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Taak 1    

1   jaren ’90
2   bits en bytes.
3   legt verbindingen tussen de hardware en software van een 

computer.
4   Amerika
5   een apenstaart
6   Nee, je moet altijd zelf blijven nadenken.
7   140
8   veroorzaakt schade, maakt dingen kapot.
9   game
10   Een manier om geluid kleiner te maken.
11   een persoonlijk plaatje. Het wordt gebruikt bij games en sociale 

media.
12   alle drie de antwoorden zijn goed.

 

3

Taak 2    

1   Voorbeeldantwoord

internetten.

vliegtuigen te laten stijgen en landen. 

bewerken.

2  om makkelijker te rekenen met eerst telramen en daarna met 
rekenmachines. Ingewikkelde sommen wil je liever niet uit het 
hoofd uitrekenen.

3
  

jaar naam uitvinding of ontwikkeld product

1822 Charles Babbage differentiemachine

1880 Herman Hollerith ponskaart

1943 Tommy Flowers Colossus Mark I

1975 Bill Gates Microsoft

1976 Steve Wozniak Apple I

4  Eigen antwoord.
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Taak 3    

1

  

2 a  Alle computertaal wordt geschreven met nullen en enen.
 b  het: 01101000  01100101  01110100 #

binaire: 01100010  01101001  01101110  01100001  01101001  
01110010  01100101  # 
stelsel: 01110011  01110100  01100101  01101100  01110011  
01100101  01101100  #  
bestaat: 01100010  01100101  01110011  01110100  01100001  
01100001  01110100  #  
uit: 1110101  01101001  01110100  #
bits: 01100010  01101001  01110100  01110011  #
en: 01100101  01101110  # 
bites: 01100010  01111001  01110100  01100101  01110011  #

3 a 10
 b  512
 c  200
 d  2048

4  a/b Eigen antwoord.
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Taak 4    

1 a Er gebeurt dan helemaal niets. Je kunt het vergelijken met je 
hersenen. Je hersenen geven signalen naar je benen om te lopen 
of naar je handen om te klappen. Zij besturen je lichaam. Zonder 
besturingssysteem kan de computer niks.

 b Voorbeeldantwoord 
  

2 Windows van Microsoft
3 Unix 

2   Je hersenen multitasken wanneer je twee of meer dingen 

spelen op je mobiel en een banaan eten.

3

hardware software

audioprogrammatuur x

computerspellen x

database x

grafische programmatuur x

luidsprekers x

microfoon x

moederbord x

muis x

printer x

projectplanning x

scanner x

Word-bestand x

tekstverwerker x

toetsenbord x

webcam x

joystick x

4  Eigen antwoord.
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Taak 5    

1  1  78-toerenplaten
en wordt afgespeeld op 78 toeren per minuut.

2  lp’s en singles: zijn ook grammofoonplaten. Een lp 
(langspeelplaat) wordt afgespeeld op 33 toeren per minuut en 

nummers en speel je af op 45 toeren per minuut.
3  cassettebandjes: is een magneetband waarop geluid kan worden 

opgenomen. De band zit in een speciaal daarvoor gemaakte vaste 
doos (cassette.)

4  cd’s: een compact disc is een optische schijf voor de opslag van 
muziek (als vervanger van de grammofoonplaat van vinyl). 

5  mp3
kun je digitaal afspelen. 

6  iPod
Amerikaanse technologiebedrijf Apple.

7  spotify
muziek als stream aanbiedt. De gebruiker kan uit een database 
van miljoenen nummers bepalen naar welke muziek hij wil 
luisteren.

2  Eigen antwoord.

3 a 13,6 miljoen × 10 = 136 miljoen
 b  Eigen antwoord.

4 a 675.000 : 30 = 22.500. De student moest 22.500 dollar per nummer 
betalen.

 b Voorbeeldantwoord
Terecht: Het auteursrecht is in handen van de platenmaatschappijen 
en de muzikanten. Zij moeten hiervan leven en lopen nu geld mis. 
Dit bedrag maakt het weer een beetje goed.
Onterecht: De mensen wisten misschien niet goed dat het delen 
van muziek niet mocht. Nu moeten ze hier wel heel veel geld voor 
betalen. Waarschijnlijk kunnen de student en de mevrouw dit niet 
betalen. Dat is ook niet eerlijk!
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Taak 6    

1 a

 b In 1972. Toen werd de InternetWorkingGroup opgericht. 

2   1 – 2001
2 – 1999
3 – 1993
4 – 2004
5 – 2008
6 – 1996
7 – 2000
8 – 1995
9 – 2002
10 – 1994

3  a/b/c Eigen antwoord. 
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Taak 7    

1 a  Voorbeeldantwoord

postduif, het telegram, de telefoon.
 b

kunt zelfs over grenzen heen communiceren zonder moeite.

2   Voorbeeldantwoord

supermarkt. 

downloaden of een band boeken. 

ze en hangt ze op.

3 a Eigen antwoord.
 b Eigen antwoord.

4 a 1 afzenders blokkeren 

4 de ongewenste reclamemap (op Apple)
 b Eigen antwoord.
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Taak 8    

1 a In de Trojaanse oorlog vochten de Grieken tegen de Trojanen om 
de stad Troje. De Grieken bedachten een list. Ze deden alsof ze 
weggingen, maar lieten voor de muren van Troje een heel groot 
paard achter waarin ze zich verstopten. De Trojanen haalden het 
paard naar binnen. Toen de Trojanen sliepen, openden de Griekse 
soldaten die in het paard verstopt zaten de stadspoort, en lieten zo 
hun leger binnen. Troje was veroverd.

 b Een Trojaans paard is een (klein) programma dat vermomd is. Je 
haalt iets binnen waarvan je denkt dat het goed is. Maar je haalt 
een virus binnen. Net zoals de Trojanen, die via het paard de vijand 
toelieten in hun stad.

 c 1  je computer laten vastlopen
2  belangrijke bestanden en gegevens wissen
3  jouw informatie doorgeven aan de maker van het virus

2 a Als je allebei achter een computer zit.
 b Een mobieltje is handig als jij of je nicht niet thuis is. Een vaste 

 c Tussen Nederland en Australië zit een groot tijdsverschil. Mailen is 
handiger als het bij één van beiden nacht is. 

3  Je kunt de persoon met wie je chat niet direct zien. Die kan zich 
voordoen als iemand anders. Geef dus niet zomaar je gegevens!

4 a  De beschikbare ruimte voor berichtjes is beperkt. Zo’n 160 tekens. 
 b  1  door zinnen in te korten

2  door het gebruik van letterwoorden
3  door de klinkers weg te laten
4  door gebruik van cijfers in plaats van letters

 c 

  

Hopper: Hi hst Hallo, hoe is het?

 Wibabo: K! AG Oké, alles goed.

Hopper: ZWIA Zullen we iets afspreken?

 Wibabo: Goi Goed idee.

 Waar spreken we af?

Bij mij thuis.

Hopper: 8UV K Acht uur vanavond, oké?

Oké, tot straks.

Hopper: TV Tot vanavond.
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Taak 9    

1  Eigen antwoord.

2  Voorbeeldantwoord
De uitvinding van meneer Higinbotham was geen echt spel. 

gebaseerd op de uitvinding van Higinbotham maar het hield de 
score bij, je kon het met z’n tweeën spelen en het was gemaakt 

thuis te spelen op de televisie.

3 a  
 

 b  
2 Commodore Amiga500 

4 a Eigen antwoord.
 b Voorbeeldantwoord

5 a

agressief.

 b Eigen antwoord. 
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Taak 10    

1 a  Voorbeeldantwoord
actiegames

racinggames en platformgames. 
avonturengames
raadsels oplossen. De game is eigenlijk een verhaal, waarin een 
aantal hoofdpersonen een rol heeft.
bord- en kaartgames

simulatie- en strategiegames
werkelijkheid is nagemaakt. Heel bekend zijn flightsimulators, 
waarbij je als speler de plaats inneemt van de piloot van een 
vliegtuig. 

van een draaiboek. De beslissingen die de speler neemt, worden 
door de computer berekend. Elke keus heeft gevolgen voor het 
verloop van de game.

 b Eigen antwoord.

2  Eigen antwoord.

3 a  Dat is 2 jaar (= 52 weken/jaar) 104 weken × 22 uur = 2288 uur. 
 b  Dat is 95 dagen en een paar uur (2288:24).
 c  Dat is 13,6 weken (95:7). Dat is bijna een half schooljaar!
 d  Eigen antwoord.
 e  Voorbeeldantwoord

Als de speler niet meer kan ophouden met spelen. Geen zin heeft 

hij slechter slaapt.

4 a Dit is een actiegame. 
 b Eigen antwoord.
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Taak 11    

1  1 je hebt een idee voor een game
2 je bedenkt een setting 
3 je schrijft een storyboard 
4 je maakt er beeld en geluid bij
5 je programmeert de game

2  a/b/c/d Voorbeeldantwoord 
Een rekengame

Actie: ballen die in het doel vliegen en het aantal ballen dat er in 
gaat tellen.

3   Er zijn verschillende antwoordmogelijkheden: hier zie je een plaatje 
van een storyboard met het voetbalvoorbeeld.

4 a Voorbeeldantwoord

of niet.

geroezemoes.
 b Voorbeeldantwoord

piepende of knarsende deur. 
Natuurlijk zijn er op internet een heleboel gratis geluiden te vinden. 
Ga naar de website van Topklassers en klik op de link bij deze 
opdracht. 

13

Taak 12    

1  Voorbeeldantwoord
Je naam, je woonplaats, je leeftijd, op welke basisschool je zit, 
wat je favoriete eten is, of je favoriete vakantiebestemming, of je 
huisdieren hebt, een foto van jezelf enzovoort.

2  Eigen antwoord. 
  Tip!

waarop je je witte billen laat zien. Maar... alles wat je op internet 
zet, en dus ook op Hyves, blijft daar voor altijd staan. De foto die 
je nu grappig vindt, is dat later misschien niet meer. En als jouw 
toekomstige werkgever dan op jouw naam zoekt en die foto van je 
ziet, dan schrikt die misschien wel! 
Elke vriendensite heeft ook een afschermfunctie. Dat betekent dat 
de pagina alleen zichtbaar is voor je vrienden. Alleen jij bepaalt wie 
een vriend is. Zo kun je jezelf afschermen en ervoor zorgen dat niet 
alles voor iedereen zichtbaar is.

3 a Eigen antwoord.
 b 

4  Eigen antwoord.

Forum Een internetforum of discussieforum is online, je kunt 

hier discussies voeren over allerlei onderwerpen met 

andere mensen.

Podcast De term podcasting is een samentrekking van iPod van 

Apple, en ‘broadcasting’ (Engels voor uitzenden).

Wiki Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee 

webdocumenten door iedereen kunnen worden bewerkt. 
Blog Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website 

waarop regelmatig nieuwe teksten verschijnen over het 

dagelijks leven van die persoon.

Vlog Vlog (afkorting voor video-weblog) is een dagboek 

(Engels: log) op internet, waarbij het grootste deel van 

het dagboek bestaat uit videobeelden.

Multiplayergame Multiplayer is de verzamelnaam voor het spelen van 

een computerspel met meer spelers.
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Taak 13    

1  In 2010 bestond YouTube 5 jaar.

2 a  In China en Thailand is YouTube verboden.
 b  Zulke filmpjes noem je propaganda.
 c  Eigen antwoord.

3  Voorbeeldantwoord
Esmee Denters, ze werd ontdekt door Justin Timberlake als 
zangtalent.

4 a Via YouTube kun je in een heel korte tijd heel veel mensen 

zien, op televisie moet je er veel voor betalen.
 b Eigen antwoord.

5   Voorbeeldantwoord
Je kunt een filmpje van jezelf op YouTube zetten waar je een 
belangrijk judogevecht wint. Misschien word jij wel ontdekt en 
word je later een echte judoprof!
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Taak 14    

1 a 
Ik

ben soms 
druk, maar kan 
ook heel rustig 

zijn. Blauw is mijn 
lievelingskleur. Ik 
houd het meest 
van de zomer.

Meisjes 
zijn stom. Ik

houd van stoeien 
met mijn vrienden. 

Ik vind de 
achtbaan vet 

gaaf.

Ik
speel liever 

niet met meisjes. 
Ik kan supergoed 
klimmen. Op mijn 
bed liggen veel 

knuffels.

Ik
heb een 

heel rechte rug. 
Ik houd er niet van 

als ik vies word. Mijn 
tenen doen best 

vaak pijn.

 b Eigen antwoord.
 c

allerlei sites je eigen avatar maken. 

2  a/b/c Eigen antwoord. 

3  

 Amy Winehouse Mr. Bean Madonna

 Julia Roberts Christina Aguilera Harry Pott er
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Taak 15    

1  Twitter is een programma waarmee je in 140 karakters 
tekstberichtjes kunt versturen. Zo’n bericht heet een Tweet. Je kunt 

van een locatie (plaats) op internet.

2 a Je ziet dat het best wel moeilijk is om veel informatie kleiner te 
maken. 
Voorbeeldantwoord 
Heb de trein van 8u maar w8 niet. Als ik de trn niet haal heb ik wel 
een plaats van8. Mijn vrndn heeft een z8e bank.

 b Voorbeeldantwoord 
@camping zijn veel koeien. Werd wakker gelikt door koe, haha! 
Foto gemaakt en geplaatst: http://tinyurl.com/2u83cfz
Tip!
kunnen zetten naar een korte. Een voorbeeld van zo’n site is http://

Make 
TinyUrl en de korte versie verschijnt.

 c Eigen antwoord.

3  Eigen antwoord.

4 a
zijn de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) eerder 
gewaarschuwd.

 b
Zij lopen de hulpdiensten dan voor de voeten.

te kijken. Ze zijn bang iets te missen.

5  Eigen antwoord. 
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Taak 16    

1 a In deze uitzending van Mr. E’s Kidcast gaat het over de eerste 
maanlanding. Mr. E vertelt dat de maanlanding nep is, maar Miss 

 b
dat het Amerikaanse propaganda was (mening Mr. E).

 c Eigen antwoord.

2 a  Voorbeeldantwoord  
Als de patiënt meedenkt met de huisarts is dat fijn. Maar door 
internet denken mensen soms dat ze het beter weten dan de 
huisarts. Dat is best lastig.

 b  Waarschijnlijk heb je een verkoudheid opgelopen.
 c  Nee, het vaststellen van een ziekte kun je het beste overlaten aan 

de expert. Dat is de huisarts.

3 a Eigen antwoord.
 b

 c  Voorbeeldantwoord
Nee, ik denk het niet. Als je de foto op het goede moment maakt 
kan het wel echt zijn.

4  Eigen antwoord. 
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Taak 17    

1 a Voorbeeldantwoord
Goed: Ik vind het heel goed dat we recyclen. Het is een kleine 
moeite en we moeten denken aan het milieu. Dan hebben kinderen 
die na ons geboren worden ook nog een mooie wereld. 
En niet één die helemaal vervuild is.
Niet goed: Ik vind het veel te veel werk om alles te 
moeten scheiden. Dat kunnen ze toch ook wel bij de 
afvalverwerkingsfabriek doen.

 b  Eigen antwoord.

2  a/b/c/d/e Eigen antwoord.

3  a/b Eigen antwoord.
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Taak 18    

1   Voorbeeldantwoord 

2 a

vliegende auto’s x

mega-vliegtuigen met 1000 passagiers x

eigen vliegtuig voor deur x

robots in de keuken en als kindermeisje x

lopende banden op straat x

zweeftrein die je razendsnel naar Frankrijk brengt x

het licht gaat aan als je licht aan zegt x

het gasfornuis kookt op jouw bevel x

een televisie zo groot als een muur x

met een beeldtelefoon naar de andere kant van de 
wereld bellen

x

de koelkast geeft de boodschappen door aan de 
winkel

x

in de hoek van de kamer staat een transponder x

 b
metro’s. 

dan 500 passagiers.
 c  Eigen antwoord.

3   Eigen antwoord.
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Taak 19    

1 a  64 ×
 b

computers (1000 gram = 1 kilogram)

2  Eigen antwoord.

3 a Voorbeeldantwoord
  

voor tegen

Jij hoeft niks meer op te zoeken en je 

hoeft zelfs nooit meer naar school. Je 

hebt dus heel veel vrije tijd.

Iedereen moet geopereerd worden om 

de chip in zich te krijgen.

Je weet heel veel en bent heel slim! Je hebt geen specialisten meer nodig, 

zoals een huisarts. Je kunt die kennis 

zelf ook in je hersenen laten zetten. Er 

verdwijnen dan veel banen.

 b Eigen antwoord.

4  Eigen antwoord. 
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Taak 20    

T M W
U W I K I K I D

H E M A N H E I T H I N
Y M T C H A T T E N

I T D
H T H U T C E

A E H J N E A
A I K A A E C

D Y N N Y T E
E G T H G C A

A V E I N
G E T A T E G I E G A M E

A A Y N C T
H M C M W A E M A I M
Y U T U E T W E E T A A
V I E N
E M K A V A T A M 3

E E G
I N A I E G E T A Y T E E M
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Taak 21    

Eigen antwoord.
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