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Europese ruimtewetenschapswedstrijd binnenkort van start 

Brussel, België – 01 juni 2015 – Wet enschappers in spe afkomst ig uit  heel Europa 

worden uit genodigd om deel t e nemen aan een wedst rijd met  hoge inzet  in het  
kader waarvan de geheimen en uit dagingen van de ruimt e worden best udeerd. De 
Odysseus-wedst rijd wordt  gesubsidieerd door de Europese Unie en biedt  jongeren de 
kans hun scherpzinnigheid t e demonst reren en hun kennis gaande van sat elliet en en 
ruimt esondes t ot  ast robiologie en int erplanet aire reizen uit  t e breiden. 
De wedst rijd, die of f icieel van st art  gaat  in sept ember, is bedoeld voor groepjes 
st udent en van 7  t ot  22  jaar oud die afkomst ig zijn uit  alle EU-lidst at en en 
deelnemende landen. Talrijke prest igieuze prijzen zullen worden uit gereikt , zoals 
st ages, t elescopen voorzien van comput ersyst emen en iPads. De f inalist en van elk 
land zullen in Brussel of  Toulouse worden ont vangen. Vervolgens zullen de best en 
onder hen het  Cent re Spat ial Guyanais in Zuid-Amerika bezoeken. 
De doelgroep best aat  uit  drie academische niveaus, met  afzonderlijke wedst rijden 
voor: 
 

• Skywalkers ( leerlingen uit  het  lager onderwijs)  

• Pioneers ( leerlingen uit  het  secundair onderwijs)  

• Explorers (niet -gegradueerde universit eit sst udent en)  

De wedst rijd omvat  t wee cycli die zich over de academische jaren 2015-2016 en 
2016-2017 verspreiden en heef t  als doel de belangst elling van t ienduizenden 
st udent en t e wekken. De lesgevers worden aangemoedigd om deel t e nemen door 
groepjes t e vormen en t e begeleiden en zullen op verzoek op professionele wijze 
worden geadviseerd. De inschrijvingen worden in de 24  of f iciële t alen van de EU 
aanvaard. 
Odysseus heef t  als doel de int eresse van jonge Europeanen in de 
ruimt ewet enschappen aan t e wakkeren. De wedst rijd bevordert  leerzame act ivit eit en 
die wet enschappelijke kennis combineren met  ervaring op het  t errein. Alle 
informat ie, alsook de gedet ailleerde inst ruct ies over de inschrijvingsprocedure, is 
beschikbaar op de websit e www.odysseus-contest.eu. 

 



 

 

 

Achtergrondinformatie 
De Odysseus-wedst rijd wordt  georganiseerd door de consort iumpart ners van 
Odysseus II, een driejarig project  gesubsidieerd door het  onderzoeks- en 
innovat ieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidieovereenkomst  
640218) . Odysseus II is een uit gebreide versie van een piloot project  dat  van 2011 
t ot  2013  liep. Het  huidige consort ium best aat  uit  14  part ners en 4  onderst eunende 
organisat ies afkomst ig uit  11  Europese landen. ( Indien u het  wenst , kunt  u HIER een 
t weet al regels t oevoegen over de rol van uw organisat ie in het  project .)  
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