Doe je graag proeven?
Werk je graag samen?
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Vind je biologie, natuurkunde en scheikunde leuk? Doe je graag practicum?
Doe dan mee aan de EUSO: een wedstrijd waarin je in teamverband werkt aan praktische opdrachten met vooral
veel experimenteel werk. De voorronde wordt gehouden op verschillende universiteiten en hogescholen.
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De EUSO is een teamwedstrijd voor leerlingen uit de bovenbouw van
havo en vwo. Je voert in teamverband praktische opdrachten uit die
biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten bevatten.
Samenwerken en proeven doen staan hierbij centraal. Een team
bestaat uit drie personen.

Wie kan meedoen?
Ben je een havo- of vwo-leerling met een natuurprofiel? En heb je belangstelling
voor science? Dan kun je meedoen aan de EUSO, mits je op 31 december 2019
nog geen 17 jaar bent.

Regionale voorronde
De regionale voorronde vindt plaats op een universiteit of hogeschool en duurt
één dag. Je kunt zelf aangeven naar welke universiteit of hogeschool de voorkeur
uitgaat. Je krijgt dan definitief bericht over jullie plaatsing. Van iedere deelnemende universiteit en hogeschool gaat het winnende team door naar de
nationale eindronde.

Nationale eindronde
De nationale eindronde wordt gehouden op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari
aan de Universiteit Maastricht. Uit de winnende teams van de regionale
voorrondes worden tijdens deze nationale wedstrijd de twee beste teams
geselecteerd. Je krijgt op deze twee dagen uitdagende en op elkaar afgestemde
praktische opdrachten met voornamelijk experimenteel werk. Jij en je team
moeten een eigen planning maken en de taken onderling goed verdelen.
Bij de beoordeling van de resultaten spelen samenwerken en praktische
vaardigheden een belangrijke rol. De twee beste teams krijgen een extra
oefendag en worden uitgezonden naar de internationale EUSO.

Aanmelden:
Van 1 september tot eind oktober 2019 kun je je team aanmelden,
via je biologie-, natuurkunde- of scheikundedocent, op de website
www.ru.nl/euso.

Data
De regionale voorronde: november / december 2019
De nationale eindronde: 24 en 25 januari 2020, Universiteit Maastricht
De internationale EUSO: april / mei 2020
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Kijk ook op onze site!
Meedoen aan de EUSO wordt van harte aanbevolen door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

