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Vlaamse STEM Olympiade - finale 

	a. Schakeling 1 en schakeling 2

	b. Schakeling 1 en schakeling 3

	c. Schakeling 2 en schakeling 3

	d. Ze hebben alle drie hetzelfde uitgangssignaal.

In de digitale elektronica 
wordt vaak gebruik 
gemaakt van logische 
schakelingen. Er bestaan er 
veel van, maar de 
gemakkelijkste zijn de EN- 
en de OF-schakeling. 
Rechtsboven zie je wat het 
resultaat is van zo’n schakeling, 
als je 2 ingangskanalen en 1 
uitgangskanaal hebt. 

Hiernaast zie je drie logische 
schakelingen, waarvan er twee 
van de drie hetzelfde 
eindresultaat opleveren. 

Welke schakelingen hebben hetzelfde signaal op de uitgang?



Vlaamse STEM Olympiade - voorronde 

Op de figuur met de rode 
rechthoek zie je een stukje 
programmeercode. 
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 begint, 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



Vlaamse STEM Olympiade - voorronde

	a. 18 blokken

	b. 20 blokken

	c. 22 blokken

	d. 24 blokken

Met blokken en lijm is volgende bouwstructuur vervaardigd. 

Hoeveel kubusvormige blokken heb je daarvoor nodig?



Vlaamse STEM Olympiade - voorronde

	a. De spitsmuis

	b. De slak

	c. De giervalk

	d. De sla

In de dieren en plantenwereld 
draait alles rond eten of 
gegeten worden. Zo wordt een 
organisme dat alleen als 
voedsel dient en zelf niets eet, een producent genoemd; een 
organisme dat zo’n producent eet, wordt een consument 
genoemd. Het is zelfs een consument van 1e orde, terwijl een 
consument van 2e orde zich voedt met een consument van 1e 
orde, enzovoort. Op die manier wordt een voedselpiramide 
opgebouwd.
Hieronder zie je een spitsmuis, een slak, een giervalk en een 
krop sla, die samen een voedselpiramide vormen.

We zoeken het organisme dat in de voedselpiramide op de 
gele plaats moet staan. Welk organisme is dat?



Vlaamse STEM Olympiade - finale 

Bij de bouw van een houten 
tuinhuis heb ik een aantal 
houten bogen gemaakt, die ik in de grond 
vastmaak. Zo’n boog bestaat uit 2 verticale en 
1 horizontale balk.
Ik merkte echter al vlug dat zo’n boog nogal 
onstabiel is als je ertegen duwt. 
Ik probeerde 3 methodes uit om de boog 
stabieler te maken. 

 	a. Methode A: een tweede horizontale balk op de vloer

 	b. Methode B: een extra verticale balk

 	c. Methode C: een klein balkje dat een driehoek vormt

 	d.  Ze werken alle drie even goed.

Welke methode is het meest stabiel?



Vlaamse STEM Olympiade - finale

 In het populaire spel 
     Minecraft 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.



Vlaamse STEM Olympiade - voorronde

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?

	a.  Ampèremeter A1

	b. Ampèremeter A2

	c. Ze meten alle twee dezelfde stroom.

	d. Een ampèremeter meet spanning en geen stroom,



Vlaamse STEM Olympiade - voorronde

	a. Het draait in wijzerzin.

	b. Het draait in tegenwijzerzin.

	c. Het draait niet, het systeem zal blokkeren.

	d. Dat kun je niet weten.

  Bepaal de rotatierichting van het tandwiel linksboven.

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.



Vlaamse STEM Olympiade - de antwoorden

Technisch Tekenen – 
Antwoord a 

Informatica – 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 het blauwe vierkant 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 rode huisje), 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 de paarse ballon.

Het bouwwerk bestaat uit 18 blokjes, zoals 
je de op de figuur hiernaast kunt zien. 

Je kunt het opbouwen uit 6 balkjes, telkens 
bestaande uit 3 blokjes (1-2-3; 4-5-6, 7-8-9; 
10-11-12; 13-14-15; 16-17-18).

Elektronica – Antwoord a 

Op basis van de EN- en OF-logica 
hebben we hiernaast de schakelingen 
uitgevoerd. 

Op die manier zie je dat schakeling 1 en 
schakeling 2 als antwoord 1 oplevert, terwijl 
schakeling 3 als antwoord 0 oplevert. 
Bijgevolg is antwoord a correct.



Vlaamse Junior STEM Olympiade - de antwoorden

Biotechnologie – Antwoord b
Je moet om deze vraag te beantwoorden 
analyseren wie wat opeet. Het is nogal evident 
dat de krop sla geen dier zal nuttigen, dus de krop 
sla is de producent en staat onderaan de 
voedselpiramide. 

Boven de krop sla staat de slak, als consument van 1e orde. 
De slak wordt vervolgens door de spitsmuis verorbert, terwijl 
de spitsmuis ten prooi valt aan de giervalk.

De structuur is piramidevormig omdat er veel kroppen sla 
zijn om de slakken te voeren. Elke muis eet meerdere 
slakken, en de grotere valk moet meerdere muizen eten om 
te overleven. 

Bouwtechniek – Antwoord c
Driehoekige structuren worden heel vaak gebruikt bij constructies met balken, 
zoals bij bruggen en gebouwen. Dit is zo omdat ze zelf-stabiel zijn. Dat betekent 
dat de structuur niet 
samengeduwd kan worden, 
zoals op de figuur duidelijk is. 

Het vierkant langs de linkerzijde 
zal wel samen plooien als de 
verbindingen niet heel stevig 
zijn. 

Het onderste balkje van de 
driehoek kan echter niet uitrekken, 
waardoor de stevigheid bewaard blijft.   



Vlaamse Junior STEM Olympiade - de antwoorden

Chemie– 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 tot aan 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, komt 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. 

Elektriciteit – 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 of ventilator: 
eentje wordt 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. 



Vlaamse Junior STEM Olympiade - de antwoorden

Mechanica – 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 (gele pijl).

Meer voorbeeldoefeningen kunnen 
teruggevonden worden op het 

elektronische leerplatform Usolv-it.

https://www.usolvit.be/ 

https://www.usolvit.be/
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