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	a. Positie 6

	b. Positie 17

	c. Positie 20

	d. Positie 12

Hoe we er uit zien en welke eigenschappen 
ons lichaam heeft, wordt bepaald door ons 
DNA. Alle menselijke cellen bevatten DNA 
moleculen. Zo’n DNA molecule is een spiraalvormige 
structuur die opgebouwd is uit 4 verschillende 
bouwstenen die telkens aan elkaar gekoppeld zijn. 
De bouwstenen worden A, C, G, T genoemd. Een DNA-spiraal 
bestaat uit vele duizenden bouwstenen naast elkaar.

Hieronder zie je een stukje DNA van Tim, Thomas, Rebecca en Lara. 
Zoals je kan zien hebben ze allemaal verschillend DNA. Door een 
foutje in het DNA van Thomas en Rebecca hebben zij dezelfde ziek-
te, terwijl Tim en Lara er geen last van hebben. 

Zou jij kunnen zeggen op welke positie er een fout in hun DNA 
terug te vinden is?
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	a. Hart A

	b. Hart B

	c. Hart C

	d. Hart D

Milan gaat regelmatig hardlopen. Tijdens het lopen stijgt zijn 
hartslag van 60 slagen per minuut naar 120 slagen per minuut of 
nog hoger. Hiernaast zie je de bloedsomloop bij de mens. Het hart 
moet het bloed rond pompen, wat bij een inspanning vlugger zal 
gebeuren. 
Zoals je kan zien wordt het bloed 
in een bepaalde richting rond-
gepompt. Van het hart gaat het 
zuurstofarme bloed naar de lon-
gen. Daar wordt zuurstof toege-
voegd aan het bloed dat terug 
naar het hart stroomt. Vervol-
gens pompt het hart dat zuur-
stofrijke bloed naar de organen 
en de rest van het lichaam, waar 
de zuurstof opgenomen wordt. 
Het zuurstofarme bloed stroomt dan terug naar het hart. In het hart 
zitten 4 kamers, die met kleppen van elkaar afgesloten worden. Bij 
het rondpompen openen die kleppen zich.

Hoe zullen de kleppen geopend zijn?
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Arnout gaat yoghurt maken. Hiervoor gebruikt hij 
melk. Als hij bepaalde bacteriën toevoegt aan de melk, dan veran-
dert die melk naar een dikke yoghurtpap. Zo’n omzetting van melk 
naar yoghurt noemen we een stofomzetting.
Arnout voegt ook een kleurstof methylrood toe. Methylrood is een 
stof die ofwel geel ofwel rood kleurt. Dit is afhankelijk van wat de 
zuurtegraad van het materiaal is. Die zuurtegraad wordt beschre-
ven door de pH-waarde, die zich altijd tussen 0 en 14 bevindt.
Als een oplossing zuur is, dan is de pH laag, en dan kleurt methyl-
rood rood. Als een oplossing niet zuur is, dan is de pH hoog, en 
kleurt methylrood geel.
Bij het begin van de yoghurtproductie ziet de yoghurt er geel uit. 
Maar na 1 dag kleurt de yoghurt plots rood.

Wat is hier gebeurd?

	a. Niets; de pH is nog altijd hetzelfde.

	b. De yoghurt is zuurder geworden.

	c. De pH van de yoghurt is gestegen.

	d.  Een extra rode kleur- en smaakstof is toegevoegd.
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	a.  3

	b.  4

	c.  5

	d.  6

Chemie is de wetenschap die bestudeert hoe alle 
stoffen opgebouwd zijn, en uit welke onderdeeltjes 
ze bestaan. Zo bestaan alle stoffen uit moleculen, 
zoals bijvoorbeeld een H2O-molecule, of een 
watermolecule. Die watermolecule is opgebouwd
uit 3 atomen, namelijk twee waterstofatomen 
(waterstof = H, en de index 2 duidt aan dat er 2 zijn) en één 
zuurstofatoom (zuurstof = O).  
 

Gewichtheffers gebruiken magnesia om hun handen mee in te 
wrijven. Magnesia is eigenlijk magnesiumcarbonaat en heeft als 
chemische formule MgCO3, waarbij:
MG = magnesium   -   C = koolstof   -   O = zuurstof

Uit hoeveel atomen bestaan 1 magnesia-molecule?
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	a. Naar links (rechts op de foto)

	b. Naar rechts (links op de foto)

	c. Naar boven

	d. Naar onder

Op de foto hieronder zie je Simone Biles, die op de Olympische 
Spelen van Rio vorig jaar het all-round goud won bij het gymnas-
tisch turnen. 
Je ziet een foto van tijdens haar balkoefening, waarin ze brons ver-
overde. 

Als Simone haar linkerbeen vanuit stilstand nog hoger de 
lucht in tilt, hoe moet ze dan haar rechterarm bewegen om 
haar evenwicht te bewaren? 
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	a.  Situatie A

	b. Situatie B

	c. Situatie C

	d. Situatie D

Een vrachtwagen gevuld met zand, rijdt aan 90 km/u over de snel-
weg als plots een ongeval gebeurt net voor hem. De chauffeur gaat 
daarom stevig in de remmen. 

Hoe zal het zand georiënteerd zijn eens de vrachtwagen tot 
stilstand is gekomen?
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int hoogspringen(string eenTekst, int eenGetal)
 
is een stukje computer-
code dat op basis van 
een stukje tekst ‘een-
Tekst’ en op basis van 
een getal ‘eenGetal’ een 
berekening uitvoert die 
weer een getal oplevert. 
In dit geval berekent de 
software voor de zeven-
kamp het aantal punten dat behaald wordt door een atlete op ba-
sis van de hoogte van haar beste sprong. Zo levert een hoogte van 
160 cm een score van 736 punten op, en een hoogte van 198 cm 
een score van 1211 punten.
Om de code te kunnen begrijpen is het nodig dat je de volgende 
schrijfwijze kent: 
•	 Een	integer,	of	afgekort	int	is	een	geheel	getal
•	 Een	string	is	een	stukje	tekst,	dus	een	opeenvolging	van	tekens/

karakters

We krijgen volgende code: 
int score;
int hoogte = 196;
string atleet = “Nafi Thiam”
 

Welke code moet je dan schrijven om de punten te berekenen 
die Nafi Thiam voor haar topsprong zal krijgen?

	a. score = hoogspringen(atleet, hoogte)

	b. score = hoogspringen(hoogte, atleet)

	c. hoogte = hoogspringen(atleet, score)

	d. hoogte = hoogspringen(score, atleet)
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	a.  157

	b. 480

	c. 523

	d. 856

Om geheime gegevens of 
codes te versturen via de 
computer, wordt die 
gevoelige data vaak 
gecodeerd. Dit wordt 
encryptie genoemd. 

Een heel simpel voorbeeld van encryptie zou de wiskundige func-
tie f(x) = x + 3 kunnen zijn.
Op die manier wordt het cijfer 0 neergeschreven als
3, omdat f (0) = 0 + 3 = 3.

1 wordt dan 4, omdat f(1) = 1 + 3 = 4
2 wordt 5, enz... 
7 wordt dan 10, maar om het eenvoudig te houden, schrijven we 
enkel 0.
8 wordt 1, en 9 wordt 2. 

Bijgevolg wordt 2458 → 5781

Als ik de wiskundige som wil nemen van de gewone getallen 
142 en 15, en het resultaat gecodeerd wil doorsturen, welk ge-
tal moet ik dan versturen? 



Vlaamse STEM Olympiade  vraag 9

	a.  Woning A

	b. Woning B

	c. Woning C

	d. Woning D

De compactheid van een woning bepaalt hoeveel warmteverlie-
zen kunnen optreden. Die compactheid wordt gedefinieerd als 
C = A/S, waarbij A het grondoppervlak is en S de omtrek, waar de 
woning in contact komt met de koude buitenlucht. 
Hoe groter C, hoe energiezuiniger de woning zal zijn. 
Hieronder zie je 4 bovenaanzichten van vier verschillende wonin-
gen, waarbij dezelfde schaal gebruikt wordt.

Welke woning is het meest energiezuinig?
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	a.  Dit wordt gebruikt voor de centrale verwarming, en zorgt 
  ervoor dat je in de winter weinig stookkosten hebt om je
  huis warm te houden.

	b. Dit wordt gebruikt voor sanitair warm water, en zorgt er voor  
  dat je, vooral in de zomer, het water niet meer met je ver- 
  brandingsketel moet opwarmen voor je een douche neemt.

	c. Dit wordt gebruikt om zelf elektriciteit te maken met behulp
  van kokend water.

	d. Dit warm water wordt gebruikt om in de zomer het gazon te
  besproeien, zodat het gras vlugger groeit.

Een zonneboiler met thermische zonnepanelen wordt gebruikt om 
een vat met water op te warmen voor huishoudelijk gebruik. 

Waarvoor wordt dat warm water gebruikt?
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	a. Het hoesje is te dik, de smartphone kan geen signalen meer
  sturen.

	b. Het hoesje bevat een magneet, en magneten verstoren de
  werking van een kompas.

	c. Het hoesje verbergt de camera. Zonder videobeelden kan de
  smartphone niet weten waar het noorden is.

	d. Het hoesje verbergt de microfoon, en de smartphone 
  detecteert de ligging van het noorden via geluidsgolven. 

Rutger doet aan ultralopen. Hij legt dus heel grote 
afstanden te voet af door de ruwe wildernis. Om zich te oriënteren, 
heeft hij op zijn smartphone al heel lang een kompas-applicatie, 
waarmee hij zich naar het noorden kan richten. De applicatie werkt 
zeer goed, en is gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe dat ge-
bruikt wordt bij een klassiek kompas. 
Wanneer hij zijn smartphone in een nieuw hoesje steekt, werkt de 
kompas-app plotseling niet meer correct.

Waarom werkt de toepassing niet meer met het nieuwe hoes-
je van Rutger?
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	a. In zand

	b. In planten

	c. In olie

	d. In dieren

Heel veel elektronica die je gebruikt in smartphones, 
tablets en computers wordt opgebouwd uit wat men halfgeleiders 
noemt. Dit zijn speciale stoffen die niet zo goed geleiden als 
metalen zoals koper, maar wel beter geleiden dan isolatoren, zoals 
plastic.

Een bekende halfgeleidermateriaal is silicium.

Waar kan men in de natuur silicium vinden? 

Tip: je gebruikt het ook om glas te maken.
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Ozioma doet een vakantiejob als redder in een olympische 
zwembad. Voor het zwembad open gaat, kijkt ze altijd eerst in de 
technische ruimte of alle machines correct werken. Er staat hier 
heel wat apparatuur, maar Ozioma moet vooral kijken of de pomp 
vlakbij de filter wel werkt. Die pomp bevindt zich rechts op de 
figuur, waar het rode pijltje staat. 

Wat zou er gebeuren als deze pomp niet werkt? 

Tip: Kijk hiervoor naar de stroomrichting van het water!

	a. Het zwembad zou kunnen leeglopen.

	b. Het zwembad zou kunnen overstromen.

	c. Het water wordt niet gefilterd en zal vuil worden, en zal 
  eventueel ziektes verspreiden.

	d. De pomp dient enkel om warm water in het zwembad te 
  pompen.
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	a. Geen enkel

	b. 1 lampje

	c. 2 lampjes

	d. 3 lampjes

Drie lampjes (A, B en C) zijn aangesloten op een batterij volgens het 
elektrische schema hieronder. Op het schema zie je 3 schakelaars, 
die nu allemaal open staan (en waar de elektriciteit dus niet door-
heen kan stromen). De brugjes zijn eigenlijk gewoon twee draden 
die elkaar kruisen zonder elektrisch contact te maken. 

Als ik de schakelaar rechtsboven sluit, hoeveel lampjes zullen 
er dan in totaal oplichten?

A B C
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	a. Op punt A

	b. Op punt B

	c. Op punt C

	d. Op punt D

Om een wegbeschrijving kort te houden kun je 
gebruik maken van de volgende coderingsme-
thode die de visgraat genoemd wordt. Je moet 
dan ook geen plattegrond gebruiken!
Hiernaast zie je hoe die code opgebouwd is. 
Het pad loopt altijd van onder naar boven, zo be-
tekent de onderste figuur dat je een straat links 
en een straat rechts laat liggen, en dus rechtdoor 
gaat. De middelste figuur betekent dat je bij een 
tweesplitsing het meest linkse pad volgt (en het 
rechtse pad negeert). Dat kan dus zowel beteke-
nen dat je rechtdoor gaat als dat je links afslaat. De bovenste figuur 
toont dat je 2 straten links laat liggen, wat in dit geval betekent dat 
je rechtsaf slaat. 

Als je op het plan kijkt, en je begint je wandeling in de Koestraat 
(S), waar kom je dan uiteindelijk terecht? 
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	a.  Schaduw A

	b. Schaduw B

	c. Schaduw C                   

	d. Schaduw D

Op de ingevoegde figuur zie je de schaduw die 
gevormd wordt door het licht van de lantaarnpaal. Van de kegel 
ontbreekt de schaduw.  

Hoe zal de schaduw eruit zien? 


