
VTO 2014 – ANTWOORDEN FINALE 

Vraag 1 – Antwoord c 

Aangezien de drie woningen even hoog zijn en hetzelfde grondoppervlak 

hebben, volstaat het om de grondomtrek van het huis te kennen om in te 

schatten hoeveel bakstenen er nodig zijn. In het geval van het rechthoekig huis 

is de omtrek 𝐿1 = 2 ∙ 12,5 + 2 ∙ 8 = 41𝑚 terwijl die in het geval van het 

vierkant huis gelijk is aan  𝐿2 = 4 ∙ 10 = 40𝑚. Opties a en d vallen dus al zeker 

weg. Het cirkelvormige huis heeft ook een grondoppervlakte van 100𝑚2. Dit 

gegeven laat ons toe de straal van het huis, en bijgevolg ook de omtrek te 

bepalen. 

𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑟2 = 100    →     𝑟 = 5,6𝑚    →     𝑂 = 2𝜋 ∙ 𝑟 = 35,5𝑚  

Het cilindervormig huis zal dus minst bakstenen vereisen. 

Vraag 2 – Antwoord d 

Het magnetische veld oriënteert zich van noord- naar zuidpool. Daarom zijn 

straal 4 en straal 8 al zeker verkeerd (want de ene loopt van noord naar 

noord, de andere van zuid naar noord – zie figuur hiernaast). Daarenboven zit 

er ook een onjuistheid tussen de 2 benen van de U-vormige magneet. De 

veldlijnen zullen daar recht van de noordpool naar de zuidpool gaan (zoals 

straal 5). Bijgevolg is ook straal 3 incorrect getekend, want dit zou een rechte 

moeten zijn... Dichtbij de rechterzijde van de U-vormige magneet zal er terug 

een kromming van de veldlijnen optreden omdat de rechtse zijde begint mee te spelen, maar op de 

plaats waar straal 3 getekend is, zal dat nog niet het geval zijn. 

Vraag 3 – Antwoord c 

Het signaal 1 wordt opgesplitst voor het de OR-poort bereikt (OR betekent ‘of’), net zoals het signaal 

0 opgesplits wordt voor het die OR-poort bereikt. Dit betekent dat aan de bovenste AND-poort (AND 

betekent ‘en’) een signaal 1 toekomt op de bovenste input (= input A), terwijl in de onderste AND-

poort signaal 0 toekomt op de onderste input (= input B).  

Als we eerst naar de OR-poort kijken, krijgen we op de ene input signaal 1, en op 

de andere input signaal 0. Volgens de waarheidstabel krijg je op de uitgang van 

de OR-poort bijgevolg signaal 1 (1 of 0 leidt tot 1). Dat signaal vertrekt naar de 

twee AND-poorten en komt daar na de splitsing aan input B van de bovenste 

AND-poort en aan input A van de onderste AND-poort. 

Als we eerst naar de bovenste AND-poort kijken, vinden we op input A 

het signaal 1, en op input B ook het signaal 1. Volgens de waarheidstabel 

komt dus op de output ook signaal 1 terecht.  



Bij de onderste AND-poort is het verhaal anders, omdat daar op input B 

signaal 0 toekomt. De combinatie van signaal 1 op input A en signaal 0 

op input B levert volgens de waarheidstabel een output-waarde van 0 

op.  

Bijgevolg is optie c het correcte antwoord.  

Vraag 4 – Antwoord a 

Als je de code goed bekijkt zie je dat de procedure zichzelf terug 

oproept, gedurende een 3-stapsproces. In die procedure wordt 

beslist van telkens eerst naar de linkertak van de boomstructuur te 

kijken, daarna naar de top, en daarna pas naar de rechtertak…  

Eerst kijk je dus naar de globale boomstructuur kijkt, kun je die 

opdelen in 3 onderdelen, namelijk de linkertak (die letters ABCDE 

bevat, rode rechthoek), de zwarte top (letter F) en de rechtertak 

(die letters GHIJ bevat, groene rechthoek).  

Voor het beschrijven van de linkertak en de rechtertak wordt 

opnieuw de procedure DrukBoomAf opgeroepen, en begint het 

verhaal opnieuw. We hebben de procedure op de ingevoegde figuur 

opnieuw uitgewerkt voor de linkertak. In die linkertak (ABCDE) 

kunnen we opnieuw een linkertak (rood, ABC), een top (D) en een 

rechtertak (groen, E) identificeren.  

Opnieuw wordt hier bij zowel de linkertak als de rechtertak opnieuw 

de procedure DrukBoomAf opgeroepen. We hebben dit opnieuw 

voor de linkertak uitgewerkt. Die linkertak (ABC) kan opnieuw 

opgedeeld worden in een linkertak (rood, A), een top (B) en een 

rechtertak (C). Op de linkertak en de rechtertak wordt de procedure 

DrukBoomAf opnieuw uitgevoerd, maar omdat zowel die linkertak 

als die rechtertak geen takstructuur meer hebben, stopt hier het 

verhaal. Dus door de linkertak van de boom ABC te bekijken, wordt A afgedrukt, daarna volgt de top 

(B) en daarna de rechtertak (C).  

Op die manier kan de boom verder afgedrukt worden, en zien we dat het enige mogelijk antwoord 

optie a is. 

Vraag 5 – Antwoord b 

In de inleiding van vraag 5 wordt gesteld dat het leven op Aarde ontstaan is in het water. Als je de 

noodzaak van water in de leefomstandigheden van de 5 dieren bekijkt, zie je dat de forel zijn 

volledige leven in het water doorbrengt, en bijgevolg vooraan in het rijtje past. Waar de parkiet, het 

varken en de gekko zich nooit echt in het water begeven, is dat voor de kikker wel het geval. De eitjes 

van de kikker overleven in water, en dus moet de kikker op de 2e plaats komen, wat onmiddellijk als 

enige optie antwoord b overlaat. Het feit dat het varken (levendbarend, geen eieren waarin het dier 

zich ontwikkeld in een heel vochtige omgeving) achteraan in het rijtje staat, bevestigt onze keuze. 



Vraag 6 – Antwoord d 

Als je op de cursor naar boven zou drukken, zullen uit de rechterkolom 2 

vakjes met cijfer 2 zich combineren tot een vakje met cijfer 4. De score zou 

stijgen tot 164. Hetzelfde zou gebeuren als je op de cursor naar beneden zou 

duwen. Als je echter op de cursor naar links of naar rechts duwt, zullen de 

vakjes met cijfer 8 op de onderste horizontale lijn zich combineren tot cijfer 16 

(score +16 = 176), maar op de 2e horizontale lijn (van boven af geteld) zullen 

ook 2 vakjes met cijfer 2 gecombineerd worden tot een vakje met cijfer 4, wat 

nog een extra score van 4 oplevert, om de totaalscore op 176 + 4 = 180 te 

brengen.  

Vraag 7 – Antwoord c 

Het debiet is het volume water dat per seconde 

passeert. Als je er voor de eenvoud van uitgaat dat 

het water overal 𝑑 = 100𝑚 aflegt in een 

tijdsspanne van 𝑡 = 90𝑠, dan stroomt een totaal 

volume 𝑉 = 100 ∙ 𝐴 = 100 ∙ 40 ∙ 3 = 12000𝑚3 in 

𝑡 = 90𝑠 voorbij de plaats waar Laura het takje 

terug uit het water haalt.  

Het debiet wordt uitgedrukt in hoeveelheid per tijdseenheid, en dus wordt 

 𝑄 = 12000 𝑚3

90𝑠⁄ = 133 𝑚3

𝑠⁄  , wat overeenstemt met antwoord c. 

Vraag 8 – Antwoord c 

Hieronder zie je de afzonderlijke antwoorden op de vier scheikundige vragen, die combineren tot het 

woord SPAT. 

 Vraag 1: De meest voorkomende stof in de atmosfeer is stikstofgas 𝑁2 (S) 

 Vraag 2: Het gaat hier over plastics (P) 

 Vraag 3: Een chemisch element wordt opgebouwd uit atomen (A) 

 Vraag 4: Dit metaal is titanium 𝑇𝑖 (T) 

Vraag 9 – Antwoord b 

Hoe raar het ook klinkt, bij een warmtepomp onttrek je warmte-

energie uit de buitenomgeving, en verplaats je die naar binnen, 

ondanks het feit dat de temperatuur buiten eigenlijk lager ligt dan 

de temperatuur binnen (= antwoord b). We spreken hier over een 

thermodynamische kringcyclus, waar de warmte-energie in feite 

in de tegenstelde richting stroomt dan verwacht. Dat kan enkel 

door de consumptie van elektrische energie. Die elektrische energie stuurt een compressor aan die 

het circulatieprincipe van de warmtepomp in gang zet.  

Soms kan de warmtepomp omgeschakeld worden, en krijgt men de werking die in antwoord d 

beschreven heeft: de warmtepomp is omgeschakeld tot een airconditioner.  



Vraag 10 – Antwoord c 

De opties a, b en d dekken onvoldoende de risico’s af die gepaard gaan met het gevaar dat aan een 

kapot signaal veroorzaakt, omdat zowel a en d niet onmiddellijk opgevolgd kunnen worden, en b er 

van uit gaat dat die bestuurders allemaal rigoureus de regeltjes volgen. Een elektrisch 

verklikkerssysteem daarentegen geeft onmiddellijk het falen door en zet automatisch het 

herstelproces in gang, zonder bijkomende vertragingen. 

Vraag 11 – Antwoord d 

De for-lussen die in dit stukje software gebruikt worden hebben een heel specifieke syntax  

“for (a,b,c) d” 

 a is een definitie van de beginsituatie, hier worden de variabelen i en j gedefinieerd 

 b is een voorwaarde die opgelegd wordt aan 1 of meerdere van de gebruikte variabelen  

als aan die voorwaarde voldaan is, wordt opdracht d uitgevoerd 

 c is een aanpassing van de variabelen die uitgevoerd wordt na het checken van voorwaarde b 

 d is de opdracht die uitgevoerd wordt als aan de voorwaarde voldaan is 

Hier wordt dus gestart door de variabele i gelijk te 

stellen aan 3 (stap ①).  

Daarna wordt gechecked of i (3 dus) groter is dan of 

gelijk is aan 0 (ja dus, stap ②).  

Daarna wordt alles tussen de haakjes { } uitgevoerd. 

 

In eerste instantie wordt j gedefinieerd (stap ③), en 

wordt er een waarde 0 aan toegekend. Ook voor j 

wordt een voorwaarde bekeken (kleiner dan of gelijk 

aan 3, stap ④). Dit is hier OK, en dus wordt (i+j=3) 

afgedrukt (stap ⑤)...  

Deze opdracht is afgewerkt, en na het afwerken van 

de opdracht wordt de variabele j aangepast (j++ 

betekent dat j 1 in waarde stijgt, j wordt dus 1, stap 

⑥).  

Je komt opnieuw bij de start van de check terecht, 

waar opnieuw gekeken wordt of j kleiner dan of 

gelijk is aan 3 (stap ⑦). Opnieuw is hieraan voldoen, 

en wordt (i+j=4) afgedrukt als 2e cijfer… 

Diezelfde procedure kan gevolgd worden, om 

uiteindelijk achtereenvolgens 3456234512340123 af 

te drukken zoals in de tabel duidelijk gemaakt werd.  

 

Eigenlijk kon het simpeler uitgelegd worden. Je hebt 2 geneste lussen, die elk bestaan uit 4 iteraties. 

4x4 maakt 16, en dus moet je 16 keer een cijfer neerschrijven, wat enkel bij antwoord d zo is.  



Vraag 12 – Antwoord b 

Een kristal wordt gekenmerkt door de regelmatige structuur van de deeltjes. 

Het aaneenhechten van al die moleculen aan elkaar geeft aanleiding tot 

korrelvorming zoals gekend is van bij zout en suiker. Bloem heeft dat 

helemaal niet. Bloem is gemaakt uit gemalen graankorrels, waar alle 

structuur uit verdwenen is. Kwarts is een natuurlijk gesteente, waar de 

kristalvorm wel aanwezig is (zie figuur).  

 

Vraag 13 – Antwoord b 

Bij een normale alcoholcontrole laat de politie de chauffeur telkens eerst blazen, om daarna evt. een 

bloedtest te doen. De aanwezigheid van alcohol in het lichaam resulteert ook in de aanwezigheid van 

alcohol in wat we uitademen, wat door een toestel zonder al te veel problemen gedetecteerd kan 

worden met behulp van een sensor. Het doorsturen van die info naar de politie is zinloos, want tegen 

dat de politie ter plaatse is, kan Arnout al lang weggereden zijn. Ook het verschijnen van een kleurtje 

op de sensor heeft weinig effect, want in principe weet Arnout ook al zonder de test of hij al dan niet 

gedronken heeft, en zal hij zich door dat kleurtje niet laten tegenhouden. Een positieve ademtest 

moet effectief verhinderen dat de auto kan starten, en dus is antwoord b het enige antwoord dat 

steek houdt.  

 

Vraag 14 – Antwoord b 

Als je de rechte lijnen op de figuur doortrekt, krijg 

je rechts en links een convergentiepunt, terwijl dat 

onderaan niet het geval is. Het gaat dus duidelijk 

om tweepuntsperspectief. 

 

 

Vraag 15 – Antwoord d 

Om deze vraag te beantwoorden moet je de momentenmethode gebruiken. Het uitgeoefende 

draaimoment bepaalt of je de bout loskrijgt of niet. Als de Engelse sleutel 20cm lang is is er een 

kracht nodig van 250N, loodrecht gericht op de richting van de sleutel. Het draaimoment dat je op 

die manier krijgt is 𝑀 = 250 ∙ 0,2 = 50𝑁. 𝑚. Als Sean niet voldoende kracht kan uitoefenen, dan 

moet de sleutel om hetzelfde draaimoment te verkrijgen  

beduidend langer zijn. 𝑀 = 50𝑁. 𝑚 = 150 ∙ 𝑥    →    𝑥 =

0,3333 … 𝑚.  

We vroegen echter niet de lengte van de sleutel, maar 

hoeveel langer hij moest worden. Bij de beginlengte van 

20cm moet dus 13,33… cm toegevoegd worden, wat 

overeenstemt met antwoord d. 

 



Vraag 16 – Antwoord d 

Je kunt best van al de eerste twee markers op de strip gebruiken om de zuurtegraad te bepalen. Een 

groenachtig kleur op de tweede marker wijst op een zuurtegraad van dicht van 7, wat wijst op een 

kleine zuurtegraad. Hoe geler deze marker is, hoe zuurder. In de eerste marker wijst oranje-rood op 

een kleinere pH waarde. Zo kun je zien dat voor Schweppes Agrum een zuurtegraad van 4 

vastgesteld wordt, wat een beduidend lager cijfer is dan een zuurtegraad van 7 voor bijvoorbeeld 

water. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de zuurtegraad. Bijgevolg is Schweppes Agrum het zuurste 

drankje uit de lijst.  

 

Vraag 17 – Antwoord d 

Het principe in antwoord a is helemaal niet bruikbaar, omdat de stralingswarmte beperkt is, en 

bovendien sterk afhankelijk van het type materiaal dat warmte uitzend. Daarenboven is de plaats van 

de camera tot het huis niet overal even groot, wat ook in rekening gebracht zou moeten worden. 

Wind zou het meten bovendien compliceren. Optie b is ook onrealistisch omdat in dat geval effectief 

rechtstreeks de temperatuur gemeten wordt. Het omvormen van die temperatuur naar een beeld is 

dan een overbodige stap in het detectieproces. De uitzetting waarvan sprake is in antwoord c is veel 

te klein om met een camera opgemeten te worden. Zo zal een stalen balk van 10m lang bij een 

temperatuursverschil van 10°C amper 1,2mm langer geworden zijn.  

 

Het juiste antwoord is dus d, want Max Planck ontdekte lang 

geleden dat elk voorwerp door zijn oppervlaktetemperatuur  

elektromagnetische golven uitstuurt. De zon (𝑇~6000°𝐶) 

stuurt die onder de vorm van voornamelijk zichtbaar licht uit. 

Een gloeilamp (𝑇~3000°𝐶) stuurt vooral infrarood licht uit 

(maar ook een beetje zichtbaar licht, zoals bijvoorbeeld warme 

BBQ-kolen doen), en wij (𝑇~37°𝐶) sturen door onze 

lichaamstemperatuur licht uit met een golflengte van 

ongeveer 10 micrometer. Op die manier kun je door met zo’n 

infraroodcamera een duidelijk beeld krijgen van de warmere 

en de koudere delen van een huis.  

 

Vraag 18 – Antwoord d 

Als je de spanning wil meten, moet je alleszins de ingang gebruiken 

waar de eenheid van spanning (V, van Volt) op vermeld wordt. De 

COM-ingang wordt gebruikt om de meting te ijken. COM slaat op 

‘common’, en betekent eigenlijk dat je de meting op je externe 

component op die manier vergelijkt met een referentiemeting (de geijkte nul-waarde). Daarom moet 

dit de tweede ingang zijn die je gebruikt.  

Omdat de elektrische spanning op het net een wisselspanningskarakteristiek heeft (minder gevaarlijk 

voor electrocutie) moet je de draaiknop instellen op 700ACV. Die AC duidt op alternating current 

(wisselspanning), terwijl DC staat voor direct current (= gelijkstroom). 



Vraag 19 – Antwoord d 

In moderne elektronica bedrijven wordt alnaargelang de 

complexiteit, de grootte en het aantal van de bestukte 

printplaat geopteerd voor één van de eerste drie opties. Waar 

optie a enkel bruikbaar is voor borden zonder veel interne 

contactlagen (want die zijn niet optisch zichtbaar), en optie b heel tijdrovend is, kan optie c ook 

binnenin het bord kijken. Dit proces is wel duurder want het vereist een X-ray machine. Optie d is 

hier niet toepasbaar omdat de geleidende olie geen verschil kan maken tussen verbroken 

verbindingen (defecten) en gewenste niet-contacten. Op deze manier zouden heel veel 

kortsluitingen veroorzaakt worden. 

 

Vraag 20 – Antwoord c 

Als je weet dat een volledig rood beeld door een RGB waarde van 

255-0-0 bereikt wordt, dan is het evident om in te zien dat FF 

overeenstemt met 255. Dat kan ook numeriek nagerekend worden. 

Nu wordt gevraagd om geel te produceren. Geel wordt bij 

additieve kleurmening opgebouwd door zuiver rood en zuiver 

groen met elkaar te combineren (een RGB-code 255-255-0). Bijgevolg moeten we #FFFF00 gebruiken 

als hexadecimale code. 

 

 

Vraag 21 – Antwoord c 

De kool is de producent, hij is geen consument, omdat hij geen 

levende organismen als voedsel heeft. Zowel de rups als het 

konijn zullen met veel plezier die kool als voedsel gebruiken. De 

buizerd zal zich op zijn beurt voeden met het konijn, en is 

daarom een consument van tweede orde.  

 

  



Vraag 22 – Antwoord a 

Om een goeie inschatting te kunnen maken van de opengevouwde figuur begonnen we met het 

tellen van de totale oppervlakte. Op de figuur zijn 7 vlakjes zichtbaar (1…7), maar via de achterzijde 

(+3), de linkerzijde (+2) en de onderkant (+2) erbij komen we aan 14 vlakjes.  

 

Dat sluit onmiddellijk optie b en c uit.  

Bij optie a en d hebben we op de ontplooiingsfiguur het 

nummer 3 geplaatst bij de correcte positie van waaruit 

de basisontplooiing kan starten.  

 

Het onderste blokje (van 2x1 kubusje) kan hierbij zonder 

problemen opgebouwd worden, en door verder te 

plooien kom je vrij eenvoudig bij de vlakjes die 

genummerd werden met 5 en 1.  

Ontplooiing A laat  vervolgens toe van een flapje 4 naar 

boven toe te plooien, terwijl het aanhangsel dat 

vasthangt aan vlakje 1 in ontplooiing D enkel naar 

beneden geplooid kan worden, en dus opnieuw vlakje 2 

zal bedekken.  

 

Vraag 23 – Antwoord d 

Een positieve versnelling betekent dat de snelheid stijgt: (𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
). 

Aangezien tussen tijdstip 𝑡1 en 𝑡2 de versnelling in alle drie de voorgestelde scenario’s positief blijft 

zal de auto telkens blijven versnellen. De snelheid stijgt dus in alle scenario’s.  

 

Vraag 24 – Antwoord c 

Om een duidelijk zicht te krijgen op de juiste afmetingen, zullen we alle afmetingen uitdrukken in de 

basiseenheid, de meter.  

 Virus  0,2𝜇𝑚 = 0,2 ∙ 10−6𝑚 = 0,0000002 𝑚 

 Mensenhaar  0,00001𝑚 

 Rode Bloedcel  0,5𝑚𝑚 = 0,5 ∙ 10−3𝑚 = 0,0005𝑚 

 Bucky-bal  0,000002𝜇𝑚 = 2 ∙ 10−6 ∙ 10−6𝑚 = 2 ∙ 10−12𝑚 =

0,000000000002 𝑚 

 

Aangezien 0,000000000002 𝑚 < 0,0000002 𝑚 < 0,00001𝑚 <

0,0005𝑚 is optie c de juiste keuze. 

 

Check zeker eens het filmpje ‘The Powers of Ten’ van Eames via Youtube.   


