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Zijn uw leerlingen dol op bètavakken? Laat ze dan eens meedoen met de nationale olympiades:
dé scholierenwedstrijden voor exacte vakken. Een uitgelezen kans om in prettige competitie het
beste van het brein te vragen. Bovendien leren ze er leeftijdgenoten kennen die net zoveel plezier
in bètavakken hebben als zij. Dus of het nu om meedoen of die felbegeerde medaille gaat:
er is genoeg te winnen. Daag uw leerlingen uit en vraag of ze meedoen!

Arie Slob | Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Natuurkunde is een prachtig
vak. Het is de basis van alle
natuurwetenschappen.
Doe met uw leerlingen mee
aan de Natuurkunde
Olympiade!

De Stichting Natuurkunde Olympiade
Nederland (SNON) organiseert elk jaar de
Nationale Natuurkunde Olympiade. Deze
olympiade is een uitdaging voor álle leerlingen en niet alleen voor de allerbesten.
Meestal komen de leerlingen uit de hoogste
klassen van vwo en havo. We confronteren
ze met theoretische en praktische vraagstukken, die ook buiten de gewone
schoolprogramma’s staan en waarbij een
originele aanpak geboden is. Na een selectie
via drie ronden worden de vijf winnaars van
de nationale olympiade afgevaardigd naar
de Internationale Natuurkunde Olympiade.
Hieraan nemen op dit moment ruim tachtig
landen deel. In 2021 vindt de Internationale
Natuurkunde Olympiade plaats in Litouwen.
Nederland neemt in 2021 voor de 39e keer
deel aan dit internationale evenement. De
deelname van meisjes aan de Natuurkunde
Olympiade groeit langzaam maar zeker. In
de periode dat de Natuurkunde Olympiade
georganiseerd wordt, is het percentage
meisjes gestegen van 10% tot meer dan 38%.
Dit neemt niet weg dat we het zouden
toejuichen als er nog meer meisjes deelnemen.

Wie kan meedoen?
Aan de Natuurkunde Olympiade doen
natuurlijk meisjes en jongens mee met veel
belangstelling voor natuurkunde. De meeste
deelnemers komen uit 5 en 6 vwo en enkelen
uit 5 havo of 4 vwo. Vorig jaar hebben bijna
3000 leerlingen van meer dan 150 scholen
de toets van de eerste ronde gemaakt.
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de Rijksuniversiteit Groningen. In deze week
krijgen de finalisten extra theorie aangeboden en doen ze een aantal practicumproeven. Ze leggen daarna een theorie- en
een practicumtoets af. Het totaal van de
scores van deze toetsen bepaalt wie er mee
gaat naar de Internationale Natuurkunde
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www.natuurkundeolympiade.nl

Natuurkunde Olympiade Junior
(NOJ)

Nog vragen?

In 2021 vindt voor de achtste keer de
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jaar uit drie rondes. De eerste ronde in
maart 2021 bestaat uit online opgaven.
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theoretisch deel. Het practicum wordt
uitgevoerd in duo’s, het theoretisch deel is

De Natuurkunde Olympiade in Nederland
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Verder is er een open toets en een meerkeuzetoets, met het accent op het thema van

Wetenschap
• Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

dat jaar. Deze eindronde is in september 2021.

• Faculteit Natuur- en Sterrenkunde,

Meer weten?

• ASML

www.natuurkundeolympiade.nl/noj

• NNV, Nederlandse Natuurkundige

Universiteit Utrecht

of mail naar science.outreach.phys@uu.nl

Vereniging
• NWO, Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Colofon
Publicatie van de gezamenlijke olympiades
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• NVON, Nederlandse Vereniging voor het
Onderwijs in de Natuurwetenschappen
• Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling
• SLO
• Uitgeverij Malmberg

