Internationale

Contactgegevens

De vier winnaars van 2020 gaan naar de

e-mail: info@aardrijkskunde-olympiade.nl

Internationale Aardrijkskunde Olympiade

telefoon: 053 4840254, Frederik Oorschot

(iGeo) in Istanbul, Turkije. De iGeo bestaat
uit een theorietoets, een multimediatoets

Mogelijk gemaakt door:

en veldwerk. Daarnaast is er ook nog een

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

volledig betaalde excursie door het

Wetenschap

organiserende land. De daar te leggen

• Cito, Instituut voor toetsontwikkeling

internationale contacten (er doen meer

• SLO, nationaal expertisecentrum

dan veertig landen aan mee) zijn
onvergetelijk en voor leerlingen voor hun
verdere leven van onschatbare waarde,
weten wij van onze oud-finalisten.

leerplanontwikkeling
• KNAG, Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap
• Unie van Waterschappen
• Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen,

Kosten

Rijksuniversiteit Groningen

Deelname aan de Nationale Aardrijkskunde

• Radboud Universiteit, Nijmegen

Olympiade kost een leerling niets.

• Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De reiskosten worden door de Stichting

• Hogeschool van Amsterdam

Aardrijkskunde Olympiade vergoed en de

• Hogeschool Utrecht

verblijfkosten zijn voor rekening van de

• Universiteit van Amsterdam

organisatie waar de olympiade wordt

• Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

gehouden.

• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
• Universiteit Utrecht
• Noordhoff Uitgevers Atlasproducties
• ThiemeMeulenhoff
• Vakvereniging Fysische Geografie
• Wetenschap in Beeld
• ASML
• Kadaster
• Kunst in Kaart
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Zijn uw leerlingen dol op bètavakken? Laat ze dan eens meedoen met de nationale olympiades!
Dé scholierenwedstrijden voor exacte vakken. Het is niet alleen uitdagend en spannend,
ze leren ook leeftijdgenoten kennen die er net zoveel plezier in hebben als zij.
Dus of het nu om meedoen óf die felbegeerde medaille gaat: daag de bètakennis van uw leerlingen uit!

Arie Slob | Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

geologische dwarsdoorsnede, het kan

Voorbereiding

allemaal. En natuurlijk de Grote Bosatlas.

Als bestuur van de Aardrijkskunde Olympiade
hechten wij veel belang aan veldwerk, ook

De Aardrijkskunde Olympiade
is een wedstrijd voor havoen vwo-leerlingen die
belangstelling hebben voor
het vak aardrijkskunde.
De strijd gaat erom wie de
beste leerling aardrijkskunde
van Nederland wordt.

Belangrijk is het denken in samenhangen,

al worden er op veel scholen geen veldwerk-

bijvoorbeeld tussen natuurlijke en maat-

dagen gehouden. In ons vak moet je zaken

Wie mogen er meedoen?

schappelijke processen, patronen herkennen

in het veld kunnen waarnemen, moet je

Alle leerlingen uit de bovenbouw die op

en verklaren, of schaalvergroting kunnen

kunnen observeren, boren, classificeren en

30 juni 2020 minimaal 16 en maximaal

toepassen op Europese of wereldschaal.

ordenen. Deze zaken komen vooral voor bij

19 jaar oud zijn.

Alle opgaven van de afgelopen jaren staan

het fysisch geografisch veldwerk. Maar de

op onze website. U kunt deze ook gebruiken

universiteiten en hogescholen organiseren

Aanmelden

om eigen vragen te maken voor allerlei

vaak ook sociaal geografisch veldwerk,

U kunt uw school vanaf 1 september al

doeleinden.

zoals de herinrichting van industrieter-

aanmelden via de website
www.aardrijkskunde-olympiade.nl.

reinen met veel leegstaande gebouwen.
Als docent aardrijkskunde kijkt u het werk
van de voorronde na en stuurt u het resultaat

Op de laatste dag van de finale worden de

Voorronde

(bij een bepaalde totaalscore) naar de

vier winnaars bekendgemaakt: de hoofd-

De voorronde op school is in januari.

organisatie. De organisatie van de

prijswinnaar, de winnaar van de theorie-

De afname kan plaatsvinden in week 4 en 5

olympiade kijkt alle ingestuurde toetsen

toets, de winnaar van het veldwerk en de

(maandag 20 t/m vrijdag 31 januari).

nog een keer na. Zo selecteren we dit jaar

iGeo-prijs. Zij worden tijdens de feestelijke

Zo heeft u meer speelruimte.

de 15 beste leerlingen die mogen meedoen

prijsuitreiking in het zonnetje gezet en

met de landelijke finale.

vertegenwoordigen Nederland

U krijgt de opgaven, het bronnenboekje

internationaal in Istanbul bij de iGeo.

en de antwoorden medio december 2019

Landelijke finale

digitaal toegestuurd. Het bronnenboekje

De locatie van de landelijke finale is nog niet

Prijzen en Olympiadeschool

in kleur krijgt u opgestuurd bij aanmelding

bekend. Traditiegetrouw vindt de landelijke

Voor de winnaars zijn er mooie prijzen:

voor 1 december 2019 in januari 2020. De

finale plaats begin juni 2020 en bestaat

de hoofdprijs is een speciale globe van

theorietoets duurt maximaal 120 minuten.

uit drie onderdelen: de theorietoets, de

het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig

Vorig jaar zijn we gestart met meerkeuze-

multimediatoets en het veldwerk. De

Genootschap. De theorieprijs wordt

vragen, die komen ook dit jaar terug.

theorietoets is moeilijker dan die van de

geschonken door Noordhoff Uitgevers.

U kunt de voorrondetoets uitstekend

voorronde. Bij het veldwerk doen de

De Unie van Waterschappen stelt een unieke

opnemen in het PTA. Bij het beantwoorden

leerlingen onderzoek zoals dat ook op de

kristallen Hensbeker ter beschikking.

van de vragen moeten uw leerlingen

universiteit wordt gedaan. De multimedia-

Van de Vakvereniging Fysische Geografie

natuurlijk allereerst beschikken over

toets is in het Engels en bereidt al voor op

ontvangt de winnaar van de iGeo-prijs

grondige geografische kennis en

de Internationale. De grote mogelijkheden

een bijzonder kompas.

geografische vaardigheden en deze kunnen

van ICT worden ingezet om de leerlingen

Als uw school OlympiadeSchool wil worden,

toepassen. Daarnaast is analyserend

ook op dit vlak te testen.

(zie: www.olympiadeschool.slo.nl), dan is

vermogen belangrijk, samen met het

winnen alvast een mooi opstapje.

kunnen verwoorden van een eigen mening.
De bronnen bij de toets zijn zeer divers.
Kaarten, statistieken, foto’s of een

www.aardrijkskunde-olympiade.nl

