
 

Zwolle, 16 september 2022 

 

 

Betreft: European Olympiad of Experimental Science 2022-2023 – klas 5 

 

 

Beste NG- of NT-leerling, 

 

Met behulp van deze brief vraag ik je aandacht voor de European Olympiad of Experimental Science 

(EOES) 2022-2023. 

 

De EOES is een teamwedstrijd met praktische opdrachten in de vakken biologie, natuurkunde en 

scheikunde voor leerlingen die op 31 december 2022 nog geen 17 jaar zijn. Het doel van de wedstrijd 

is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van de 

natuurwetenschappen. De nadruk van deze olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op 

vaardigheden. Het gaat daarbij niet alleen om cognitieve vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook om het 

kunnen samenwerken met andere leerlingen. 

 

Je neemt in drietallen deel aan een regionale voorronde, deze wedstrijd duurt een dag. De winnende 

teams van de regionale voorrondes mogen deelnemen aan de nationale ronde in februari 2023 aan de 

Universiteit Utrecht. De twee beste teams van de nationale ronde mogen Nederland 

vertegenwoordigen op de internationale eindronde in Riga (Letland) van 30 april t/m 6 mei.  

 

Op de website van EUSO kun je nog meer informatie vinden: https://www.ru.nl/ise/outreach/pre-

university-college-science/leerlingen/science-wedstrijden-olympiades-1/eoes/ 

 

Deelname aan de regionale voorronde is mogelijk op de volgende universiteiten/dagen: 

Bij je opgave geef je aan welke instelling je voorkeur heeft. Kijk daarbij ook of de datum past.  

 

Instelling datum 

Fontys TNW Eindhoven Nog onbekend 

HAN, Arnhem & Nijmegen 13-jan-23 

Rijksuniversiteit Groningen Nog onbekend 

Universiteit Leiden 15/16 -dec-22 

Universiteit Maastricht 13-jan-23 

Universiteit Twente 18-nov-22 

Universiteit Utrecht 28-nov-22 

Universiteit van Amsterdam Nog onbekend 

Vrije Universiteit Amsterdam Nog onbekend 

Wageningen University & Research 12-jan-23 

Radboud Universiteit Nijmegen 13-jan-23 

 

Voor verdere informatie: vraag je docent natuurkunde of mail naar mw. A. de Boer-Arts. 

 

https://www.ru.nl/ise/outreach/pre-university-college-science/leerlingen/science-wedstrijden-olympiades-1/eoes/
https://www.ru.nl/ise/outreach/pre-university-college-science/leerlingen/science-wedstrijden-olympiades-1/eoes/


 

 

 

 

 

 

Er kunnen per school twee teams worden ingeschreven. Als er zich meer dan twee teams aanmelden, 

zal ik in overleg met andere docenten een keuze maken wie er uiteindelijk mee mogen doen.  De 

overige teams komen op een reservelijst.   

 

Inschrijving is niet vrijblijvend: ik verwacht dat je je niet terugtrekt wanneer de inschrijving eenmaal is 

gedaan. Daar wordt de EOES-organisatie niet blij van en het is niet goed voor de naam van de school.  

 

Je kunt je per team opgeven door mij uiterlijk 27 oktober 2022 een e-mail te sturen met als bijlage het 

ingevulde opgaveformulier (zie bijlage). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. A. de Boer-Arts 

Olympiadecoördinator 

(namens de BiNaS-docenten in de bovenbouw) 

  



 

 
 
 

 
OPGAVEFORMULIER EUSO 2022-2023 

 

Deadline voor de opgave: 27 oktober 2022 
 

 
 

no. naam e-mailadres geboortedatum 

1    

2    

3    

 
 
 

Voorkeur voor universiteit: ________________________________________ (verplicht) 
 


