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Daag uw leerlingen uit met pittige opgaven!
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Blinken uw leerlingen uit in de bètavakken? Laat ze meedoen met de nationale
olympiades! Dé wedstrijden voor exacte vakken. Het is niet alleen uitdagend en
spannend, ze leren ook leeftijdgenoten kennen die óók uitblinken in een vak. Ik daag
u uit om de bètakennis van uw leerlingen te 'verzilveren' in een gouden medaille!
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Voorbeelden van opgaven

Sponsoren

1 Van twee gehele getallen is het verschil 10.

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Als je de twee getallen vermenigvuldigt,

Wetenschap

is de uitkomst één van de volgende vijf

• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

getallen. Welke is dat?

• Stichting Compositio Mathematica

A) 22398 B) 22420 C) 22442

• Fox-IT

D) 22453 E) 22475
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• ASML

verdeeld in zes

• Bitmetric BV

rechthoeken zoals

• Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling

in het plaatje

• Eljakim Information Technology

(niet op schaal).

• Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
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• New Scientist
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• Nederlandse Vereniging
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van Wiskundeleraren
• Pythagoras, wiskundetijdschrift

Meer informatie
en contactgegevens

• Rabobank

Informatie en de opgaven van voorgaande

• Shell Nederland BV

jaren vindt u op www.wiskundeolympiade.nl.

• Spinoza Fund, Ieke Moerdijk

Of neem contact op met Melanie Steentjes

• Texas Instruments

(secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde

• Wetenschap in Beeld

voor jongeren

Olympiade).
Cito
Postbus 1034
6801 MG Arnhem
tel. 026 352 13 32
e-mail: melanie@wiskundeolympiade.nl

Partners
• Technische Universiteit Eindhoven
• Universiteit Leiden
• Transtrend BV
• ORTEC

Colofon
Publicatie van de gezamenlijke olympiades
tekst
Stichting Nederlandse Wiskunde
Olympiade
productie SLO
foto omslag Carolien Fotografie, Almelo
vormgeving Queenie Productions, Almelo
druk
Totdrukwerk, Apeldoorn
uitgave
september 2015

