
MEIDEN GEZOCHT VOOR EGOI 2022 
 
In juni 2022 wordt in Antalya, Turkije  voor de tweede keer een 
informatica olympiade voor meisjes georganiseerd, de  European 
Girls Olympiad in Informatics. Deelneemsters uit heel Europa (en 
daarbuiten) zullen samenkomen om uitdagende logische 
problemen op te lossen en te programmeren. Ook is er natuurlijk 
tijd voor sociale activiteiten met deelneemsters uit alle 
deelnemende landen. 
 
De EGOI 2021 was zeer succesvol. Helaas werd door corona maatregelen deze wel online 
gehouden vanuit het eigen land. Op de site van de EGOI 2021 vind je meer daarover. Een 
impressie van hoe het vorig jaar met het Nederlandse team ging vind je in dit interview en in 
dit filmpje.  

 
Nederland wil ook dit jaar meedoen met een team van 4 meiden met begeleidsters. We 
zoeken hiervoor enthousiaste meiden die in 2022 nog op het VO zitten. Ken jij leerlingen die 
een kans willen maken om mee naar Turkije te gaan, geef ze dan op! Ze hoeven nog niet 
goed te zijn in programmeren maar ze moeten het wel leuk vinden om te programmeren en 
logische problemen op te lossen èn tijd hebben om te oefenen.  
 
We organiseren trainingen om ze beter te leren programmeren, en de toegestane 
programmeertalen (beter) te leren kennen. De trainingen starten na de herfstvakantie. 
Meiden kunnen zich aanmelden door te mailen naar: girls@informaticaolympiade.nl.  
De selectie van de beste 4 meiden zal plaatsvinden via de rondes van de Nederlandse 
Informatica Olympiade. 
 
 
Meer informatie kan je ook vinden op Informatica Olympiade > Girls .  
En je kunt flyers aanvragen via girls@informaticaolympiade.nl. 
Hierna een tekst om alvast aan geintereseerde meiden te geven. 
 
 
  

http://egoi.ch/
https://sciencemakers.nl/nieuws/programmeren-laat-dat-maar-aan-deze-meiden-over
https://www.youtube.com/watch?v=hDmFHAqAkSs
mailto:codegirls@informaticaolympiade.nl
https://www.informaticaolympiade.nl/girls/
mailto:codegirls@informaticaolympiade.nl


VOOR ALLE MEIDEN: DOE MEE AAN DE EGOI 2022! 
 
Zit je op de middelbare school en vind je logisch nadenken en 
programmeren leuk? En wil je kans maken om Nederland bij de 
European Girls’ Olympiad in Informatics (EGOI) in Turkije te 
vertegenwoordigen? 
 
Wij organiseren een programmeercursus als voorbereiding op de 
EGOI. Vier deelneemsters aan de NIO en cursus zullen deelnemen 
aan de EGOI in juni 2022 in Antalya, Turkije.  
 
De cursus start na de herfstvakantie.  Aan zowel de cursus als de 
eventuele deelname aan de EGOI zijn geen kosten verbonden.  Je 
hoeft nog geen kanjer te zijn in programmeren, maar je moet het 
wel leuk vinden om bezig te zijn met logische problemen oplossen en programmeren. Wij 
helpen je in de cursus verder. 
Tijdens de EGOI lossen deelneemsters uitdagende programmeerproblemen op.  Ook is er 
natuurlijk tijd voor sociale activiteiten met deelneemsters uit alle deelnemende landen.

 
 

Door corona maatregelen werd de olympiade in 2021 online gehouden vanuit het eigen 
land. Een impressie van EGOI 2021 en het Nederlandse team vorig jaar vind je via deze QR 
codes 

 
Heb je vragen of wil je je direct aanmelden, mail dan naar: girls@informaticaolympiade.nl. 
 
  
N.B.: Op de site van de Nederlandse Informatica Olympiade staat ook een oproep voor de 
meisjes (www.informaticaolympiade.nl/girls) 
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