
Test jezelf en laat zien wat je kunt!

www.scheikundeolympiade.nl�

Eerste ronde: 

18 t/m 25 januari 2017 

Internationale: 6 t/m 15 juli 2017 

in Bangkok, Thailand

Heb jij interesse in scheikunde? Durf jij te laten zien wat je kunt? 

Ga dan de uitdaging aan en schrijf je in voor de Nationale Scheikundeolympiade. En wie weet behoor jij tot 

de toppers die Nederland gaan vertegenwoordigen op de Internationale Chemieolympiade. 

Bovendien is meedoen aan de scheikundeolympiade een goede voorbereiding op het eindexamen. Meer info:

SCHEIKUNDESCHEIKUNDE

OLOLYMPIADEYMPIADE
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Meedoen aan de 

scheikundeolympiade is leuk!

www.scheikundeolympiade.nl

Olympiade 2017
Wie kan meedoen?
De scheikundeolympiade is voor alle leerlingen uit de bovenbouw 
van havo en vwo die interesse hebben in scheikunde en het leuk 
vinden om zowel theoretisch als praktisch daarmee bezig te zijn. 

Je kunt je gratis aanmelden via je docent. Wil je oefenen? Kijk op:
www.scheikundeolympiade.science.ru.nl

Eerste ronde
De scheikundeolympiade bestaat uit drie rondes. De eerste ronde is een theorie-
toets van twee klokuren die afgenomen wordt op je school. De toets bestaat
uit open vragen en meerkeuzevragen. Behoor je tot de beste circa negentig
leerlingen, dan ga je door naar de tweede ronde. Onder alle deelnemers aan
de eerste ronde worden tien bioscoopbonnen verloot. Heb je een voldoende
hoge score gehaald, dan krijg je een certificaat. Meedoen is leuk en meteen
een prima voorbereiding op je eindexamen.

Tweede ronde
De tweede ronde is een theorietoets van drie klokuren en bestaat uit
open vragen en meerkeuzevragen en wordt ook afgenomen op je school.
Voor de tweederondetoets biedt de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) je
vrijblijvende trainingsmogelijkheden aan. Als je dan tot de beste twintig
leerlingen behoort, word je uitgenodigd voor de eindronde, acht dagen
aan de RuG.

Nationale eindronde
Het programma bij de RuG bestaat uit een intensieve voorbereidingsweek
met colleges en practica, die wordt afgesloten met een theoretisch en
praktisch examen van ieder vier klokuren. De beste vier kandidaten worden
uitgezonden naar de Internationale Chemieolympiade in Thailand en krijgen de
kans om zich internationaal te meten met leeftijdsgenoten en contacten op te
doen. Bij alle toetsen mogen binas en een (grafische) rekenmachine gebruikt
worden.
De top vier van de nationale eindronde krijgt onder andere een grafische 
rekenmachine TI-nspire cx en een VNCI-cheque van €250,-.

Data
Eerste ronde: van 18 t/m 25 januari 2017 (op school) 
Tweede ronde: van 20 t/m 24 maart 2017 (op school)
Nationale eindronde: van 8 t/m 15 juni 2017 (Rijksuniversiteit Groningen) 
Internationale Chemieolympiade: 6 t/m 15 juli 2017 (Bangkok, Thailand)

Kijk ook op onze site!

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

Practicum NSO 
Yara 2015

NSO 2016 Top 20
Radboud 
Universiteit
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