oetang, tot de familie van de mens-
achtigen, tot de orde der primaten 
(of aapachtigen), en zo verder (van 
beneden naar boven op de driehoek).
Via de klasse zoogdieren, de stam ge-
wervelden bereiken we uiteindelijk het dierenrijk. 

Je ziet dat een orka en een kangoeroe beide tot het dierenrijk 
behoren. Hoe ver gaat hun gelijkenis? 
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	a. Cellenbeton is heel poreus en zit vol met kleine 
  luchtbelletjes in het inwendige.

	b. Cellenbeton is gemaakt uit een soort piepschuim en is
  daardoor zo licht.

	c. Cellenbeton is hol binnenin, maar dat kun je niet zien aan
  de buitenkant.

	d. Cellenbeton is gemaakt van een steensoort die drijft op
  water.

Om het skelet van een huis te bouwen kan gebruik 
gemaakt worden van snelbouwstenen in klei, in beton of in 
cellenbeton.

 

In de kleisnelbouwstenen en de betonsnelbouwstenen zie je holle 
ruimten, wat nodig is om ze lichter te maken.

In cellenbeton zie je die holle ruimtes niet, en toch is de soortelijke 
massa van cellenbeton minder dan van kleisteen en betonblokken. 

Hoe komt het dat zo’n cellenbeton-steen het minste weegt? 



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 3

Een vaak gebruik-
te elektronische 
component is een 
weerstand. 

De grootte van 
een weerstand 
wordt weergege-
ven door een code 
en bestaat uit 3 of 
4 getallen. Ook de 
letter R komt soms 
voor in de code. 

De letter R ver-
vangt een komma. 

→ Zo komt code “5R63” overeen met 5,63 ohm.

Als er geen R in de code staat, dan geeft het laatste cijfer aan hoe-
veel nullen je achter de andere cijfers moet zetten. 

→ Zo komt code “392” overeen met 3900 ohm.

Welke code moet je geven aan een weerstand met een waarde 
van 18,3 ohm?

	a. 183

	b. 18R3

	c. 1R83

	d.  R183
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Michiel maakt deel uit van een 
bekend raceteam en weet dat 
de banden superbelangrijk 
zijn om een wedstrijd te win-
nen. 

Terwijl de piloot voorwaarts 
uit de pit-zone rijdt, bekijkt 
Michiel aandachtig de wielen. 

Hoe draaien die wielen? 

	a. Zoals in situatie

	b. Zoals in situatie

	c. Zoals in situatie

	d. Zoals in situatie
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	a. Laura moet niet op het internet kunnen.

	b. Laura moet geen webcam op haar computer hebben.

	c. Laura moet geen koptelefoon met een microfoon hebben.

	d. Laura moet geen printer hebben.

Door corona mochten er dit jaar 
veel kinderen niet naar school en 
gingen veel lessen online door 
met de computer. 

Wat heeft Laura echt niet nodig om actief online lessen te kun-
nen volgen?
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	a.  Uit koolstofdioxide (= CO2)

	b. Uit water

	c. Uit uitlaatgassen van vliegtuigen

	d. Uit melk

Misschien is er vandaag geen wolkje aan de hemel
te bespeuren. Of is het op dit moment aan het regenen? 

Heb je enig idee waaruit wolken eigenlijk bestaan?
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	a. In zone

	b. In zone

	c. In zone

	d. In zone

Een diëtist gebruikt de smaakdriehoek om duidelijk te
maken wat je best wel en best niet eet. Die smaakdriehoek bestaat 
uit 4 zones, waarvan je veel of weinig mag eten. Zo is water drinken 
(zone     ) heel gezond, terwijl je best zo veel mogelijk van de ijsjes 
en alcohol afblijft (cirkel naast de driehoek rechtsonder). Je ziet dat 
je ook beter meer groenten (zone      ) dan rood vlees (zone      ) eet. 

Uiteraard is een samengesteld gerecht, waarbij je verschillende 
voedingsstoffen combineert, ook in zo’n zone te plaatsen. 
Een ‘kapsalon’ is een mix van frietjes, pitta-vlees, 
sla, gesmolten kaas, en veel looksaus.
 

In welke zone zou de diëtist 
een ‘kapsalon’ plaatsen?
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In de werkkoffer van een elektricien zitten veel 
verschillende tangen. Op de figuur zie je een bektang, een knip-
tang, een striptang en een nijptang. 

Wesley wil een elektriciteitsdraad strippen. Dat wil zeggen dat hij 
de isolatiedraad rond de geleider verwijdert.

Met welke tang doe je dit het best?

	a. Tang

	b. Tang

	c. Tang

	d. Tang
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	a.  Massa = 200 g

	b. Massa = 202 g

	c. Massa = 208 g

	d. Massa = 210 g

Een bekerglas, dat gedeeltelijk gevuld is met water, staat op een 
weegschaal. Je leest een massa van 200 g af.

We gooien in het bekerglas een klein houtblokje dat zelf een massa 
van 10 g heeft. Het soortelijk gewicht van het houtblokje bedraagt 
0,8 wat ervoor zorgt dat het blokje blijft drijven op het water (waar-
van het soortelijk gewicht 1 bedraagt).

Welke massa zal je nu aflezen op de weegschaal? 
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Op de plattegrond van een appartementsgebouw zie je
4 appartementen met telkens een woonkamer. 

Op de figuur hiernaast 
zie je de woonkamer 
van Fatima.

In welk appartement 
woont Fatima? 

	a. Appartement

	b. Appartement

	c. Appartement

	d. Appartement
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	a. 28 % 

	b. 15 %

	c. 45 %

	d. 80 %

De meeste LED-lampen kunnen gedimd 
worden door ze snel aan en uit te scha-
kelen.

Als door de LED voortdurend elektriciteit 
stroomt, dan is de helderheid maximaal 
(100 %, zie rood). Als er geen elektriciteit 
door de LED vloeit, dan is de helderheid 
nul (0 %, zie blauw). 
Als je gedurende de helft van de tijd de LED aanstuurt (zie groen), 
dan zal de helderheid 50% bedragen en als je maar 1/8ste van de 
tijd de LED aanstuurt, krijg je een helderheid van 12,5 % (zie paars).

Kun je inschatten wat de helderheid is wanneer je de LED 
volgens het zwarte schema aanstuurt? 

Tip: vergelijk de totale breedte van de zwarte pulsen met de 
voorbeelden!
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	a. Men meet de temperatuur van het lichaam, zo weet de 
  dokter of de patiënt koorts heeft. 

	b. Men telt op die manier het aantal corona-virusdeeltjes in het 
  slijm dat men verzamelt. 

	c. Men neemt een bloedstaaltje waarmee men antilichamen, 
  die ons lichaam bij een besmetting aanmaakt, detecteert. 

	d. Men kijkt naar de kleur van het wattenstaafje en men ziet 
  daaraan of het groen gekleurd is of niet.

Om te testen of Koen besmet is met het corona-virus, 
wordt een test afgenomen door een wattenstaafje in zijn neus of 
keel in te brengen.

Wat wordt hiermee gemeten?
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Om informatie op een veilige 
manier over het internet te 
versturen kan je de informatie 
versleutelen. Dat betekent dat 
je een code gebruikt zodat de 
cybercrimineel de informatie 
niet kan lezen omdat hij de 
code niet kent.

Een eenvoudig voorbeeld is 
een codeersleutel waarbij je 
elke letter van het alfabet ver-
vangt door een andere letter. 
Hiernaast zie je de schijfvoor-
stelling van die sleutel.

Als je bijvoorbeeld het woord ‘Paard’ wil coderen, dan zoek je de 
letters P – A – A – R – D op de buitenste schijf, en vervang je ze door 
de letters op de binnenste schijf. Je krijgt K – V – V – M – Y.

Als je de volgende versleutelde boodschap doorgestuurd 
krijgt, wat bedoelt de verzender dan?

	a. Sloep

	b. Stoel

	c. Steek

	d. Smoel
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	a. Enkel kaart 13 is OK.

	b. Kaart 5 en 13 zijn OK.

	c. Kaart 5, 13 en 39 zijn OK.

	d. Alle kaarten tonen duurzaam elektriciteitsgebruik.

Er werd onlangs een set speelkaarten ontwikkeld om 
duurzaam te leren omgaan met elektriciteit. Door deze kaarten 
worden kinderen bewust gemaakt van goed en slecht gedrag.

Je ziet hier 4 speelkaarten. Aan elke kaart wordt een score gegeven 
die aangeeft of het om goed gedrag (een positieve score) gaat of 
om slecht gedrag (een negatieve score). 

Welke van deze speelkaarten tonen duurzaam gedrag?
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Milan wandelt in de natuur. 
Op de overzichtskaart is zijn
locatie aangeduid met X. 

Wat ziet Milan als hij naar het 
zuiden kijkt? 

	a. Hij ziet de vijver (foto        ).

	b. Hij ziet de omgevallen boom zoals op foto        .

	c.  Hij ziet de omgevallen boom zoals op foto        .

	d. Hij ziet een bosje rechtopstaande bomen (foto        ).
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	a.  Ampèremeter A1

	b. Ampèremeter A2

	c. Ze meten alle twee dezelfde stroom.             

	d. Een ampèremeter meet spanning en geen stroom, 
  dus dit lukt niet.

Deze stroomkring bestaat uit een batterij, geleiders en een lampje. 

Cynthia wil weten hoeveel elektrische stroom er door het lampje 
vloeit en gebruikt daarvoor 2 ampèremeters, die ze voor en na het 
lampje plaatst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Welke ampèremeter meet de hoogste stroom?
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	a. blauw en rood = trekkracht 

	b. blauw en rood = duwkracht 

	c.  blauw = trekkracht, rood = duwkracht

	d. blauw = duwkracht, rood = trekkracht

Bij constructies treden er verschillende krachten op. 

De sterkte van balken hangt af van hoe fel ze trekkrachten (als de 
balk uitgerekt wordt = langer wordt) en/of duwkrachten (als de 
balk samengeduwd wordt = korter wordt) kunnen verdragen.

De spoorwegbrug is opgebouwd uit 7 identieke balken, die in een 
driehoekstructuur aan elkaar bevestigd zijn. Op de figuur hebben 
we 1 balk met rood ingekleurd en 1 met blauw. 

Welke krachten treden op in de rode en blauwe balk als de 
brug heel erg belast wordt en dus een beetje doorbuigt? 
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	a. HS4O2

	b. HNSO

	c. H2SO4

	d. H4SO2

Alle voorwerpen zijn opgebouwd uit molecu-
len. Die bestaan op hun beurt uit een aantal 
atomen van verschillende chemische stof-
fen, die als het ware aan elkaar vastkleven. Zo 
bestaat water uit 2 waterstofatomen (H) en 1 
zuurstofatoom (O), zoals je op de kleine figuur 
kunt zien. Water wordt daarom door de chemi-
sche formule H2O voorgesteld (2 × H + 1 × O).
Hieronder krijg je een ingewikkelde molecule te zien, en je krijgt 
er ook een legende bij zodat je de atomen waaruit de molecule is 
opgebouwd kunt identificeren.

Om welke molecule gaat het hier? 
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	a. Het draait in wijzerzin.

	b. Het draait in tegenwijzerzin.

	c. Het draait niet, het systeem zal blokkeren.

	d. Dat kun je niet weten.

In deze constructie wordt het tandwiel linksboven 
aangedreven door het tandwiel rechtsonder, dat in wijzerzin draait. 
Deze aandrijving gebeurt met behulp van kettingen. 

Waar je twee tandwielen ziet, één met een kleine straal en één met 
een grote straal, zijn deze tandwielen aan elkaar vastgehecht en 
draaien ze samen.

  Bepaal de rotatierichting van het tandwiel linksboven.
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Van mondmaskers die je beschermen tegen virussen
zoals COVID-19 bestaan er veel verschillende types. Sommige zijn 
goed genoeg om op straat te dragen, omdat de kans klein is dat je 
daar iemand tegenkomt die besmet is en te dichtbij komt. Andere 
maskers worden gebruikt door medisch personeel terwijl die aan 
het werk zijn bij besmette patiënten. 

Welk masker beschermt best tegen COVID-19?

	a. Maskertype

	b. Maskertype

	c. Maskertype

	d. Maskertype
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	a. 32

	b. kortrijk

	c. 24

	d. brugge

Met Excel kan Jeremy naast gegevens op 
een geordende manier ingeven nog veel 
meer doen. 

Zo kan hij zoeken in een tabel met de 
functie “verticaal zoeken”. Hieronder zie je 
een voorbeeld.

De code om de celinhoud van cel A5 te bepalen is 
‘=vert.zoeken(“piet”; A1:C3;2;)’. 

We zoeken van cel A1 tot C3 naar ‘piet’ in de linkse kolom, en vin-
den die in cel A2. Vervolgens kijken we wat er zich op diezelfde rij 
in de 2de kolom bevindt en dat is ‘ieper’. 

Hetzelfde proberen we in cel C5. We zoeken in de cellen A1 tot C3 
de zoekterm ‘joris’, met de code ‘=vert.zoeken(“joris”;A1:C3;3;)’

Wat zal het resultaat zijn?  
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Bij het werken in een chemisch laboratorium moet je 
goed letten op de veiligheid. Daarom worden heel wat symbolen 
gebruikt om allerhande richtlijnen te geven. Deze borden kunnen 
opgesplitst worden in 4 grote types, namelijk waarschuwingsbor-
den, verbodsborden, gebodsborden en aanwijzingsborden. 
Van elk van die types zie je hier een voorbeeld.

Tip: de borden staan niet in de volgorde zoals hierboven vermeld.

Welke bord is een gebodsbord? 

	a. Bord

	b. Bord

	c. Bord

	d. Bord
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Een object met een rare vorm zweeft 
in de ruimte. Als je dat voorwerp be-
licht van voor (links), en van boven en 
van opzij (rechts), dan vormen zich 3 
schaduwen op de vloer en de muren.

Welke schaduwcombinatie is 
hier de juiste?

	a. Schaduwcombinatie

	b. Schaduwcombinatie

	c. Schaduwcombinatie

	d. Schaduwcombinatie
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Op elektrische toestellen moet aangegeven worden 
wat hun technische specificaties zijn. Dat wordt gedaan met 
behulp van een sticker die op het toestel gekleefd is. 

Welk toestel zal het meeste elektriciteit verbruiken?

	a. Toestel

	b. Toestel

	c. Toestel

	d. Toestel
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	a. 0,5 m2

	b. 1 m2

	c. 2 m2

	d. 4 m2

Er wordt een vloer van 4m² gelegd in een kamer. 
Elk van de vierkanten bestaat deels uit blauwe, deels uit witte 
tegeltjes, en heeft telkens een oppervlakte van 1 m². 

Wat is de totale oppervlakte van de blauwe tegeltjes? 
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	a. Lucht-Lucht warmtepomp

	b. Water-Lucht warmtepomp

	c.  Water-Bodem warmtepomp

	d. Water-Water warmtepomp

Op een duurzame manier 
verwarmen kan met een 
warmtepomp. Met zo’n 
warmtepomp kan men 
warmte transporteren 
van buiten naar binnen, 
zelfs als het buiten kou-
der is dan binnen. 

Dat is een beetje bizar, 
maar het werkt. 

Er bestaan 4 types warm-
tepompen:
•	 Lucht-Lucht:	 buiten-

lucht wordt gebruikt 
om binnenlucht op te 
warmen

•	 Water-Lucht:	buitenlucht	wordt	gebruikt	om	water	in	de	woning	
op te warmen

•	 Water-Bodem:	warmte	uit	de	bodem	wordt	gebruikt	om	water	in	
de woning op te warmen

•	 Water-Water:	warmte	uit	grondwater	wordt	gebruikt	om	water	in	
de woning op te warmen

Welk type warmtepomp wordt gebruikt bij het huis op de 
figuur?
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Als Erika een product koopt 
in de supermarkt, wordt het 
product aan de kassa ge-
scand aan de hand van de 
streepjescode op het pro-
duct. 

Zo’n streepjescode bestaat 
uit zwarte lijntjes op een 
witte achtergrond. Van die 
zwarte lijnen varieert de dik-
te, wat het mogelijk maakt 
om informatie te coderen.

Hieronder zie je een streepjescode, waar alle lijnencombinaties ge-
linkt worden aan een getal dat erbij hoort. De code voor het getal 
zes is dus: 1010000, wat voorgesteld wordt als een dunne lijn, niets, 
een dunne lijn, en dan 4x niets. 

Tip: zwart is 1, wit is 0.

 Met welk getal zal de code 0011001 overeenkomen?

	a. Getal 0

	b. Getal 1 

	c.  Getal 2

	d. Getal 3
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	a. Koppelstuk

	b. Koppelstuk

	c. Koppelstuk

	d. Koppelstuk

Laptops hebben verschillende in- en uitgangspoorten. 
Wellicht is de USB poort de meest bekende. Als je een presentatie 
geeft via een projector, dan heb je een andere poort nodig. 

Jan heeft naast USB-poorten enkel een VGA poort op zijn laptop 
ter beschikking, maar de projector heeft alleen een HDMI-poort, 
verbonden met een HDMI-kabel.

Welk koppelstuk moet Jan gebruiken als hij wil projecteren?

Tip: kijk goed naar de connectoren.
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Op de figuur met de rode recht-
hoek zie je een stukje program-
meercode. Je ziet op lijn 2 dat de 
vulling kleur “red” is. Op lijn 3 zie 
je dat er een Rect (= rechthoek) 
gevuld moet worden, die op 50 
afstand van de linkerzijde, en 100 
afstand van de bovenkant be-
gint, een lengte van 150 heeft en 
een hoogte van 50.
Ik wil nu 3 vierkanten tekenen, die elk dezelfde grootte hebben (80 
x 80) en boven elkaar liggen.

Hoe moet ik hiervoor de programmeercode schrijven?  

	a. Programmeercode

	b. Programmeercode

	c. Programmeercode

	d. Programmeercode
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Alle zuivere stoffen kunnen voorkomen in vaste 
toestand, als vloeistof of als gas. Doorslaggevend bij de overgan-
gen van stoffen tussen deze 3 toestanden is de temperatuur. 
 

Als we water als voorbeeld nemen, bepaalt de temperatuur of we 
te maken hebben met ijs (vast), met water (vloeistof ) of met water-
damp (gas). 

De temperatuur verhoogt op de figuur van links naar rechts.

Al die overgangen krijgen specifieke namen. Met welke over-
gang komt het verdampingsproces overeen? 

	a. Overgang

	b. Overgang

	c. Overgang

	d. Overgang
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Hieronder zie je een plattegrond van een eiland en
4 losse tegels die gebruikt kunnen worden om zo’n plattegrond op 
te bouwen.

Welke van deze tegels wordt er in de puzzel gebruikt?

Tip: de puzzelstukken kunnen draaien in wijzerzin of tegenwijzerzin.

	a. Tegel

	b. Tegel

	c. Tegel

	d. Tegel
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Eén van de uitvindingen van het 
voorbije jaar is het plexiglasscherm 
dat in winkels gebruikt wordt als be-
scherming tegen het corona-virus. 

Op de foto zie je zo’n scherm dat op-
gebouwd is uit 3 onderdelen: twee 
voetjes en 1 plaat. 

Van de voetjes zie je de vorm. 

Welke vorm moet de plaat hebben om dit scherm te vervol-
ledigen?

	a. Vorm

	b. Vorm

	c. Vorm

	d. Vorm


