
Verdien een reis naar Indonesië!

Vind jij natuurkunde leuk en uitdagend? Doe dan mee aan de Natuurkunde Olympiade! En wie weet, win jij als beste

deelnemer een prijs en mag je Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Natuurkunde Olympiade!

Hoe je mee kan doen, weet je natuurkundeleraar je te vertellen. Neem anders contact op met: 

J.E. (Enno) van der Laan, j.e.van.der.laan@rug.nl of A.H. (Ad) Mooldijk, a.h.mooldijk@uu.nl

www.natuurkundeolympiade.nl

Eerste ronde: 

16 januari t/m 3 februari 2017

Internationale: juli 2017 

in Indonesië 
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Heb je belangstelling voor natuurkunde?         

Doe dan mee!

Olympiade 2017
Aan de Natuurkunde Olympiade doen meisjes en jongens mee met belangstelling
voor natuurkunde. Het is een uitdaging voor álle leerlingen en niet alleen de
allerbesten. De meeste deelnemers komen uit 5 en 6 vwo. Vorig jaar hebben
bijna 4000 leerlingen meegedaan aan de eerste ronde.

Eerste ronde
Van 16 januari t/m 3 februari 2017 wordt de eerste ronde op school gehouden.
De deelnemende scholen mogen zelf bepalen op welke dag ze in deze periode
de toets afnemen. Alle deelnemers uit het hele land krijgen dezelfde opgaven.

Tweede ronde
De beste kandidaten van de eerste ronde krijgen lesbrieven toegestuurd. 
Op woensdag 12 april 2017 worden er twee toetsen gemaakt. Op basis van
het resultaat van de eerste en de tweede ronde wordt bepaald welke twintig
kandidaten worden uitgenodigd voor de eindronde.

Eindronde
De eindronde bestaat uit een intensieve trainingsweek van 8 t/m 15 juni 2017
aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze week krijg je extra theorie en
oefen je met practica. De theorie- en practicumtoets bepalen de vijf winnaars.

De Internationale Natuurkunde Olympiade
De vijf winnaars gaan naar de Internationale Natuurkunde Olympiade die
in juli 2017 in Indonesië gehouden wordt. Voor de internationale is er nog
een practicumtraining aan de Universiteit Utrecht. Leerlingen die goed

presteren op de internationale olympiade maken
kans op een prijs van €125,- bij een eervolle 
vermelding tot €500,- voor een gouden medaille.

Hoe kun je meedoen aan 
de Nationale Natuurkunde Olympiade?
Geef je op via je natuurkundedocent. 
Dat kan tot uiterlijk 10 januari 2017.

Kijk ook op onze site!

Meedoen aan de Natuurkunde 
Olympiade wordt van harte aanbevolen
door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

www.natuurkundeolympiade.nl

LLflyer_natuurkunde_2017_Opmaak 1  03-08-16  23:20  Pagina 2


