
De Beverwedstrijd vindt plaats van woensdag 11 t/m vrijdag 20 november 2015.  

Let op er zijn kleine wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren: 

www.beverwedstrijd.nl is de website waar informatie over de wedstrijd te vinden is en  

http://wedstrijd.beverwedstrijd.nl/ is de plek waar de wedstrijd plaats vindt en 

http://wedstrijd.beverwedstrijd.nl/admin/ is de plek waar u leerlingen kunt invoeren. 

U kunt gebruikersnamen en wachtwoorden produceren door het systeem. U hoeft dit jaar uw school 

niet aan te melden. Wel zouden we het op prijs stellen dat wanneer u dit jaar niet mee doet u ons 

dat laat weten door uw school af te melden. Ook wanneer u gestopt ben als coördinator van uw 

school en dit hebt overgedragen aan een collega. Dan verwijderen we u uit het systeem. De collega 

kan zich inschrijven als coördinator via http://wedstrijd.beverwedstrijd.nl/admin/. 

Dat gaat als volgt: 

Een coördinator van de Beverwedstrijd op school registreren.  

  

Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder of een andere vrijwilliger.  

•         Ga naar http://wedstrijd.beverwedstrijd.nl/admin/ en klik op de knop “Registreren als 

coördinator”. 

•         Daarna: Stap 1: 

o   Kies de Provincie van uw school 

o   Kies de Plaats van uw school (zodra u de eerste letters intypt verschijnen de plaatsen die voldoen) 

o   Kies de Naam van uw school (idem; zit uw school niet in het systeem? Schrijf ons.) 

o   Klik op de knop “Volgende Stap”. 

•         Vervolgens Stap 2: 

o   Vul het E-mail adres in van de coördinator  

o   Vul een gebruikersnaam in. 

o   Vul een wachtwoord in. 

o   Vul het wachtwoord ter controle nog een keer in. 

o    Vul de voornaam in van de coördinator. 

o   Vul de achternaam in van de coördinator (“van de” enz. behoren tot de achternaam) 

o   Kies het geslacht (niet noodzakelijk; We kunnen correspondentie dan laten beginnen met 

“geachte mevrouw” of “geachte heer” 

o   Vul uw telefoonnummer thuis in (niet noodzakelijk; wordt alleen gebruikt in uiterste noodzaak) 

o   Vul uw mobiele nummer in (niet noodzakelijk; wordt alleen gebruikt in uiterste noodzaak) 

o   Vul het telefoonnummer op uw werk in (niet noodzakelijk; wordt alleen gebruikt in uiterste 

noodzaak) 



o   Klik op de knop “Opslaan”. 

U heeft de registratie voltooid. U ziet: “Wacht u alstublieft tot uw registratie is gecontroleerd en 

goedgekeurd door de beheerders.” U krijgt van ons een e-mail met verdere instructies. Bijvoorbeeld 

hoe u gebruikersnamen en wachtwoorden via het systeem kunt verkrijgen. 

Instructies hoe gebruikersnamen en wachtwoorden door het systeem te laten produceren vindt u in 

het document: 

http://www.informaticaolympiade.nl/images/pdf/Instructies_Gebruikersnaam_Wachtwoord.pdf  

Het afgelopen jaar hebben ruim 18.500 leerlingen van meer dan 120 VO-scholen en 300 basisscholen 

meegedaan en we hopen dat dit jaar nog meer scholen zullen meedoen en dat we het aantal 

deelnemers weer zullen zien toenemen. 

De opgaven voor “groep 7 8”, “klas 1 2”, “klas 3 4” en “klas 5 6” zijn klaar en het systeem staat 

gereed om uw leerlingen te ontvangen. 

Begin februari 2016 is de tweede ronde van de Beverwedstrijd.   

De Beverwedstrijd is bedoeld voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs en voor groep 7 en 8 

van de basisschool.  

Verder vragen wij u om de leerlingen die bij de beste 25% geëindigd zijn bij de Beverwedstrijd uit te 

nodigen deel te nemen aan de Informatica Olympiade. Wij sturen u daar binnenkort meer informatie 

over. Maar kijk nu als vast op www.informaticaolympiade.nl  

Vragen? Opmerkingen? Bel of schrijf. 

Met vriendelijke groet, 

  

Ries Kock 

Coördinator Beverwedstrijd, Informatica Olympiade en CodeCup 

rieskock@xs4all.nl 

0315 325213 (van 10.00 tot 24.00 uur) 

www.informaticaolympiade.nl 

www.beverwedstrijd.nl  

www.codecup.nl  


