
Daag uw leerlingen uit met pittige opgaven!

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 

NEDERLANDSE
   W I S K U N D E
     OLYMPIADE

            Eerste ronde:  

   18 t/m 28 januari 2021         

        Internationale: juli 2022  

                  i
n Noorwegen



Eerste ronde 
De Nederlandse Wiskunde Olympiade is 
een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor 
leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen 
van klas 1 t/m 5 met belangstelling voor 
wiskunde kunnen meedoen aan de eerste 
ronde. Deze wordt in januari gehouden op 
alle deelnemende scholen. De speelse maar 
uitdagende opgaven testen creativiteit en 
wiskundig inzicht. De eerste ronde bestaat 
uit acht meerkeuzevragen en vier vragen 
met een getal als antwoord. Leerlingen 
krijgen twee uur de tijd om de opgaven te 
maken. U bepaalt zelf wanneer u de eerste 
ronde organiseert. De periode waarin de 
eerste ronde georganiseerd kan worden, 
loopt van 18 t/m 28 januari 2021. 
 
Tweede ronde 
De circa 1000 beste leerlingen worden 
uitgenodigd voor de tweede ronde op 12 
maart 2021. Zij komen uit drie categorieën: 
onderbouw, klas 4 en klas 5. De leerlingen 
uit de onderbouw hebben minder punten 
nodig om door te gaan naar de tweede 
ronde dan de leerlingen uit klas 4, en die 
weer minder dan de leerlingen uit klas 5. 
(De opgaven zijn voor de drie categorieën 
hetzelfde.) De tweede ronde vindt plaats op 
verschillende universiteiten. Bij vijf vragen 
van de tweede ronde hoeft alleen een getal 
als antwoord te worden gegeven en bij twee 
vragen ook een uitwerking. De tweede 
ronde duurt 2,5 uur.  

De Wiskunde Olympiade 
is een wedstrijd voor leerlingen 
van havo en vwo. Na de 
eerste ronde gaan er 1000 
leerlingen door naar de 
tweede ronde op een 
universiteit in de buurt.



Voor deze ronde hoeft u niets te organiseren; 
de leerlingen zullen alleen op de betref-
fende middag vrij moeten krijgen van school. 
 
Finale 
De circa 130 beste leerlingen van de tweede 
ronde (in drie categorieën) gaan door naar 
de finale in september. Deze finale duurt 
drie uur en vindt plaats op de Technische 
Universiteit Eindhoven. De finale bestaat uit 
vijf opgaven waarbij een volledige uitwerking 
gegeven moet worden. Door verschillende 
universiteiten in het land wordt kosteloos 
een training aangeboden van vier middagen 
in mei en juni 2021 ter voorbereiding op de 
finale. Bij de feestelijke prijsuitreiking in 
november worden in elke categorie de vijf 
winnaars van de finale in het zonnetje gezet. 
Uit deze winnaars worden uiteindelijk de 
teams samengesteld die Nederland vertegen-
woordigen bij drie internationale wiskunde-
wedstrijden, waaronder de Internationale 
Wiskunde Olympiade, in 2022 in Noorwegen. 
 
Scholenprijs 
Naast de individuele prijzen bestaan er ook 
scholenprijzen. Hiervoor worden de scores 
van de beste deelnemers bij elkaar opgeteld. 
Er zijn prijzen voor de beste school overall, 
de school met de beste onderbouwdeel-
nemers, de school met de beste vrouwelijke 
deelnemers en de beste school die in de 
afgelopen drie jaar voor het eerst (weer) mee 
is gaan doen aan de Wiskunde Olympiade. 
 
Wat houdt deelname voor u in? 
Het organiseren van de eerste ronde houdt 
in: u downloadt het wedstrijdmateriaal 
(uitleg, opgaven, antwoordformulier, 
nakijkmodel) van de afgeschermde  

wedstrijdsite. U bent wedstrijdleider en 
zorgt ervoor dat de deelnemende leerlingen 
de opgaven kunnen maken op het door u 
gekozen tijdstip. U kijkt de opgaven na en 
stuurt de resultaten via internet naar ons 
op. U bent ons aanspreekpunt voor de 
school. Een instructie hierover staat in de 
begeleidende brief bij de opgaven. Het 
materiaal is een week van tevoren te 
downloaden. Deelname aan de eerste ronde 
is kosteloos voor zowel de deelnemende 
leerlingen als de deelnemende scholen. 
De regels over deelname vindt u in het 
wedstrijdreglement op de website.  
 
Aanmelden 
De aanmelding gaat via onze wedstrijdsite 
wedstrijd.wiskundeolympiade.nl. Hebt u in 
voorgaande jaren al een account aange-
maakt? Log dan in op de wedstrijdsite met 
uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uw 
gebruikersnaam is het e-mailadres dat u 
destijds gebruikte. U kunt vervolgens zelf 
aangeven op welke school u wedstrijdleider 
bent. Hebt u vorig jaar niet meegedaan, 
dan kunt u uw school aanmelden door bij 
gebruikersnaam de BRIN-code van uw 
school in te voeren. Uw wachtwoord is 
eveneens de BRIN-code van uw school. 
Vervolgens dient u uw wachtwoord te 
wijzigen. De schoolgegevens staan al in 
het systeem. U kunt als wedstrijdleider 
uw naam en contactgegevens invoeren. 
Aanmelden kan tot 7 januari 2021. Mocht 
u zich na deze datum nog willen aanmelden, 
neem dan contact op met ons secretariaat. 
U hoeft bij uw aanmelding niet aan te 
geven hoeveel leerlingen er mee zullen 
doen aan de eerste ronde.

www.wiskundeolympiade.nl
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Voorbeelden van opgaven 
1 We bekijken getallen van twee cijfers 

(het eerste cijfer mag dus niet 0 zijn). 
Zo'n getal noemen we ijdel als de twee 
cijfers bij elkaar opgeteld minstens zo groot 
zijn als de twee cijfers met elkaar vermenig-
vuldigd. Het getal 36 is bijvoorbeeld niet 
ijdel, want 3 + 6 is kleiner dan 3 · 6.  
Hoeveel getallen van twee cijfers zijn ijdel? 
A) 17    B) 18     C) 26     D) 27     E) 37 

 
2 Annemiek en Bart hebben elk drie 

verschillende positieve gehele getallen 
op een briefje geschreven. Het blijkt dat 
er precies één getal is dat op allebei hun 
briefjes staat. Verder geldt dat als je twee 
verschillende getallen van Annemieks 
briefje neemt en die optelt, de uitkomst 
altijd een getal op Barts briefje is. Een van 
de drie getallen op het briefje van Annemiek 
is haar lievelingsgetal, en als je dat met 3 
vermenigvuldigt, krijg je ook een getal 
van het briefje van Bart. Op Barts briefje 
staat zijn lievelingsgetal en dat is 25. 
Wat is het lievelingsgetal van Annemiek? 

 
Meer informatie  
en contactgegevens 
Informatie en de opgaven van voorgaande 
jaren vindt u op www.wiskundeolympiade.nl. 
Of neem contact op met Melanie Steentjes 
(secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde 
Olympiade). 
Cito  
Postbus 1034   
6801 MG Arnhem  
tel. 026 352 13 32  
e-mail: melanie@wiskundeolympiade.nl 
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• Technische Universiteit Eindhoven 
• Universiteit Leiden 
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