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	a) Een rechthoekig huis, met een lengte van 12,5 meter en een diepte 
  van 8 meter.

	b) Een vierkant huis, met een zijde van 10 meter.

	c) Een cilindervormig huis, met een grondoppervlakte van 100 m².

	d) Kiezen tussen het vierkante en het rechthoekig huis is moeilijk, 
  omdat het aantal bakstenen identiek is.

Het architectenbureau ‘Woon Modern’ heeft een grondplan
gemaakt voor de nieuwe woning van Jonathan. Het bureau stelt drie  
verschillende woningen voor met dezelfde hoogte, die telkens uit twee 
verdiepingen bestaan die beide een grondoppervlakte van 100 m²  
hebben. Om te besparen wil Jonathan zo weinig mogelijk bakstenen ge-
bruiken bij het bouwen van zijn woning. 

Welke woning neemt Jonathan best als hij zo weinig mogelijk 
bakstenen wil gebruiken?
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	a) 1, 7, 3, 5, 6 en 2

	b)  4 en 8

	c)  enkel  8

	d)  3, 4 en 8

Op zolder vindt Rik een staafmagneet en een U-vormige 
magneet die in elkaars buurt liggen.

Op de figuur zijn enkele magnetische veldlijnen aangegeven. Een magne-
tische veldlijn gaat steeds van een noordpool naar een zuidpool, en volgt 
de kromming van het elektromagnetische veld.

Welke van de veldlijnen zijn foutief?
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	a) U1 = 0, U2 = 0

	b) U1 = 0, U2 = 1

	c)  U1 = 1, U2 = 0

	d) U1 = 1, U2 = 1

Op een dag vindt Kenneth in een boek van zijn vader een 
logische schakeling. Deze bestaat uit logische poorten met ingangen en 
uitgangen die enkel een ‘0’ of een ‘1’ kunnen bevatten. In het boek staan 
ook de waarheidstabellen van een AND poort en een OR poort.

AND OR

A B X A B X

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 1

1 0 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1

Welk signaal verschijnt er aan de uitgangen van deze schakeling 
als Kenneth dit uittest?
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	a)  ABCDEFGHIJ

	b)  FDHBEGJACI

	c)  FDBACEHGJI

	d) IJHGFEDCBA

Joost krijgt het volgende algoritme van een analyst:

procedure DrukBoomAf(Boom)
als(Boom is niet leeg)
 dan(
  voer de procedure DrukBoomAf uit op de linkertak 
van de huidige Boom
  druk de root node van de Boom af
  voer de procedure DrukBoomAf uit op de rechtertak 
van de huidige Boom
 )

Als Joost dit algoritme toepast op de volgende boomstructuur, 
wat zal dan afgedrukt worden?
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	a) D-A-C-B-E

	b) D-C-B-E-A

	c) C-D-B-E-A 

	d) C-B-D-A-E

Onderzoek naar het ontstaan van leven op Aarde, heeft 
aangetoond dat de eerste vormen van leven in het water zijn ontstaan. 
Later hebben de dieren zich aangepast waardoor ze steeds minder de 
aanwezigheid van water of waterachtige stoffen nodig hadden. 

Hieronder staan 5 dieren afgebeeld (het varken, de gekko, de kikker, de 
forel en de parkiet), met daarbij ook een foto van hun eieren, en wat uitleg 
over de leefomgeving van dit dier. 

Welke volgorde (van vroeg ontstaan tot laat ontstaan tijdens de 
evolutie) is de correcte?
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	a)  164

	b)  168

	c)  176

	d)  180

Op de tablet speelt Janne het spelletje 2048. Door op de 
pijltjes te drukken moet ze cijfertjes met elkaar combineren om punten te 
scoren. Hieronder beschrijven we kort hoe het spelletje werkt. Door op de 
cursor te drukken verschuiven alle blokjes tot tegen een zijwand. Telkens 
2 identieke blokjes op elkaar geschoven worden (bv. 2 + 2), worden deze 
gecombineerd tot een nieuwe macht van 2 (in dit geval 4), en wordt deze 
nieuwe macht aan de score toegevoegd. Er komt bij elke beurt een nieuw 
vakje met getal 2 tevoorschijn op een lege plaats.

Je ziet hier 3 openvolgende situaties die Janne verkrijgt door 2 keer op de 
rechterpijl te drukken. De score loopt daardoor op. 

  

Wat is de maximale score die Janne in de volgende beurt kan 
behalen?
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	a)  Q = 0,9.  40 . 3 = 108 m3/s

	b) Q = 100 . 40 = 2667 l/s
           1,5

	c)  Q = 100 . 40 . 3 = 133 m3/s
           90

	d) Q = 90 . 400 . 30 = 10800 l/s
          100

Het stroomdebiet Q van een rivier is de hoeveelheid water die passeert per 
seconde. Laura zou graag weten hoeveel water er door de rivier stroomt.

Laura gooit daarom een takje in het water en 100 m verder haalt ze het 
takje er weer uit. Het takje was 90 seconden onderweg. Laura meet ook de 
breedte (40 m) en de diepte (3 m) van deze rivier. 

Hoe bepaalt Laura het stroomdebiet van de rivier?
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	a) STAP

	b) TAMS

	c) SPAT

	d) STAM

Jeroen krijgt op zijn examen 4 vragen over chemie:

1. De lucht op Aarde bestaat voor ongeveer 20 % uit zuurstofgas. Wat is 
de naam van het chemisch element dat ongeveer 78 % van die lucht 
uitmaakt?

2. We zoeken de verzamelnaam van een bepaalde soort chemische stof-
fen, die door mensen gemaakt worden, en helaas moeilijk afbreekbaar 
zijn.

3. Wat is de naam van een klein bouwsteentje waaruit een chemisch ele-
ment is opgebouwd? 

4. Hier zoeken we de naam van een soort metaal, maar eveneens de 
naam van een recente hitsingle van David Guetta. 

 
Welk woord vormt Jeroen als hij de eerste letters van de 
antwoorden van boven naar onder aan elkaar kleeft?
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	a)  Je onttrekt warmte-energie uit de warme buitenomgeving en
  brengt die warmte naar binnen, om daar met die energie de 
  initieel nog lagere temperatuur te laten stijgen. 

	b)  Je onttrekt warmte-energie uit de koude buitenomgeving en 
  brengt die warmte naar binnen, om daar met die energie de 
  initieel al hogere temperatuur verder te laten stijgen. 
	c)  Je pompt warmte-energie uit de koude binnenomgeving naar de 
  buitenomgeving, waar de temperatuur al hoger was dan binnen.

	d)  Je pompt warmte-energie uit de warme binnenomgeving naar de
  koudere buitenomgeving.

Om de temperatuur in de woning van Midas op peil te 
houden wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp. Hieronder zie je 
een schematische voorstelling van het warmtepompsysteem dat Midas 
aangekocht heeft.

Wat is het werkingsprincipe van zo’n warmtepomp?
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	a)  Op bepaalde tijdstippen gaan controleurs bij ieder verkeerslicht
  langs.

	b)  Wanneer een bestuurder ziet dat een licht niet werkt, geeft hij dit
  door aan de centrale.

	c) Er is een apart elektrisch circuit dat detecteert of een lamp of een
  schakeling kapot gaat.

	d) De lampen worden elke maand vervangen.

Axel werkt als technicus bij de spoorwegen. Wanneer er 
een verkeerslicht op een spoorlijn kapot gaat, dan kan dit een zeer ge-
vaarlijke situatie veroorzaken. De bestuurder kan zo een rood licht niet 
waarnemen en dit kan rampzalig zijn.

Hoe kan Axel weten dat er een verkeerslicht op een spoorlijn 
kapot gaat?
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Een stukje programmeercode ziet er als volgt uit:

Jan moet proberen te achterhalen wat er op het scherm te zien zal 
zijn. Kan jij hem helpen?

	a) 123412341234

	b)  32100123

	c) 3333

	d) 3456234512340123
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	a) Suiker

	b)  Bloem

	c) Zout

	d) Kwarts

Zjefke heeft thuis een verzameling van kristallen. 
Kristallen zijn opgebouwd uit hele kleine deeltjes (die we moleculen noe-
men). Deze moleculen hangen aan elkaar op een mooie geordende ma-
nier en vormen een kristal. 

Welke van de onderstaande stoffen is geen kristal?
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	a) Dit kan niet via blazen. Je kan dit enkel weten door bloed 
  af te nemen.

	b) Dit gaat via een sensor die de lucht analyseert en zo de schakeling
  blokkeert.

	c) Een chemische reactie laat een kleur verschijnen. Zo weet Arnout
  dat hij niet mag rijden.

	d) Een processor gaat berekenen of Arnout mag rijden en stuurt via 
  internet de informatie door naar de politie.

In België wordt dronken rijden streng bestraft. Arnout heeft al 
een paar keer te diep in het glas gekeken en de rechter oordeelde dat 
Arnout een alcoholslot op zijn wagen moet hebben. Arnout moet nu 
iedere keer blazen in het alcoholslot vooraleer de wagen start. Arnout kan 
nu enkel met de wagen rijden wanneer hij niet gedronken heeft.

Welk systeem kan detecteren hoeveel alcohol Arnout gedronken 
heeft?
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	a)  Eenpuntsperspectief

	b)   Tweepuntsperspectief

	c) Driepuntsperspectief   

	d) Geen perspectief

Bij het maken van perspectieftekeningen wordt gebruik 
gemaakt van drie mogelijke perspectiefmethodes, die het eenpunts-, de 
tweepunts- en de driepuntsperspectief genoemd worden.

De Amerikaanse pop-art kunstenaar Ed Ruscha maakte in 1966 een 
bekende serie schilderijen onder de titel ‘Standard Station’, waarvan je er 
eentje hieronder ziet.

Welke perspectiefmethode gebruikte Ed Ruscha voor dit werk?
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Om via onderstaande Engelse sleutel van 20 cm lang een bout los te krij-
gen is een kracht nodig van 250 N. Sean kan echter maximaal een kracht 
van 150 N leveren. 

Hoeveel langer moet de Engelse sleutel zijn opdat Sean de bout 
kan loskrijgen?

	a)  150 . 20 = 12 cm
  250

	b)   250 . 20 = 33,3 cm
  150

	c) 150 . 20 + 20 = 32 cm
  250  

	d) 250 . 20 – 20 = 13,3 cm
  150
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	a)  Cola

	b) Melk

	c)  Water

	d)  Schweppes Agrum

Charlotte is gefascineerd door drankjes... Ze drinkt graag 
frisdranken  zoals Schweppes Agrum of Cola, maar ook melk en water lust 
ze wel. Cola is zoet want het bevat veel suiker en in melk zitten eiwitten. In 
cola en melk zitten verschillende voedingsstoffen. Charlotte wil ook we-
ten welke van deze drankjes zuur is. Charlotte doet daarom een test om 
het zuurgehalte te bepalen. Hiervoor gebruikt Charlotte strips die ze in 
de vloeistoffen brengt. Op de strip ontstaan verschillende kleuren en die 
kunnen vergeleken worden met een kleurenpalet en op die manier kan 
je de zuurtegraad aflezen. Hoe zuurder de vloeistof, hoe lager het cijfer.

Hieronder zie je het resultaat van de metingen. 

Welk drankje is het zuurst?
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	a) Het toestel meet de temperatuurvariaties in de lucht die zich 
  tussen de woning en de camera bevindt (zoals je ook de warmte
  kan voelen die door een radiator afgestraald wordt zonder dat je  

  ermee contact maakt:                                   )

	b)  Je moet met het toestel de muur aftasten (dus echt contact 
  maken), maar het toestel is veel gevoeliger dan een gewone 
  thermometer, waardoor dit rap kan gebeuren.

	c)  Het toestel heeft een heel hoge beeldresolutie, en kan bijgevolg
  de uitzetting van materialen (door een temperatuursverandering:          

                              ) vanop afstand opmeten, en zet die na 
  berekeningen om in een thermisch beeld, zoals je op de foto kunt
  zien. 

	d) Het toestel meet de infraroodstraling die door elk object wordt 
  uitgestraald. Afhankelijk van de temperatuur krijg je een andere

   uitgestraalde golflengte 

Om de isolatiekwaliteit van het huis van Elise op te meten 
kan gebruik gemaakt worden van een thermische camera. Hiermee kan 
Elise een energieprestatiecertificaat laten opmaken.

  Hoe werkt zo’n thermische camera die Elise gebruikt?
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	a) De kabeltjes in de ingangen V/Ω en COM stoppen en de schakelaar
  op 200 DCV draaien.

	b) De kabeltjes in A en V/Ω stoppen en de schakelaar op 700 ACV
  draaien.

	c)  De kabeltjes in A en COM stoppen en de schakelaar op 2ACA 
  draaien.

	d) De kabeltjes in V/Ω en COM stoppen en de schakelaar op 700 ACV
  draaien.

Wouter heeft een multimeter gekocht waarmee hij 
spanning, stroom en weerstand kan meten. Wouter wil dit toestel eens 
uittesten door de netspanning van 230 volt in het stopcontact te meten. 

Hoe moet Wouter zijn multimeter instellen?
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	a)  Er wordt van iedere component op de printplaat een foto 
  genomen en vergeleken met de positie waarop ze zouden moeten
  staan.

	b)  De printplaat wordt volledig uitgemeten om te controleren of er
  overal connectie is.

	c)  Er wordt met X-Ray straling door de printplaat gekeken om 
  verbroken connecties te detecteren.

	d) Iedere printplaat wordt ondergedompeld in een geleidende olie
  die eventuele verbindingsproblemen oplost.

In een elektronicabedrijf werkt Jens aan een machine die
printplaten bestukt. Wanneer alle elektronische componenten op de 
printplaat staan, gaan ze de oven in, zodat het aangebrachte soldeertin 
smelt en de componenten op de printplaat vastzet. Soms gebeurt het 
dat de componenten verschuiven en geen connectie meer maken met 
de printplaat.

Welke manier zal Jens niet gebruiken om te controleren of alle 
componenten correct geplaatst zijn?
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	a) #020505

	b) #025500

	c)  #FFFF00

	d) #0000FF

Jarno en Anne-Marie willen op hun website een nieuwe 
achtergrondkleur instellen.

Om dit te kunnen doen moeten Jarno en Anne-Marie de RGB waarde van 
decimale getallen omzetten haar hexadecimaal. Een hexadecimaal kleur 
bestaat uit 3 groepen waarbij het eerste rood voorstelt, het tweede groen 
voorstelt en het derde blauw voorstelt.

Voorbeeld:
•	 #FF0000:	rood
•	 #00FF00:	groen
•	 #0000FF:	blauw

Jarno en Anne-Marie  willen een gele achtergrondkleur met waarde
Rood: 255 – Groen: 255 – Blauw: 0

Wat is de hexadecimale waarde van deze gele achtergrondkleur?

Ze gebruiken hiervoor deze vertaaltabel:

Decimaal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hexadecimaal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
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	a) De kool en het konijn.

	b) De rups.

	c) De rups en het konijn.

	d) De rups, het konijn en de buizerd.

In de natuur is overleven vaak een kwestie van eten of 
gegeten worden. In de biologie wordt er onderscheid gemaakt tus-
sen producenten (dienen als voedsel) en consumenten (eten iets op). 
In de voedselketen wordt gesproken van consumenten van de eer-
ste orde, als die consument een echte producent (van voedsel) opeet. 
Een consument van  tweede orde eet dan weer een consument van 
eerste orde op (die hier als producent dient). En zo gaat de numme-
ring verder naar producenten van derde orde, vierde orde enzovoort. 

Welke van de getoonde organismen zijn consumenten van de 
eerste orde?
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	a)  Patroon A

	b) Patroon B

	c) Patroon C

	d) Patroon D

Volgend geometrische voorwerp kan gemaakt worden met
 behulp van één van de 4 ontplooide patronen. Frieke wil dat wel even 
proberen. Merk op dat er niet geknipt mag worden; Frieke mag enkel op 
de zwarte lijnen plooien.

Welk patroon kan Frieke gebruiken om dit voorwerp te maken?

A

C

B

D
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	a) Enkel bij diagram I

	b) Enkel bij diagram II

	c)  Zowel bij diagram I en II

	d) Zowel bij diagram I, II en III

Maarten accelereert graag met zijn nieuwe auto. Hieronder zie je drie 
diagrammen waarbij de versnelling uitgezet wordt in functie van de tijd. 

Bij welk van de 3 diagrammen zal de snelheid van de auto tussen
tijdstip t1 en tijdstip t2 de ganse tijd blijven stijgen . 
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	a)  Rodebloedcel, mensenhaar, bucky-bal, virus

	b)  Virus, mensenhaar, rodebloedcel, bucky-bal

	c)  Rodebloedcel, mensenhaar, virus, bucky-bal

	d)  Mensenhaar, rodebloedcel, virus, bucky-bal

In de toekomst zal men meer en meer gebruik maken van
kleine deeltjes. We spreken van nano-deeltjes.  Ze zitten onder andere in 
zonnecrème, autolak, coatings, enzoverder. Ze worden bijvoorbeeld ge-
maakt van koolstof (bv. bucky-ballen). 
 

Michel wil inzicht krijgen in de grootte van deze deeltjes. Daarom wil 
Michel enkele dingen rangschikken van groot naar klein: een virus (0,2 
micrometer), een mensenhaar (dikte 0,00001 meter), een rode bloedcel 
(0,5 millimeter) en een bucky-bal (0,000002 micrometer).

Wat is de juiste volgorde van groot naar klein?


