
BL-Xtra Bataafs Lyceum 

 keuzemogelijkheden 

 vaardigheden 

 uitdaging 

 verbreding 

 verdieping 

 excellentie 

 betrokkenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Peter van der Heijden (Coördinator BL-Xtra)    31-03-2021  



 
2 

Inhoud 
……….OVERZICHT AANBOD BL-XTRA ...................................................................................................... 3 

……….TAALCERTIFICATEN ........................................................................................................................ 6 

Delf .......................................................................................................................................................... 7 

Goethe  .................................................................................................................................................... 8 

Cambridge ............................................................................................................................................... 9 

……….OLYMPIADES ................................................................................................................................ 11 

Aardrijkskunde Olympiade .................................................................................................................... 12 

Beverwedstrijd ...................................................................................................................................... 14 

Biologie Olympiade voor de bovenbouw .............................................................................................. 16 

Hersenolympiade voor de bovenbouw ................................................................................................. 18 

Scheikunde Olympiade .......................................................................................................................... 20 

European Union Science Olympiade (EUSO) ......................................................................................... 23 

Informatica Olympiade .......................................................................................................................... 25 

Kangoeroe Reken- en Wiskundewedstrijd ............................................................................................ 27 

Natuurkunde Olympiade ....................................................................................................................... 28 

Internationale Junior Science Olympiade (IJSO) ................................................................................... 30 

CanSat .................................................................................................................................................... 32 

……….KEUZE MODULES ......................................................................................................................... 34 

BL-Business ............................................................................................................................................ 35 

BL-Xtra Ontwerpen & Techniek ............................................................................................................. 36 

BL-Xtra Sport & Gezondheid ................................................................................................................. 37 

Spaans    (wordt niet elk jaar aangeboden) ....................................................................................... 38 

Grafische Vormgeving ........................................................................................................................... 38 

Logistieke technieken  vervallen?! ..................................................................................................... 40 

Architectuur ........................................................................................................................................... 41 

Design .................................................................................................................................................... 42 

……….BL-ACTIVITEITEN .......................................................................................................................... 43 

Peer Assisted Learning (PAL) ................................................................................................................. 44 

BEAT....................................................................................................................................................... 45 

Bataafse Leerlingenvereniging (BLV) ..................................................................................................... 46 

Bataafse Leerlingenraad (BLR) .............................................................................................................. 47 

Debatclub .............................................................................................................................................. 48 

Sollicitatie training examenklassen ....................................................................................................... 49 



 
3 

 

……….OVERZICHT AANBOD BL-XTRA 
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BL-Xtra       Keuzemogelijkheden per vak:         Leerjaar: 

Vak Extra aanbod 1 2 3 4 5 6 

        

Algemeen PAL (Peer Assisted Learning) 1  2  3 4 5 6 

 BEAT 1  2  3 4 5 6 

 BLV (Bataafse Leerlingen Vereniging) 1  2  3 4 5 6 

 BLR (Bataafse Leerlingen Raad) 1  2  3 4 5 6 

 BL-Business     3 4 5 6 

 Debat training 1  2  3 4 5 6 

        

        

Aardrijkskunde Aardrijkskunde Olympiade    4 5 6 

        

        

Beeldende Vorm. BL-Xtra Ontwerpen & Techniek 1 2     

 Module Architectuur    4 5 6 

 Module Grafische Vormgeving    4 5 6 

 Module Tekenen    4 5 6 

 DO-IT 1  2  3 4 5 6 

        

        

Biologie BL-Xtra Sport & Gezondheid 1 2      

 Biologie Olympiade (onderbouw / bovenbouw)  2 3  5 6 

 IJSO (International Junior Science Olympiade)   3 4   

 EUSO (European Union Science Olympiade)    4 5  

 Hersenolympiade    4 5 6 

        

Duits Goethe  2 3 4 5 6 

        

        

Economie MEP (model European Parliament)     5 6 

 BL-Business     3 4 5 6 

        

        

Engels Big Challenge 1      

 Cambridge 1 2 3 4 5 6 

 American Election Night   3 4 5 6 

 The Big Wheel theatre company    4 5 6 

        

Filosofie Debat training 1  2  3 4 5 6 

 Debat wedstrijden 1  2  3 4 5 6 

        

Frans DELF 1 2 3 4 5 6 

 Concours Visions d’Europe (opstelwedstrijd AF)f    4 5 6 

 Uitwisseling Carcassonne    4   

 Begeleiding taaldorp voor onderbouw leerlingen     5  

        

Geschiedenis        
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Informatica Beverwedstrijd 1 2 3 4 5 6 

 Informatica Olympiade       

 Module Introduction to DATA Science       

 LEGO & Robotica & Programmeren (in ontw.) 1  2  3 4 5 6 

        

        

Klassieke Talen EGEX & ELEX(Europese examens Latijn en Grieks)*   3 4   

 Klassieke Olympiaden     5 6 

        

        

Lichamelijke Oef. BL-Xtra Sport & Gezondheid 1 2     

 Vier Scholen Toernooi 1 2 3 4 5 6 

        

        

Maatschappijleer MEP (model European Parliament)     5 6 

        

        

Masterclass Hele Masterclass programma is een + programma 1 2 3    

        

        

Muziek DO-IT 1  2  3 4 5 6 

 Module Ableton/geluidstechniek    4 5 6 

        

        

Natuurkunde Natuurkunde Olympiade 1  2 3 4 5 6 

 IJSO (International Junior Science Olympiade)   3 4   

 EUSO (European Union Science Olympiade)    4 5  

 CanSat   3 4 5 6 

        

        

Nederlands workshop Loesje, schrijvers op school, toneelstuk 
op school, schrijfwedstrijd, dictee, etc. 

1 2 3 4 5 6 

        

        

Scheikunde Scheikunde Olympiade 1 2  3 4 5 6 

 IJSO (International Junior Science Olympiade)   3 4   

 EUSO (European Union Science Olympiade)    4 5  

        

        

Techniek BL-Xtra Ontwerpen & Techniek 1 2       

 Module Architectuur    4 5 6 

 LEGO & Robotica & Programmeren (in ontw.)* 1  2  3 4 5 6 

        

        

Wiskunde Kangoeroewedstrijd (klas 1 verplicht) 1 2     

 Wiskunde Olympiade (verplicht voor WiD lln) 1 2 3 4 5 6 

 Wiskunde Estafette (voor lln die WiB volgen)    4 5 6 
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……….TAALCERTIFICATEN 
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Delf 
 

Titel Delf 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Frans 

Aanmelden https://www.bataafslyceum.nl/data-inschrijven-delf/ 

Inhoud kort Erkend diploma voor beheersing van de Franse taal 

Studielast  

 
 
Het Diplôme d’Études en Langue Française is een 

officieel diploma van het Franse Ministerie van 

Onderwijs. Het diploma biedt een waardering voor 

de beheersing van de Franse taal en is een 

internationaal erkend bewijs van jouw taalniveau: 

A1, A2, B1 of B2. De niveaus van het DELF 

komen overeen met het Europees Referentiekader 

van de Raad van Europa en het diploma staat erg 

mooi op je CV. Tijdens de voorbereiding op het 

DELF ben je bezig met allerlei taalactiviteiten, op 

het gebied van zowel spreek- en 

luistervaardigheden, als schrijf- en 

leesvaardigheden. Kortom: vind je het leuk om met 

de Franse taal bezig te zijn? Wil je meer leren dan 

wat er in de reguliere lessen aangeboden wordt? 

Wil je in een Franstalig land gaan studeren? Of wil je de onderbouw afsluiten met 

een mooi diploma in de Franse taal? Dan is DELF iets voor jou! 

 

In klas 3: niveau A2 en in de bovenbouw: niveaus B1 en B2.  

Opgave gebeurt in overleg met je docent Frans.   

https://www.bataafslyceum.nl/delf/ 

https://www.bataafslyceum.nl/data-inschrijven-delf/ 

 

 

 

  

https://www.bataafslyceum.nl/data-inschrijven-delf/
https://www.bataafslyceum.nl/delf/
https://www.bataafslyceum.nl/data-inschrijven-delf/
http://www.bing.com/images/search?q=delf&view=detailv2&&id=9124DFEAAD4CE993F348E3AA6FDDDF07947B38A9&selectedIndex=0&ccid=X/nZhS8O&simid=608002606644465248&thid=OIP.M5ff9d9852f0e4a85265ae4f41b0bee65o0
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Goethe  
 

 

 

 

 

 
Titel Goethe 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Duits  

Aanmelden Magister 

Inhoud kort Erkend diploma voor beheersing van de Duitse taal 

Studielast  

 

Je hebt op school al kennis gemaakt met de Duitse taal en– cultuur. Maar wil je echt 

“den letzten Schliff”, dan is een “Goethe Zertifikat” een mogelijkheid. Op het Bataafs 

Lyceum kunnen we een kortlopende cursus op B1 en B2 niveau aanbieden. Duits 

blijft zeker in de grensregio van groot belang. 15 kilometer verderop zijn er genoeg 

bedrijven instellingen die op jou wachten, maar ook Nederlandse werkgevers zien het 

belang van de Duitse taal in. Zoek je een baantje bij IKEA of in de horeca, dan zal 

een “Zertifikat” je zeker ook helpen. Want wie wil zijn gasten niet graag in hun eigen 

taal kunnen begroeten en een kort gesprekje aanknopen? 

 

Verder is een Zertifikat een opstapje naar een hoger niveau. Zertifikat B2, samen met 

je diploma, is al de sleutel tot enkele opleidingen (o.a. kunst en het conservatorium) 

in Duitsland. 

Een stapje hoger, C1, is de eis van de andere hogescholen en universiteiten in ons 

buurland, waar overigens je studie veel goedkoper is dan in ons land! Wil je je 

talenten verder ontplooien, kies dan voor “Goethe”. 

 

https://www.bataafslyceum.nl/goethe/ 

  

https://www.bataafslyceum.nl/goethe/


 
9 

Cambridge 
 

 

Titel Cambridge 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Engels 

Aanmelden Magister 

Inhoud kort Erkend diploma voor beheersing van de Engelse taal 

Studielast  

 
Cambridge English op het Bataafs Lyceum 
 

 

We zijn in augustus 2012 gestart met de cursus Cambridge English! Het First 

Certificate in English (FCE) is een internationaal erkend examen niveau, aanbevolen 

voor wie later in het Engelstalige gebied wil werken of studeren. Het examen ligt één 

niveau onder het Certificate in Advanced English (CAE), dat nodig is om toegang te 

krijgen tot buitenlandse Engelstalige universiteiten. 

In de lessen Engels is aandacht besteed aan de voordelen van het volgen van de 

extra lessen voor de Cambridge Certificates. Aan het eind van het tweede leerjaar 

worden de leerlingen die belangstelling hebben geselecteerd op basis van de 

resultaten die ze voor het vak Engels behaald hebben (gemiddelde moet cijfer 7,5 

zijn of hoger). Daarnaast wordt een zogenaamde placement test afgenomen. Het 

advies van de docent Engels speelt hierbij ook een grote rol. De motivatie en inzet 

voor het vak Engels tellen natuurlijk mee. Een minimumaantal van 10 deelnemers is 

een randvoorwaarde om met een nieuwe groep te kunnen beginnen.  

Cambridge English vraagt van de leerlingen zowel een extra studie- als 

tijdsinvestering. Halverwege/eind klas 4 vindt het eerste Cambridge examen plaats: 

het FCE. Aan het eind van het vijfde leerjaar/begin zesde leerjaar kunnen de 

leerlingen deelnemen aan het CAE examen. Doordat het niveau van het Cambridge 

English de vwo-eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een 

waardevolle aanvulling op het vwo-diploma. 

De organisatie en cijferbepaling van de Cambridge examens zijn in handen van een 

onafhankelijke instelling, namelijk de British Council. Het spreekt voor zich dat er 

hoge eisen worden gesteld aan leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, 

luistervaardigheid, spreekvaardigheid en aan de kennis van grammaticale structuren 

en idioom.  
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Het Cambridge English programma start in de derde klas. De Cambridge leerlingen 

krijgen i.p.v de standaard Engelse lessen drie uur Cambridge English. Uit 

verschillende klassen wordt er geclusterd om de Cambridge klas te vormen. In de 

Cambridge lessen worden diverse taalvaardigheden van het vak uitgebreider 

geoefend en verdiept. Spreekvaardigheid krijgt daarbij extra aandacht. De volledig 

Engelstalige lesmethode die wij gebruiken is ontwikkeld door Oxford University Press 

en uiteraard wordt er alleen maar Engels gesproken tijden de les. Om de leerlingen 

zo goed mogelijk voor te bereiden op het behalen van de Cambridge Certificates  is 

er ook veel aandacht voor examentraining.  

De kosten voor een Cambridge examen bedragen momenteel € 220,--  

Voor méér informatie kunt u contact opnemen met de docent … Engels Bataafs 

Lyceum en Cambridge Exams Coordinator 

-Informatie Cambridge Certificates: www.cambridgeesol.org 

https://www.bataafslyceum.nl/cae/ 

  

http://www.cambridgeesol.org/
https://www.bataafslyceum.nl/cae/
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……….OLYMPIADES 

 

• Aardrijkskunde Olympiade 
• Beverwedstrijd 
• Biologie Olympiade 
• Scheikunde Olympiade 
• European Union Science Olympiade (EUSO) 
• Informatica Olympiade 
• Kangoeroe Reken- en Wiskundewedstrijd 
• Natuurkunde Olympiade 
• International Junior Science Olympiade (IJSO) 
• Wiskunde Olympiade ?? 
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Aardrijkskunde Olympiade 
 

Titel Aardrijkskunde Olympiade 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Aardrijkskunde 

Aanmelden Magister 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren 

 
Doel 
De Stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland heeft als doel om leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor het vak aardrijkskunde en geografie. 
Dit doet zij door deze leerlingen te stimuleren en door het aanmoedigen van hun 
talenten. Daarnaast laat de olympiade de leerlingen kennis maken met het doen van 
veldwerk. De olympiade biedt de leerlingen een extra uitdaging op geografisch 
gebied. 
 
Doelgroep 
Alle leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 
 
Criteria voor deelname 
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die nog niet de leeftijd van 20 jaar bereikt 
hebben aan het begin van de internationale olympiade. 
 
Selectie en tijdpad 
De voorronde wordt in maart gehouden. De deelnemende scholen kunnen in een 
periode van 1 week zelf de dag vaststellen waarop de toets wordt afgenomen. Deze 
ronde bestaat uit een theorietoets die op de scholen wordt afgenomen. 
De beste 25 leerlingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de finale die begin 
juni gehouden wordt. De finale bestaat uit twee onderdelen: veldwerk en theorietoets. 
Het veldwerk heeft een fysisch geografisch of een sociaal geografisch karakter. 
Er zijn verschillende prijzen te winnen: de veldwerkprijs, de theorieprijs en de 
overallprijs. Zoals de prijs al zegt is deze voor die leerling die het beste in beide 
onderdelen van de finale heeft gescoord. 
Naast de winnende finalisten wordt ook de docent achter de winnaar in het zonnetje 
gezet. 
Elke finalist krijgt een oorkonde van deelname. 
 
De internationale wedstrijd 
De drie beste finalisten vertegenwoordigen Nederland bij de internationale 
aardrijkskunde olympiade (International Geographic Olympiad). Deze internationale 
wordt elke twee jaar gehouden. In het jaar dat er geen internationale olympiade is, 
wordt de Derby der Lage Landen gehouden. Dit is een derby tussen Nederland en 
België. De zes beste finalisten mogen hieraan meedoen. 
 
Website 
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De Aardrijkskunde Olympiade heeft een website: www.aardrijkskunde-olympiade.nl 
Op deze site is allerlei informatie te vinden. Ook de opgaven van voorgaande jaren 
zijn 
in het archief terug te vinden. 

Meer informatie wordt gegeven via de aardrijkskunde docenten in de bovenbouw. 
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Beverwedstrijd  
 

Titel Beverwedstrijd 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via  

Aanmelden Magister 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren 

 

De internationale achtergrond van de wedstrijd De Beverwedstrijd wordt 

georganiseerd door Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Litouwen en Letland. 

Aspirant landen zijn Brazilië, Egypte, Slowakije, Spanje, de Verenigde Staten en 

Zwitserland.  

Deze landen komen elk jaar bijeen om de opgaven te ontwerpen en te bespreken. 

Een aantal landen maakt gebruik van de software die ontwikkeld is door Eljakim BV 

in Nederland. 

Er worden opgaven gemaakt voor drie groepen: benjamins (klas 1 2), juniors (klas 3 

4) en seniors (klas 5 6). Binnen elke groep zijn er drie moeilijkheidsgraden A: zou 

iedereen moeten kunnen, B: pittiger C:moeilijk, zelfs voor de bollebozen. 

Om de opgaven te kunnen maken is een computer met Internetverbinding nodig. Het 

beoordelen van de opgaven is geautomatiseerd. Er zijn 15 opgaven, vaak in de vorm 

van vierkeuzen vragen soms ook interactief. De eerste ronde is in de tweede volle 

week van november. Men kan gedurende vijf dagen inloggen en aan de wedstrijd 

doen. De 2e ronde is in januari op een centrale plek in het land en onder strikte 

wedstrijdvoorwaarden. Er worden voor elke groep tussen de 20 en 30 leerlingen 

toegelaten. Door de winnaars zijn aardige prijzen te winnen. 

Doelen: 

Leerlingen ontdekken hun talenten op het gebied van informatica, informatie 

vaardigheden, logica, combinatoriek, programmeren en het oplossen van problemen. 

Leerlingen weten dat geen specifieke voorkennis nodig is om aan de Beverwedstrijd 

deel te nemen. 

Leerlingen met talent voelen zich gestimuleerd een exacte studierichting te kiezen en 

het keuzevak Informatica in het bijzonder. 
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Leerlingen zijn geconfronteerd met een rijk scala van interessante problemen. 

Leerlingen vinden de opgaven interessant en leerzaam. 

Leerlingen vinden de opgaven leuk 

Docenten ICT in het voortgezet onderwijs herkennen het belang van de 

Beverwedstrijd als middel om leerlingen inzicht te geven in het keuzevak Informatica 

Bedrijfsleven met ICT en het ministerie van OC&W herkennen en erkenen het belang 

om op jonge leeftijd leerlingen te stimuleren kennis te nemen van exacte problemen 

en informatica problemen in het bijzonder. 

Er doen in 2010 meer dan 10.000 leerlingen mee aan de Beverwedstrijd in 

Nederland. 

De Beverwedstrijd is door sponsoring van overheid en bedrijfsleven ook in 2010 nog 

steeds gratis. 

Doelgroep 

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs. 

Docenten exacte vakken in het voortgezet onderwijs en van het keuzevak Informatica 

in het bijzonder. 

 

Criteria en voorwaarden voor deelname 

Geen. Iedere leerling kan meedoen. 

 

Website 

www.beverwedstrijd.nl 

  

http://www.beverwedstrijd.nl/
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Biologie Olympiade voor de bovenbouw  
 

Titel Biologie Olympiade voor de bovenbouw 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Biologie 

Aanmelden Magister 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren 

 
Doel 
De biologie olympiade is een wedstrijd voor scholieren in het oplossen van 
biologische vraagstukken en het aanpakken van biologische experimenten. 
Daarvoor zijn interesse, inventiviteit, creativiteit en doorzettingsvermogen nodig. 
Voor getalenteerde leerlingen biedt de biologie olympiade een extra uitdaging, maar 
de olympiade is niet alleen bedoeld voor 'slimme' leerlingen. De biologie olympiade 
beoogt aan alle leerlingen te laten zien dat biologie een leuk, interessant en 
belangrijk 
vak is. 
 
Bij de Internationale Biologie Olympiade (IBO) worden veelbelovende jongeren met 
elkaar in contact gebracht en gestimuleerd in hun ontwikkeling tot wetenschapper. 
Het is een wedstrijd, maar al die contacten met andere in biologie geïnteresseerde 
studenten zijn zeker zo belangrijk. Zoals een deelnemer dat fraai verwoordde: 
"eigenlijk is die medaille die je mee naar huis neemt niet het belangrijkste, maar het 
lijstje e-mailadressen waarmee je naar huis gaat." 
Via de Internationale Olympiade neemt men kennis van de onderwijsprogramma's in 
verschillende landen. Dit is nuttig en leerzaam voor het onderwijs in eigen land; men 
is beter in staat in te spelen op internationale trends en ontwikkelingen. 
 
Doelgroep 
Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs, met name die uit de bovenbouw . 
 
Criteria voor deelname 
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die nog niet de leeftijd van 20 jaar bereikt 
hebben aan het begin van de internationale olympiade, mogen deelnemen. 
 
Selectie en tijdpad 
− voorronde 
De eerste ronde wordt gehouden in de eerste twee weken van maart. Docenten 
mogen zelf dag en tijdstip van toetsing bepalen binnen deze periode. De toets dient 
binnen twee lesuren te worden afgenomen. Ruim van tevoren wordt de toets per 
mail toegestuurd aan de docenten. Het gaat om een schriftelijke toets met ca. 35 
theorievragen. De top-10% van de deelnemers ontvangt een oorkonde. 
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− tussenronde 
De beste 75 leerlingen mogen vervolgens deelnemen aan de tussenronde. Ze 
krijgen een informatiebundel thuisgestuurd, waarin onderwerpen zijn beschreven die 
later in de eindronde en de internationale ronde aan bod komen. Denk hierbij bijv. 
aan plantkunde, een onderwerp dat in onze lesstof weinig aandacht krijgt, maar in 
de internationale olympiade uitgebreid aan bod komt. In de laatste week van april 
wordt deze stof getoetst en dat gebeurt ook weer gewoon op school. 
 
− eindronde 
De 20 leerlingen met de hoogste score van voor- en tussenronde gaan door naar de 
eindronde die gedurende een week in juni gehouden wordt aan een van de 
Nederlandse universiteiten. Sinds een paar jaar gebeurt dat aan Wageningen 
Universiteit, waarbij ook de Radboud Universiteit Nijmegen een deel verzorgt. De 
leerlingen krijgen gastcolleges en practica en worden daarover getoetst. In deze 
week zijn er ook interessante excursies gepland. Uiteraard is er volop tijd voor 
plezier en ontspanning. 
In de nationale olympiade wordt een prijs uitgereikt aan de school met het beste 
team in de eerste ronde. De school van de winnaar van de eindronde ontvangt de 
wisseltrofee. 
 
− Internationaal 
De 4 winnaars van de eindronde vormen het team dat aan de Internationale Biologie 
Olympiade (IBO) zal deelnemen. Deze internationale olympiade vindt meestal plaats 
in juli. 
Er zijn twee toetsen: een theoretische en een praktische, die ieder een hele dag in 
beslag nemen. De resultaten van beide toetsen bepalen de einduitslag. De beste 
10% van alle IBO-deelnemers krijgt een gouden medaille, de daarop volgende 20% 
krijgt een zilveren medaille en de daarop volgende 30% krijgt een bronzen medaille. 
Daarnaast krijgen alle deelnemers een certificaat uitgereikt. 

Website  
De Biologie Olympiade heeft een website: www.biologieolympiade.nl waar veel 
informatie te vinden is, zoals de opgaven en uitwerkingen van vorige nationale en 
internationale wedstrijden. 
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Hersenolympiade voor de bovenbouw  
 

Titel Hersenolympiade voor de bovenbouw 

Leerjaar 1 2  4 5 6 

Informatie via Docenten Biologie 

Aanmelden Magister 

Inhoud kort  

Studielast 1 dag 

 
 

Over de olympiade 

DOE MEE AAN DE HERSENOLYMPIADE! 

Zit jij in de bovenbouw van de middelbare school en heb je altijd al willen weten hoe 

je hersenen werken? Geef je dan op voor de derde editie van de Nederlandse 

Hersenolympiade, op zaterdag 30 januari 2021. Van ons krijg je een studiegids (in 

het Engels) boordevol interessante kennis waaruit je van alles kunt leren over de 

hersenen: 

hoe bewegen we, praten we, zien we? 

welke stofjes zijn belangrijk voor aandacht, geheugen of leren? 

welke hersenziektes bedreigen onze hersenen? 

De Nederlandse Hersenolympiade maakt deel uit van de International Brain Bee, de 

internationale hersencompetitie met deelnemers uit meer dan 50 landen. In 2019 

vond de 1e editie van de Nederlands Hersenolympiade plaats op het Donders 

Institute for Brain, Cognition and Behaviour aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Deelnemers kregen verschillende soorten vragen te beantwoorden over het brein: 

kennisvragen, anatomie van de hersenen, en ook de diagnose van patiënten kwam 

aan bod! In een spannende live Q&A finale werd de winnaar bekend. Daarnaast 

waren er stands en vertelden jonge onderzoekers in de neurowetenschappen wat er 

zo fascinerend is aan hun eigen onderzoek. 

Word jij een hersenkenner? Doe mee met de Hersenolympiade en maak kans om 

een kijkje te nemen in de wereld van de hersenwetenschap op een 

wetenschappelijke conferentie over de hersenen. De winnaar van de Nederlandse 

Hersenolympiade 2021 mag daarnaast als afgevaardigde naar Amerika toe, om 

Nederland te vertegenwoordigen in de International Brain Bee competitie in San 

Diego, California (USA).  

https://hersenolympiade.nl/inschrijven-hersenolympiade-2021/
https://thebrainbee.org/
https://dnm21.azuleon.org/
https://thebrainbee.org/competition/competitions/
https://thebrainbee.org/competition/competitions/
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WIE KAN ER MEEDOEN? 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan de Hersenolympiade. 

Hersenwetenschappers hebben allerlei verschillende achtergronden: biologie, 

psychologie, natuurkunde of informatica bijvoorbeeld. Daarom is er ook niet één 

examenprofiel dat het beste geschikt is voor deelnemers.  Je kunt  je als leerling dus 

gewoon inschrijven, ongeacht je profiel. Omdat het studiemateriaal gaat over 

biologie, natuurkunde en wiskunde denken wij dat leerlingen van 4 en 5 vwo en 4 

havo met profielen natuur & techniek (met biologie) en natuur & gezondheid (met 

natuurkunde) een goede voorkennis hebben. Eindexamenkandidaten zijn natuurlijk 

ook welkom! 
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Scheikunde Olympiade  
 

 

Titel Scheikunde Olympiade 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Scheikunde 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 2x2 klokuren (+ eventueel 8 dagen + eventueel 10 dagen extra) 

 
Beschrijving van de wedstrijd 
Het is een individuele wedstrijd in scheikunde, met een theoretisch en een praktisch 
deel, voor alle leerlingen uit de hoogste klassen van havo en vwo. 
Vanaf 1980 doet Nederland mee aan de Internationale Chemieolympiade die in 1968 
in Praag is opgericht. 
De wedstrijd bestaat uit twee schriftelijke voorrondes die op de eigen school 
afgenomen worden en een nationale eindronde van 8 dagen die (om en om) 
gehouden 
wordt op een universiteit of chemisch bedrijf. 
Tussen de eerste en de tweede voorronde wordt de mogelijkheid geboden deel te 
nemen aan een oefenweekend dat georganiseerd wordt door de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
De top vier van de Nationale Scheikundeolympiade krijgt nog een op maat gesneden 
stoomcursus scheikunde van 3 dagen op de Vrije Universiteit Amsterdam, alvorens 
ze 
uitgezonden worden naar de Internationale Chemieolympiade, waaraan jaarlijks ca. 
70 
landen uit de hele wereld deelnemen. 
 
Doelen 
• Leerlingen interesseren, enthousiasmeren en motiveren voor scheikunde; 
• Een uitdaging bieden voor leerlingen die wat extra's op het gebied van scheikunde 
  willen; 
• De beste leerlingen van verschillende scholen bij elkaar brengen voor een week 
  topchemie op een industrieel laboratorium of op een universiteit; 
• De beste leerlingen de kans geven zich internationaal te meten en contacten op te 
  doen. 

Doelgroep 
Alle leerlingen uit de hoogste klassen van havo en vwo met belangstelling voor 
scheikunde. 

Criteria en voorwaarden voor deelname 
Alle leerlingen die op 1 juli in het jaar waarin de internationale gehouden wordt nog 
geen 20 jaar zijn én die deelnemen of deelgenomen hebben aan het Nederlandse 
onderwijssysteem en/of de Nederlandse nationaliteit hebben én geen mbo,hbo of 
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universitaire opleiding volgen of gevolgd hebben, mogen onbeperkt meedoen. De 
deelname is gratis. 

Selectiewijze met tijdpad 
− Voorronde 
Er zijn twee schriftelijke voorrondes die afgenomen worden op de eigen school en 
waarbij de eigen docent de eerste correctie uitvoert aan de hand van een 
correctiemodel. 
De eerste voorronde wordt begin februari gehouden en bestaat uit een schriftelijke 
toets met meerkeuze- en openvragen. De toets beslaat maximaal twee klokuren. 
De beste ca. 50 leerlingen gaan, na een volledige tweede correctie door het 
nationaal scheikundeolympiade comité, door naar de tweede ronde. Alle 
deelnemers aan de tweede ronde krijgen een theorieboek toegestuurd met daarin 
een beknopte beschrijving van de leerstof van de internationale. 
De tweede ronde wordt meestal gehouden medio april en bestaat eveneens uit een 
theoretische toets van twee klokuren. Deze toets bevat meerkeuze- en open 
vragen. De eigen docent voert de eerste correctie uit, gevolgd door een tweede 
correctie van het comité, waarna de beste 20 leerlingen geselecteerd worden voor 
de nationale eindronde. 
 
− Nationaal 
De top 20 wordt uitgenodigd voor de Nationale Scheikunde-olympiadeweek. Deze 
nationale eindronde duurt 8 dagen en wordt jaarlijks afwisselend gehouden op een 
universiteit of chemisch bedrijf. Daar krijgen de deelnemers theoriecolleges en 
practicumoefeningen aan de hand van voorbeeldopgaven die ontwikkeld zijn door 
het land dat in dat betreffende jaar de Internationale Chemieolympiade organiseert. 
De week wordt afgesloten met een theorietoets (60% van het eindresultaat) en een 
practicumtoets (40% van het eindresultaat) van elk 4 klokuren. De top vier wordt 
uitgezonden naar de Internationale Chemieolympiade. De school van de winnaar 
van de eindronde ontvangt de wisseltrofee. 
Tijdstip: begin juni (van woensdag t/m woensdag)                                                                                                       
 
− Internationaal 
De Internationale Chemieolympiade wordt georganiseerd door een van de ca. 70 
deelnemende landen en duurt 10 dagen en verloopt volgens een vast stramien. De 
eerste dag is de aankomst dag met een welkomstdiner, waarbij alle delegaties met 
elkaar kennis kunnen maken. Een delegatie bestaat uit vier leerlingen/olympisten 
en twee mentoren. Vaak wordt een delegatie versterkt met een scientific observer, 
die meegenomen wordt om te helpen bij alle voorkomende werkzaamheden. De 
voertaal tijdens de olympiade is Engels. Op de tweede dag vindt de 
openingsceremonie plaats, een spectaculair gebeuren waarbij alle olympisten 
officieel voorgesteld worden. De opening wordt meestal verricht door het 
staatshoofd of de premier van het organiserende land en opgeluisterd met veel 
muziek en dans. Gedurende de volgende dagen voeren de mentoren overleg over 
de twee toetsen, een theorie- en een practicumtoets die ieder vijf klokuren beslaan. 
De toetsen worden in het Engels vastgesteld door het internationale bestuur en dan 
door de mentoren en scientific observers vertaald in de moedertaal. De olympisten 
maken deze twee toetsen individueel op verschillende dagen. De overige dagen 
maken de olympisten kennis met het land, de cultuur en met elkaar. Er worden veel 
excursies en (sport)activiteiten voor hen georganiseerd. De laatste dag is de 
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slotdag, de dag van de sluitingsceremonie met de prijsuitreiking en de 
afscheidsparty.                                                                                                                                                     

Tijdens de prijsuitreiking worden de medailles uitgereikt: de beste 10% van de 
deelnemers krijgt goud, de volgende 20% krijgt zilver en de volgende 30% krijgt 
brons. Olympisten die één opgave helemaal goed hebben krijgen een 'eervolle 
vermelding'. Alle andere deelnemers krijgen een certificaat uitgereikt 

Website  
www.scheikundeolympiade.nl. 
www.icho.sk/index.html 
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European Union Science Olympiade (EUSO)  
 

Titel EUSO (European Union Science Olympiade) 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Natuurkunde, Scheikunde en Biologie 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 1 dag (+ eventueel 2 dagen extra) 

 
Beschrijving van de internationale wedstrijd 
Het is een wedstrijd voor h/v scholieren bovenbouw met een natuurprofiel. Leerlingen 
worden gevraagd om in teams van drie personen problemen op te lossen door het 
doen van practicum waarbij natuurkundige, chemische en biologische aspecten aan 
de 
orde zijn. De wedstrijd is gestart in 2002/2003 op initiatief van Ierland. 
Het unieke van EUSO is dat leerlingen in groepsverband praktisch onderzoek doen. 
Vaardigheden om samen te werken, om onderzoek te plannen en uit te voeren 
worden getoetst naast andere meer cognitieve vaardigheden. En dit voor een 
integratie van natuurkunde, scheikunde en biologie. 
 
Doelen 
Doelen zijn: 
• leerlingen die interesse in en talent voor science hebben stimuleren 
• leerlingen van de Europese Unie met elkaar in contact te brengen. 

Doelgroep 
De leerlingen zijn redelijk jong, 16 jaar of jonger bij de start van de wedstrijd in 
november/december. Ook havo leerlingen kunnen met veel succes op het winnen 
van een medaille deelnemen, zeker als ze in een team van drie een mix vormen van 
vwo en havo. 
 
Criteria en voorwaarden voor deelname 
Op 31 december van het jaar voorafgaande aan de internationale wedstrijd mogen 
de leerlingen geen 17 jaar of ouder zijn.  
 
Selectiewijze met tijdpad 
− Voorronde 
Er is een voorronde van één dag op verschillende universiteiten, de zogenoemde 
regionale voorronde. In die voorronde voeren de leerlingen een biologienatuurkunde- 
scheikunde practicum uit. Dezelfde dag volgt de uitslag. Een of twee winnende teams 
per universiteit gaan verder in de nationale wedstrijd. (Totaal maximaal 10 teams.) 
Tijdstip: november-december. 
− Nationaal 
Op een universiteit (Radboud Universiteit Nijmegen of Rijksuniversiteit 
Groningen) doen 10 teams een biologie-natuurkunde- scheikunde practicum 
gedurende twee dagen. De tweede dag volgt de uitslag: de twee winnende teams 
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gaan verder in de internationale wedstrijd, het derde team is eerste reserve. 
Tijdstip: januari-februari 
− Internationaal 
De internationale, die een week duurt, vindt in maart/april/mei plaats in een van 
de deelnemende Europese landen. 
Er zijn medailles per team. 10 % - 20 % van de beste teams krijgen een gouden 
medaille, de volgende 20 % - 30 % beste een zilveren medaille, en de volgende 
40 % - 50 % een bronzen medaille.              

 
Website  
http://www.euso.dcu.ie/euso/home/ of 
http://www.slo.nl/voortgezet/olympiades/EUSO/ 
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Informatica Olympiade  
 

Titel Informatica Olympiade 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docent Informatica 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 2 dagen 

 
De internationale wedstrijd 
Aan de IOI doen ongeveer 80 landen mee. Elk team bestaat uit 4 leerlingen. Op twee 
wedstrijddagen, van elk 5 uur krijgen de leerlingen als opdracht om een drietal 
moeilijke problemen zo efficiënt mogelijk op te lossen door middel van een zelf 
geschreven computerprogramma. Naast de wedstrijd is er een sociaal programma 
waarin de leerlingen uit de diverse landen elkaar kunnen leren kennen. 
 
Doel 
Het ontdekken van talent in het algemeen en van die in de informatica in het 
bijzonder. 
Vervolgens deze leerlingen aanmoedigen zijn/haar talenten te ontwikkelen en te 
volgen. Daarnaast stimuleert de internationale informatica olympiade het leggen en 
verstevigen van internationale contacten tussen jonge mensen met een speciale 
interesse. 
 
Doelgroep 
Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs, met name die vanaf klas 3 t/m klas 6. 
 
Criteria voor deelname 
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die nog niet de leeftijd van 21 jaar bereikt 
hebben aan het begin van de internationale olympiade. 

Selectie en tijdpad 
De eerste ronde strekt zich uit van medio oktober tot medio januari. De deelnemers 
dienen doorgaans drie opgaven op te lossen door middel van een zelfgeschreven 
computerprogramma in een programmeertaal naar keuze. Men mag dat alleen doen 
maar ook met een groep. Heeft men 150 van de 300 punten behaalt dan krijgt men 
het certificaat en wordt men toegelaten tot de 2e ronde. Is voor de beginnende 
leerlingen een investering van 40 uren niet abnormaal, een ervaren leerling zal de 
150 punten barrière al na 3 uur genomen hebben. 
 
Opgave drie is elk jaar een opdracht om bij een nader gedefinieerd bordspel en een 
onbekende beginstand een zo goed mogelijke zet te programmeren. 
De jury koppelt die programma’s dan zo aan elkaar dat elk programma tegen elk 
ander programma een volledig spel kan spelen. 
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Dit spel, dat ook bekend is onder de naam CodeCup, staat ook open voor deelname 
door docenten en studenten uit binnen en buitenland. Er is een aparte competitie 
voor de leerlingen uit het VO in Nederland. In tussenrondes kan men zijn (voorlopige) 
programma testen. 
Kortom voor elk niveau is er een ruime uitdaging. 
 
De tweede ronde vindt meestal plaats in maart op een of meerdere universiteiten. 
Hierbij gaat het om drie uur onder toezicht te laten zien wat men kan.  
Training en derde ronde 
De beste 10 à 12 leerlingen zijn door naar de derde ronde en krijgen een intensieve 
scholing van drie dagen. De derde ronde vindt plaats in juni. De vier beste leerlingen 
worden uitgenodigd deel te nemen aan de Internationale Informatica Olympiade. 
De IOI 
De Internationale Informatica Olympiade vindt elk jaar plaats in een ander land. Het 
tijdstip varieert maar is doorgaans in de tweede helft van augustus. 

Website www.informaticaolympiade.nl en info@informaticaolympiade.nl 

  

mailto:info@informaticaolympiade.nl
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Kangoeroe Reken- en Wiskundewedstrijd  
 

Titel Kangoeroe Reken- en Wiskundewedstrijd 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Wiskunde 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren 

 
Doel 
Het doel is meerledig: 
1. Jonge mensen kunnen hun talenten op Reken- en  Wiskundegebied ontdekken, 
en daardoor een exacte studie of beroep kiezen. 
2. Leerlingen worden geconfronteerd met een rijk scala van nieuwe problemen. Ze 
leren met nieuwe problemen om te gaan. 
3. Interessant en leerzaam. 
4. Gewoon leuk om te doen. 

Doelgroep 
Alle leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool en alle leerlingen van de 
middelbare school 
 
Criteria en voorwaarden voor deelname 
Per school (locatie) moeten er ten minste 10 deelnemers zijn. 
Deelname kost 2,75 euro per leerling. 

Website 
www.math.ru.nl/kangoeroe 

 

  

http://www.math.ru.nl/kangoeroe
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Natuurkunde Olympiade  
 

Titel Natuurkunde Olympiade 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Natuurkunde 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren 

 
Doel 
Het aanmoedigen van individueel talent in de natuurwetenschappen en met name in 
de natuurkunde. Tevens stimuleert de internationale natuurkunde olympiade het 
leggen en verstevigen van internationale contacten tussen jonge mensen met een 
speciale interesse voor natuurkunde. 
 
Doelgroep 
Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs, met name die uit de bovenbouw. 
 
Criteria voor deelname 
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die nog niet de leeftijd van 20 jaar bereikt 
hebben aan het begin van de internationale olympiade. 
 
Selectie en tijdpad 
De eerste ronde wordt in de tweede helft van januari gehouden. De deelnemende 
scholen kunnen in een periode van 2 weken zelf de dag vaststellen waarop de toets 
wordt afgenomen. Deze ronde bestaat uit een theorietoets die op de scholen wordt 
afgenomen. De toets bestaat uit 15 meerkeuzevragen en 4 openvragen. 
De beste 40 leerlingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde 
die eind april gehouden wordt. De genodigden krijgen lesbrieven toegestuurd 
waarmee ze hun kennis kunnen vergroten op een aantal deelgebieden van de 
natuurkunde. De deelgebieden zijn: mechanica, golfoptica, thermodynamica en 
wisselstromen. De tweede-rondetoets zal met name uit vraagstukken bestaan die 
gekozen zijn uit deze onderwerpen. 
De beste 20 leerlingen gaan door naar de eindronde die gedurende een week in juni 
gehouden wordt en die om beurten aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 
Universiteit Utrecht plaats vindt. 

In de nationale olympiade zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder een prijs 
voor de school met het beste team in de eerste ronde en tevens wordt er onder de 
scholen die 5 of meer leerlingen hebben laten meedoen een geldprijs verloot. 
De 5 winnaars van de eindronde vormen het team dat aan de Internationale 
Natuurkunde Olympiade zal deelnemen. Deze internationale olympiade vindt meestal 
plaats in juli. 
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De beste 6% krijgen een gouden medaille, de daarop volgende 12% krijgt een 
zilveren medaille en de daarop volgende 18% krijgt een bronzen medaille. Daarnaast 
worden eervolle vermeldingen uitgereikt zodat ongeveer 60% van de deelnemers 
een medaille dan wel een eervolle vermelding krijgt. 
 
Website  
De Natuurkunde Olympiade heeft een web site: www.natuurkundeolympiade.nl waar 
veel informatie te vinden is, zoals de opgaven en uitwerkingen van vorige nationale 
en internationale wedstrijden. 
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Internationale Junior Science Olympiade (IJSO)        

 

   
 

Titel IJSO (Internationale Junior Science Olympiade 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Natuurkunde, Scheikunde en Biologie 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren (+ eventueel 1 dag + 10 dagen) 

 
Doel 
Stimuleren van leerlingen die interesse in en talent voor science hebben. Het is de 
enige olympiade waarbij leerlingen, voordat ze een profiel en pakket hebben 
gekozen,  
via een internationale wedstrijd kennis kunnen maken met science en technologie. 
Geselecteerde leerlingen krijgen de kans hun talenten verder te ontwikkelen tijdens 
de 
voorbereidingen op de internationale wedstrijd. 

Doelgroep 
Leerlingen van klas 3 voor de nationale wedstrijd, leerlingen van klas 4 voor de 
internationale wedstrijd. Deelname van leerlingen uit een hogere klas aan de 
nationale en de internationale wedstrijd is mogelijk, wel is bij de selectie een 
beperking van het aantal plaatsen ingebouwd. 
Zowel vwo als havo leerlingen die begaafd zijn op science-gebied kunnen 
deelnemen. 
 
Criteria en voorwaarden voor deelname 
In het jaar van de wedstrijd mag de leerling op 31 december niet ouder dan 15 jaar 
zijn. Voor het niveau moet gedacht worden aan de stand van zaken van de vakken 
na,sk,bio omstreeks kerst in leerjaar 4. Dus enige voorbereiding is wel noodzakelijk. 
 
Selectiewijze met tijdpad 
− Voorronde 
In het voorjaar (april) worden leerlingen geselecteerd voor de nationale eindronde 
op grond van een schriftelijke naskbio toets van 100 minuten die op de eigen 
school afgenomen wordt. De toets bestaat uit 15 meerkeuzevragen en 3 open 
vragen, evenredig verdeeld over de drie vakgebieden. 
− Landelijke eindronde 
In een nationale eindronde (juni) die plaatsvindt voor 15 tot 20 leerlingen op een 
middelbare school of universiteit (vooralsnog het Candea College te Duiven) 
worden zes leerlingen en een reserve geselecteerd voor de internationale 
wedstrijd. Bij de landelijke eindronde komen behalve theoretische kennis ook de 
praktische vaardigheden aan de orde. Van de zes winnaars komen er ten minste 4 
uit leerjaar 3, en maximaal 2 uit leerjaar 4. Nog dezelfde middag worden de 
namen van de winnaars bekend gemaakt. 
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− Internationaal 
De internationale vindt plaats in november/december. Het tijdsbeslag is 
anderhalve week. 
Voor de vereiste kennis en vaardigheden op de vakgebieden natuurkunde, 
scheikunde en biologie wordt gerefereerd aan het internationale 
Baccalaureaatprogramma dat is vastgelegd in een syllabus (te vinden op 
www.candea.nl of www.slo.nl). 

Website 
www.candea.nl of http://www.ijso-official.org of www.ijsonederland.com. 
http://www.slo.nl/voortgezet/olympiades/ijso 

  

http://www.candea.nl/


 
32 

CanSat 

 

 

 

 

 

Titel CanSat 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten Natuurkunde 

Aanmelden Magister 

Inhoud kort  

Studielast Project gedurende een langere periode 

Ervaar hoe leuk en uitdagend een technisch project kan zijn! 

Wat is CanSat? 

Als school hebben we al een aantal keren meegedaan met de CanSat wedstrijd en 

daar zelfs mooie prijzen mee gewonnen. Tijdens een CanSat-competitie ontwerpen 

en bouwen teams, bestaande uit 4 à 5 leerlingen uit de bovenbouw van het 

voortgezet onderwijs, satellieten ter grootte van een frisdrankblikje. De teams 

bedenken een missie, schrijven een onderzoeksvoorstel en presenteren dit aan een 

jury. De beste teams gaan hun CanSat lanceren met een raket, en weer veilig laten 

landen aan een parachute. Tijdens de vlucht wordt de missie uitgevoerd, en is er via 

de radio contact met het grondstation om telemetrie en andere signalen door te 

geven. De leerlingen werken samen en doen ervaring op met het bouwen van een 

complex systeem waarbij verschillende disciplines een rol spelen.  

Ruimtevaart is bij uitstek het vakgebied waar het multidisciplinaire karakter van 

wetenschap en techniek naar voren komt. Bovendien is ruimtevaart een 

aansprekend onderwerp dat ook bij niet-technisch opgeleide leerlingen 

enthousiasme kan opwekken. Dit enthousiasme kan ertoe bijdragen dat de algemene 

houding “wetenschap en techniek is moeilijk” plaats gaat maken voor de houding 

“wetenschap & techniek zijn leuk!”. Leerlingen met een interesse voor techniek 

zouden hierdoor uit hun omgeving meer stimulans kunnen krijgen om daadwerkelijk 

voor een studie in techniek te kiezen.  

Alle onderdelen van een echt ruimtevaartproject komen terug tijdens de competitie. 

Denk hierbij aan het schrijven van een missievoorstel, systeemontwerp, 

documentatie, programmeren, de bouw en het testen van het systeem en de 

lancering, maar ook het schrijven van teksten en communicatie met de school en de 
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pers. Het multidisciplinaire karakter van de competitie maakt dat een breed scala aan 

deelnemers met diverse interesses een plek kunnen hebben in de teams. Daarbij 

zullen de deelnemers kennis maken met werken in teamverband; een belangrijke 

vaardigheid voor hun studie en professionele carrière.  

De Nederlandse CanSat-competitie zal dezelfde lijnen volgen als de Europese 

CanSat-competitie. De Nederlandse competitie is namelijk de officiële voorronde 

voor de door ESA georganiseerde Europese competitie. De winnaars van de 

nationale competitie zullen worden afgevaardigd naar de Europese eindronde, waar 

ze het mogen opnemen tegen de winnaars uit andere ESA-lidstaten. Mede om deze 

reden zal het onderzoeksvoorstel en andere documentatie in het Engels opgesteld 

moeten worden. 

Voor meer informatie kun je terecht bij meneer Walgemoet (natuurkunde) of kijk op internet  
(http://www.ruimtevaartindeklas.nl/nieuws/421)  

  

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/nieuws/421
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……….KEUZE MODULES 

 
Naast de reguliere schoolvakken bieden wij  op het Bataafs Lyceum ook 
keuzemodules aan. Met deze modules willen we alle leerlingen in de gelegenheid 
stellen extra onderwijs te volgen. We hebben daarbij geprobeerd rekening te houden 
met de volgende punten: 
 

• Verbredend onderwijs: iets anders dan het normale vakkenaanbod 

• Verdiepend onderwijs: aansluitend bij bestaande vakken, onderwijs dat in de 
normale lessen niet aan bod komt 

• Beroepsoriëntatie: iets wat je laat nadenken over je studiekeuze of 
beroepskeuze 

• Andere, uitdagende onderwijsvormen: waar mogelijk proberen we de stof 
anders in te vullen dan het traditionele onderwijs 

• Oefenen van vaardigheden 
 
Iedere module beslaat 15 lesuren. Alle leerlingen uit de bovenbouw mogen ieder jaar 
1 module volgen. Als je een module met een voldoende afsluit heb je recht op een 
certificaat en wordt de desbetreffende module op het testimonium vermeld. 
 
 

 

Titel  

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Docenten  

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 15 lesuren 
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BL-Business 
 

Titel BL- Business 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Mw. G. Haverkamp / Economiedocent / Masterclass 

Aanmelden Mw. G. Haverkamp 

Inhoud kort  

Studielast In overleg met mw. G. Haverkamp 

 
BL-Business, inhoud kort:  

binnen BL-Business kan je kennis maken met (werken in) een bedrijf. Alleen, in een 

tweetal of een groep bezoek je een bedrijf, spreek je met mensen van een bedrijf of 

voer je een opdracht uit. De mogelijkheden zijn eindeloos, het doel is altijd om kennis 

te maken met een bedrijf en een beeld te krijgen van het werken in een bedrijf.  
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BL-Xtra Ontwerpen & Techniek 
 

Titel BL- Xtra Ontwerpen & Techniek 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via P. van der Heijden / M. Ekkel 

Aanmelden Magister 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren per week gedurende een half jaar 

 

Bij Ontwerpen en Techniek gaan de leerlingen onderzoeken welke vormen van licht 

er zijn en hoe je licht op verschillende manieren kunt gebruiken. Daarbij wordt 

gekeken naar voorbeelden van bijzondere ontwerpen en toepassingen. Vervolgens 

gaan de leerlingen zelf een lamp ontwerpen, waarbij gekeken wordt naar de techniek 

en het gebruik van verschillende materialen en lampen. Het eigen ontwerp gaan de 

leerlingen daarna zelf maken, waarbij techniek, ontwerp en creativiteit samenkomen. 
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BL-Xtra Sport & Gezondheid 
 

Titel BL- Xtra Sport & Gezondheid 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via K. de Vries / LO-docent / Biologiedocent 

Aanmelden Magister 

Inhoud kort  

Studielast 2 lesuren per week gedurende een half jaar 

 

Sport en gezondheid is speciaal bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in 

wat sport met je lichaam doet en die meer willen weten over de achtergronden van 

sport en gezondheid. Uitblinken in sport is niet nodig, maar wel een grote interesse in 

sport en het effect van sport op het menselijke lichaam. Sport en Gezondheid is een 

combinatie van de vakken biologie en lichamelijke opvoeding. Wat gaan we o.a. 

doen; sporten met een hartslagmeter, hoe werkt het hart, sporten verbetert de 

werking van je longen, doping, gezond omgaan met je sport, Eerste Hulp Bij Sport 

Ongelukken, anatomie van de voet, sporten maakt je sterker en je houding beter, 

buiten school sporten beoefenen en nog veel meer! 
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Spaans    (wordt niet elk jaar aangeboden) 
 

Titel Spaans 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via I. Verburgt (Frans) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 1 uur per week gedurende een half jaar 

 
Hablas Español? 
 
Deze module richt zich op het verwerven van beginkennis van de Spaanse taal. Het 
doel is dat je je in een Spaanstalig land verstaanbaar kunt maken. Er komen 
verschillende onderwerpen aan de orde die in het dagelijks leven belangrijk zijn, 
zoals jezelf voorstellen, school, familie, vrienden, de weg vragen. Aan grammatica 
zal wel aandacht worden besteed, maar in mindere mate. Het accent zal vooral 
liggen op het leren van woorden en zinnen en het oefenen van spreekvaardigheid en 
luistervaardigheid.  
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Grafische Vormgeving 
 

Titel Grafische Vormgeving 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via M. Ekkel (Kunst) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 1 uur per week gedurende een half jaar 

 

Wat houdt de module grafische vormgeving precies in: 

 

Grafische vormgeving is het vormgeven van verschillende elementen, dit is met 

name op het visueel gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s, video’s en 

tijdschriften. Vormgeving heeft een grote invloed op de manier waarna iets gekeken 

word. Op welke wijze kan je bijvoorbeeld iets duidelijk maken met tekst en beeld.  

We gaan werken met Adobe Creative Suite, dit is een verzamelnaam voor 

verschillende programma’s op het gebied van grafische vormgeving. Programma’s 

die aan bod komen zijn bijvoorbeeld Photoshop, Premiere Pro, After Effect en 

InDesign.  

 

In deze module gaan we met name in op de basiselementen van deze programma’s. 

Je krijgt een  uitleg en je gaat zelfstandig aan de slag met een aantal opdrachten. 

Deze opdrachten zijn vrij en mag je naar eigen invulling vormgeven. 

Handig voor de volgende vervolgopleidingen: 

- Film 

- Kunst 

- Design 

- Journalistiek  

- Multimedia opleiding 

- Het is natuurlijk ook heel leuk om te doen 

 

Geeft je snel op! Want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (max 9) 
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Logistieke technieken  vervallen?! 
 

Titel Logistieke technieken 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via W. Stortelder (Economie) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 1 uur per week gedurende een half jaar 

 
Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom. 
In de logistiek bestaat de goederenstroom niet alleen uit goederen, maar ook uit 
dieren of mensen. Denk hierbij van aan scholen (lesrooster/lokaalbezetting) 
ziekenhuizen (wachttijden) theaters (in-/uitlooptijden). 
 
De logistiek als vakgebied is afkomstig uit de krijgswetenschappen. Napoleon voerde 
de functie van "Maréchal de Logis" in. Deze man was belast met het zoeken van 
onderkomens voor de troepen. Hieruit is het woord logistiek voortgekomen. Omdat 
zelfs het sterkste leger het niet lang volhoudt als het voedsel of de wapens opraken, 
kon het tijdig aanvoeren van goederen de uitkomst van een oorlog bepalen.  
 
In deze module behandelen we  de essentie van enkele bekende logistieke 
concepten en technieken. Ook ga je in groepjes een logistiek probleem van je eigen 
keuze uitwerken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goederenstroom
http://images.google.com/imgres?q=logistiek+afbeelding&start=165&lr=&safe=off&sa=N&hl=nl&biw=1920&bih=1118&tbm=isch&tbnid=_aLDXybKgKaZkM:&imgrefurl=http://pakketmail.nl/&docid=Rjs_JnHTt-e-KM&imgurl=http://pakketmail.nl/wp-content/uploads/2012/08/LogistiekImage.jpg&w=1200&h=1200&ei=87S9UYLLKYO1O_6FgGA&zoom=1&ved=1t:3588,r:75,s:100,i:229&iact=rc&page=5&tbnh=194&tbnw=194&ndsp=44&tx=121&ty=66
http://images.google.com/imgres?q=logistiek+afbeelding&start=475&lr=&safe=off&sa=N&hl=nl&biw=1920&bih=1118&tbm=isch&tbnid=7idMiL-67uby8M:&imgrefurl=http://contact.vdab.be/webleren/2011/02/&docid=S_tveQUv0AjwpM&imgurl=http://contact.vdab.be/.a/6a00d83452368b69e20147e2bf2a1a970b-800wi&w=200&h=201&ei=8rW9UfeHPM7SPM2VgYAN&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:500,i:19&iact=rc&page=12&tbnh=160&tbnw=160&ndsp=41&tx=64&ty=103
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Architectuur  
 

Titel Architectuur 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via M. Ekkel (Kunst) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 1 uur per week gedurende een half jaar 

 
Wat houdt de module architectuur precies in: 
 
Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde 
omgeving;  inclusief steden,  gebouwen,  interieurs,  landschappen,  meubelen,  
objecten enzovoort. Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, 
“Over architectuur” van Vitruvius, steunt de architectuur op drie principes: schoonheid 
(venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas).                                                                                                                        
 
Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, 
waarbij niet een de andere overheerst. Vroeger werd het woord bouwkunst meer 
gebruikt, dat nu voornamelijk nog voor de esthetische kant van het bouwen wordt 
gebruikt, terwijl bouwkunde met name voor de technische kant wordt gebruikt. Een 
beoefenaar van de architectuur heet een architect. 
 
Ambieer je een carrière als architect? Binnen de afdeling Bouwkunde is Architectuur 
een bijzondere op zichzelf staande afstudeerrichting. Vanaf dag één begin je met je 
architectonische vorming, die doorgaat tot je diplomering. Daarna volg je een 
masteropleiding, bijvoorbeeld de Academie voor Bouwkunst in Groningen, om jezelf 
ook daadwerkelijk architect te mogen noemen.  
                                                                           
Binnen de thema’s van bouwkunde doe je een aantal specifieke architectuur 
oefeningen en krijg je vakken zoals vormleer en vormstudie en ontwerpoefeningen. 
Ook krijg je in de verschillende projectgroepen de rol van ontwerper. Je werkt daarbij 
aan je portfolio, zodat je bij het afstuderen een heel goede basis hebt voor een 
masteropleiding. 
 
 
In deze module leer je een aantal specifieke architectuur oefeningen en doen we 
tevens mee aan een landelijke ontwerpwedstrijd. 
 
Architect wordt je in Nederland aan de: 

• Academie van Bouwkunst (te Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, 
Rotterdam en Tilburg) 

• Technische Universiteit (te Eindhoven en Delft) 
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Design 
 

Titel Design 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via M. Ekkel (Kunst) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast 1 uur per week gedurende een half jaar 

 
Wat houdt de module design precies in: 
 
Design is bijvoorbeeld industriële vormgeving. Daarbij gaat het om 
productontwikkeling, het ontwerpen van voorwerpen. Daarnaast is het woord design 
ook te gebruiken als term voor een ontwerp. Een ontwerp is een beschrijving van iets 
nieuws of iets wat al bestaat. Het is een model van de (toekomstige) werkelijkheid. 
Een ontwerp kan een tekstuele beschrijving zijn, maar het kan ook een tekening zijn 
of een schaalmodel zijn. Design kan ook gaan over de opmaak. Daarbij gaat het over 
de visuele opbouw van een  (grafisch) ontwerp. Er zijn verschillende soorten 
ontwerpen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een bouwontwerp, waarbij het gaat om een 
ontwerp dat wordt toegepast in de bouw. Daarnaast is er nog een kunstontwerp, 
waarbij het kunstwerk of het (kunst-)product wordt ontworpen. Meestal gaat dit met 
behulp van schaalmodellen of schetsen. Een kledingontwerp is een ontwerp voor 
een kledingstuk of een kledinglijn.  
Tot slot is design een term voor een exclusief gebruiksvoorwerp, een vormgegeven 
product dat exclusief is of door een hoogstaande designer is uitgevoerd. 
Industrieel ontwerpers ontwerpen niet alleen nieuwe producten maar proberen ook 
bestaande producten te verbeteren door nieuwe materialen of vormen toe te passen. 
Ze moeten hierbij rekening houden met de wensen en mogelijkheden van de 
gebruikers en de fabrikant. Bij de vormgeving moet rekening gehouden worden met 
het smaakgevoel van het publiek en bestaande stijlen en designstromingen  
Enkele stromingen zijn:  Designing for people, Dutch design, Hightech (design), 
Idealistic  Design, etc. 
 
Industrieel Ontwerpen wordt in Nederland aan de volgende technische universiteiten 
gegeven: 
* Technische Universiteit Delft  
* Universiteit Twente 
* Technische Universiteit Eindhoven 
 
Ook op de technische product-aspecten gericht zijn de hoger beroepsonderwijs-
opleidingen Industrieel Product Ontwerpen (IPO): 
* Hogeschool Rotterdam                                          * Saxion (Enschede)  
* Haagse Hogeschool                                               * HAN (Arnhem) 
* Hogeschool Windesheim (Zwolle)                          * Fontys Hogeschool (Venlo) 
 
Meer specifiek op het vormgevingsaspect gericht zijn de hbo-opleidingen: 
* De Design Academie (Eindhoven) 
* Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Utrecht) 
* Product Design (Amsterdam) 
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……….BL-ACTIVITEITEN  
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Peer Assisted Learning (PAL) 
 

Titel PAL (Peer Assisted Learning) 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via J. Dag (Maatschappijleer) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast Meerdere vergaderingen en activiteiten per jaar 

 
Op het Bataafs Lyceum werken we met PAL: peer assisted learning. Leerlingen uit 
de bovenbouw helpen leerlingen uit de onderbouw met o.a. huiswerk, vakinhoud en 
studievaardigheden. Leerlingen helpen hun peers (het Engelse woord voor elkaars 
gelijken), vandaar de naam Peer Assisted Learning (PAL). Het Bataafs Lyceum is, 
als enige school in de regio, lid van de landelijke organisatie PAL. Dit lidmaatschap 
waarborgt de kwaliteit van ons PAL project en alle deelnemende leerlingen krijgen 
binnen school een officieel trainingstraject en een officieel certificaat. 
 
Bij PAL gaat het erom dat leerlingen elkaar leren helpen. Uitgangspunt is dat dit goed 
is voor de school, voor degene die helpt (de tutor) en voor de leerling die geholpen 
wordt (de tutee). Zwakkere leerlingen worden ondersteund, waardoor hun 
leerprestaties zullen stijgen en daarmee ook hun motivatie en zelfbeeld. De 
leerlingen die hulp geven werken hiermee onder andere aan hun sociale 
vaardigheden, hun kennis van een vak, efficiënt handelen en 
verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Op het Bataafs Lyceum ligt de nadruk bij PAL op twee rollen in de ondersteuning, 
namelijk: 
 

• De PAL leader is gastheer/gastvrouw voor de brugklassers en maakt hen 
wegwijs in de school. Hun rol begint tijdens de introductieweek aan het begin 
van het schooljaar. Ze zijn een aanspreekpunt voor alle leerlingen uit de klas, 
helpen de mentor en ze organiseren allerlei activiteiten met of voor de 
leerlingen. 

• De PAL tutor is een leerling die medeleerlingen helpt bij het leren en uitvoeren 
van studietaken en werkzaamheden op school. 

 
Peer Assisted Learning is vanaf schooljaar 2011-2012 integraal onderdeel van het 
schoolondersteuningsplan op het Bataafs Lyceum. 
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BEAT 
 

Titel BEAT 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via F. Warrink (Wiskunde) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast Meerdere vergaderingen en activiteiten per jaar 

 
De BEAT is de schoolkrant van het Bataafs Lyceum en wordt vormgegeven en 
uitgegeven door leerlingen. Schrijf je graag verhalen of zoek je graag dingen uit,  
geef je dan op voor de redactie van onze enige echte leerlingenschoolkrant: BEAT. 
Wie weet begint hier op school een prachtige journalistieke carrière. 
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Bataafse Leerlingenvereniging (BLV) 
 

Titel BLV (Bataafse Leerlingen Vereniging) 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via T. Brinkhuis (Geschiedenis) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast Meerdere vergaderingen en activiteiten per jaar 

 
Het Bataafs Lyceum  staat al jaren bekend om haar feesten. Houd je van het 
organiseren van feesten, dan is de BLV geknipt voor jou. De Bataafse Leerlingen 
Vereniging bestaat uit een groep bovenbouwleerlingen die activiteiten organiseert  
voor leerlingen van het Bataafs Lyceum. Een ieder kan zich hiervoor opgeven. 
Feesten van het Bataafs Lyceum worden nog steeds graag bezocht door leerlingen 
die zelfs al van school af zijn. Hoogtepunt van het jaar is vooral het gala.  
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Bataafse Leerlingenraad (BLR) 
 

Titel BLR (Bataafse Leerlingen Raad) 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via M. Bakker (Geschiedenis) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast Meerdere vergaderingen en activiteiten per jaar 

 
Leerlingen die graag invloed willen hebben op de schoolorganisatie, kunnen 
deelnemen aan de Bataafse Leerlingenraad. De leerlingenraad is er speciaal voor de 
belangen van alle leerlingen. De leerlingenraad wordt structureel betrokken bij 
beslissingen die van invloed zijn op de leerlingen. Minstens eens per maand spreekt 
een deel van deze raad met de directeur van de school over allerlei schoolzaken. 
 
Wil je graag meepraten over zaken die direct te maken hebben met de school dan 
kun je je verkiesbaar stellen voor de BLR. Na een spannende verkiezingsstrijd kun je 
invloed uitoefenen. 
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Debatclub 
 

Titel Debatclub 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via J. Dag (Maatschappijleer) 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast  

 
Het Bataafs Lyceum heeft een actieve en succesvolle debatclub, die op toernooien 
regelmatig in de prijzen valt. 
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Sollicitatie training examenklassen 
 

Titel Sollicitatie training examenklassen 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Informatie via Mentoren examenklassen 

Aanmelden Magister? 

Inhoud kort  

Studielast  

 

Zoals u wellicht wel weet is de toelating tot een vervolgstudie tegenwoordig vaak 

gekoppeld aan een gesprek met de opleiding. Dit geldt al langer voor studies met 

decentrale selectie, waarvan het aantal aan te nemen studenten beperkt is, maar is 

tegenwoordig ook gangbaar bij veel andere opleidingen. Steeds meer leerlingen 

zullen, in een toelatingsgesprek, uit moeten kunnen leggen waarom ze voor een 

bepaalde studie gekozen hebben en waarom de desbetreffende opleiding bij hen 

past. Daarnaast zijn veel leerlingen in het bezit van, of op zoek naar, een bijbaan en 

ook daarbij worden regelmatig sollicitatiegesprekken afgenomen. 

 

Om de leerlingen in de examenklassen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden 

willen we geïnteresseerde leerlingen een korte sollicitatietraining aanbieden. Tijdens 

deze training horen ze, van een medewerker van personeelszaken, waar allemaal 

naar gekeken en op gelet wordt tijdens een sollicitatiegesprek en kunnen ze 

daadwerkelijk een sollicitatiegesprek oefenen en daar feedback op krijgen. Voor dit 

laatste onderdeel zijn we op zoek naar ouders die bereid zijn om op dinsdagavond 5 

april bij maximaal 3 leerlingen uit de examenklassen een kort sollicitatiegesprek af te 

nemen en dit gesprek te evalueren. Heeft u ervaring met het voeren van een 

sollicitatiegesprek en lijkt het u leuk om hieraan mee te werken dan kunt u zich tot 

uiterlijk 5 maart per mail bij een van onderstaande e-mail adressen.  

 

 


