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Voor u ligt een boekje dat een overzicht geeft van 10 jaar PWN: wat is er sinds de op-
richting van het Platform Wiskunde Nederland (PWN) eind 2010 allemaal gebeurd, welke 
activiteiten zijn ondernomen, welke successen zijn behaald, wat heeft het voor ons vak-
gebied wiskunde allemaal gebracht? Dit laatste in zeer brede zin, want PWN is een 
brede organisatie, met commissies op de gebieden Onderzoek, Onderwijs, Innovatie, 
Publiciteit en Publicaties. Al deze commissies zijn zeer actief geweest. Niet altijd is dit 
werk zichtbaar, want er gebeurt erg veel achter de schermen. Dat brengen wij dan ook 
graag voor het voetlicht, want juist dit onzichtbare werk is van groot belang voor het 
welslagen van onze missie.  
 
Immers, PWN is opgericht als centrale plaats binnen de Nederlandse wiskunde van 
waaruit alle zaken die voor de wiskunde van belang zijn op efficiënte en effectieve wijze 
behartigd kunnen worden. Zodoende wordt de slagvaardigheid vergroot tot profijt van 
alle Nederlandse wiskundigen. Bovendien is het een krachtige pleitbezorger voor de dis-
cipline wiskunde naar buiten toe. De algemene doelstelling van PWN is om de financiële, 
bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire positie van het wiskundeonderzoek en 
wiskundeonderwijs in Nederland te versterken. Tevens streeft PWN naar coherentie en 
een effectieve inzet van middelen voor het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs, 
zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht.  
 
Vertaald naar de praktijk betekent dit dat PWN zich inzet voor: 
 
•    een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen; 
•    een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek; 
•    een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs; 
•    een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs; 
•    een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve  

toepassingen in) het bedrijfsleven. 
 
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele 
Nederlandse wiskunde. 
 

VOORWOORD 
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Dit boekje geeft een goed inzicht in wat we allemaal hebben bereikt. Dit hebben we samen 
gedaan, met de hulp van velen, met name van de wiskunde-instituten, NWO, KWG en 
NVvW die ondersteuning hebben geboden op financieel en personeel gebied. Daarvoor 
bedanken wij allen hartelijk en we hopen dat ook in de toekomst velen zullen bijdragen 
aan het welslagen van onze missie. Collega’s uit andere disciplines laten zich weleens 
ontvallen dat de wiskunde ‘uitstekend is georganiseerd’. Laten we het in 2010 ingeslagen 
pad voorzetten. Samen staan we sterk! 
 
Wil Schilders, directeur PWN 
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In oktober 2006 heeft het Landelijk Voorzittersoverleg Wiskunde, onder leiding van Rob 
Tijdeman, een Commissie Structuur Belangenbehartiging Wiskunde ingesteld om de 
bestuurlijke structuur van de wiskunde in Nederland te vereenvoudigen. Achtergrond 
daarbij was dat er diverse beroepsverenigingen en adviescommissies voor de wiskunde 
actief waren, zonder dat daarbij steeds duidelijk was waar de eindverantwoordelijkheden 
lagen. De slagvaardigheid was daarmee niet optimaal gediend. Ook naar buiten toe 
werkte deze situatie verwarrend. De suggestie werd gedaan om een landelijk platform 
op te richten, dat alle zaken die voor de wiskunde van belang zijn op efficiënte wijze kan 
behartigen: een platform dat een centrale plaats in de Nederlandse wiskunde kan inne-
men, tot profijt van alle Nederlandse wiskundigen, en dat bovendien dienstverlenend 
kan werken. De bestaande adviescommissies zouden op een natuurlijke wijze in een 
dergelijke nieuwe structuur moeten opgaan. 
 
Het was dus noodzakelijk de bestuurlijke structuur te stroomlijnen. Bij de aangrenzende 
disciplines was deze bundeling van krachten al voorhanden: de informatica had het IPN, 
de sterrenkunde het NCA en de scheikunde het Regieorgaan Chemie, die elk als een 
krachtige pleitbezorger voor hun discipline naar buiten treden. Ook de natuurkunde 
had zich al landelijk georganiseerd. 
 
De Commissie Structuur Belangenbehartiging Wiskunde bracht in januari 2008 een rap-
port uit, getiteld Het Bureau Wiskunde en geschreven door Arjen Sevenster, dat een 
eerste inventarisatie bevatte van de contouren van de beoogde reorganisatie. Dit rapport 
vormde de basis voor een landelijke consultatieronde in het najaar van 2008 en het 
voorjaar van 2009. Hiervoor werden rectoren, decanen, directeuren van instituten en 
onderzoekscholen, voorzitters van beroepsverenigingen en adviescommissies, KNAW, 
NWO en VSNU om commentaar en input gevraagd. Dit mondde op zijn beurt uit in een 
raamplan, de Blauwdruk PWN van de hand van Henk Broer, Frank den Hollander, Marian 
Kollenveld, Jan Karel Lenstra en Lex Schrijver (15 maart 2009). Hierin werd een mogelijke 
structuur van PWN geschetst. Vervolgens is dit raamplan besproken tijdens de algemene 
ledenvergadering van het KWG op het Nederlands Mathematisch Congres in april 2009. 

VOORGESCHIEDENIS 
 

UIT HET EERSTE JAARVERSLAG VAN PWN 
“Een jaar ben ik nu voorzitter van PWN, dat op 20 oktober 2010 
officieel het levenslicht zag. In dat eerste jaar is PWN, 
waarvoor door het Oprichtingsbestuur een uitstekend 
fundament was gelegd, vanaf de grond opgebouwd en 
verworden tot een solide huis voor alle Nederlandse 
wiskundigen. De bouwstenen bestaan uit de vijf commissies 
Onderzoek, Onderwijs, Innovatie, Publicaties en Publiciteit, 
terwijl het cement gevormd wordt door het bestuur en het 
Bureau PWN. Ik heb met veel plezier meegewerkt, zowel aan 
de opbouw als aan de inrichting.” 

 
 
Hans van Duijn, voorzitter PWN (2010-2014)
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In die vergadering werd een mandaat afgegeven aan een oprichtingsbestuur om PWN 
binnen een jaar in de steigers te zetten. Dit mandaat is vervolgens door het bestuur van 
de NVvW bekrachtigd. 
 
In mei 2010 verscheen het ‘Oprichtingsdocument Platform Wiskunde Nederland’, ge-
schreven door het oprichtingsbestuur, onder voorzitterschap van Frank den Hollander 
en secretarieel ondersteund door Petra de Bont en Lex Zandee van NWO, met de leden 
Arjeh Cohen, Swier Garst, Marian Kollenveld, Douwe van der Kooi, Jan van Mill, Gert 
Vegter en Jan Wiegerinck. Dit document gaf een overzicht van de structuur en van de 
voorziene activiteiten van PWN. Tijdens de algemene ledenvergadering van het KWG 
op het Nederlands Mathematisch Congres op 22 april 2010 deed de voorzitter van het 
oprichtingsbestuur verslag hiervan. Vervolgens keurden de besturen van het KWG en de 
NVvW de oprichting van PWN formeel goed.  
 
In de zomer van 2010 werd het eerste bestuur geformeerd. Hans van Duijn, toentertijd 
rector van de TU Eindhoven, werd gevraagd als voorzitter. Namens het KWG namen 
Rob Tijdeman en Gert Vegter zitting in het bestuur, terwijl Marian Kollenveld en Jan van 
Maanen bestuursleden werden namens de NVvW. Na overleg met een aantal leden van 
het oprichtingsbestuur werd Wil Schilders aangesteld als directeur van PWN, en gevraagd 
om stappen te ondernemen de Stichting Platform Wiskunde Nederland op te richten. 
Op 20 oktober 2010 werd de akte gepasseerd bij de notaris en was Platform Wiskunde 
Nederland officieel een feit.  
 
Het oprichtingsdocument voorzag in het installeren van een vijftal commissies die de 
centrale actoren zouden moeten worden van PWN, met een lijst van taken en een 
aantal zaken die urgente aandacht verdienden. Dit waren vijf commissies op het gebied 
van Onderzoek, Innovatie, Onderwijs, Publiciteit en Publicaties. Spoedig na de oprichting 
werden voorzitters en leden van deze vijf commissies aangezocht, zodat eind 2010 het 
platform daadwerkelijk van start kon gaan met zijn activiteiten. In november 2010 werd 
een persbericht gepubliceerd waarin PWN werd voorgesteld aan de buitenwereld.  
 

 
 

 

Nederlandse wiskundigen bundelen krachten 
Platform Wiskunde Nederland officieel van start 
Amsterdam, 8 november 2010 – Na een gedegen voorbereiding is eind oktober officieel het Platform Wiskunde Nederland (PWN) opgericht. Het platform behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde. PWN is een gezamenlijk initiatief van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). Op zaterdag 12 februari 2011 zal de oprichting van PWN met een startbijeenkomst worden gevierd.  
Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich - onder leiding van directeur Wil Schilders - in voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen, voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs evenals de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs, en voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven. 

Vijf commissies voor vijf speerpunten  
Centraal binnen het Platform Wiskunde Nederland staan vijf commissies welke nieuw beleid gaan ontwikkelen: Onderzoek, Onderwijs, Publiciteit, Publicaties en Innovatie. De commissies bestaan uit vertegenwoordigers van alle academische wiskunde-instituten, docenten uit voortgezet en universitair onderwijs, redactieleden van de verschillende wiskundetijdschriften en andere belanghebbenden. Zij krijgen ondersteuning van een vijfhoofdig bestuur en van het Bureau PWN, gevestigd op het Science Park te Amsterdam. Tijdens de PWN-startbijeenkomst op 12 februari zullen de commissies hun plannen ontvouwen en nader toelichten. 
Wat vooraf ging 
De wiskunde in Nederland is de laatste jaren volop in beweging. In 2008 werd het Masterplan Toekomst Wiskunde gepresenteerd aan de ministeries van OCW en EZ, waarin de contouren zijn geschetst van het toekomstige wiskundeonderzoek en -onderwijs. Daarin werd ook al gepleit voor de oprichting van het Platform Wiskunde Nederland. PWN wordt financieel mogelijk gemaakt door het KWG en de NVvW in samenwerking met NWO Exacte Wetenschappen, en krijgt tevens ondersteuning van het CWI en de universiteiten. 
Meer informatie  
Het bureau is te bereiken via het mailadres bureau@platformwiskunde.nl.  Meer informatie is binnenkort te vinden op www.platformwiskunde.nl.  
= = = =  

Noot voor de redactie, meer informatie: 

Prof. dr. W.H.A. Schilders, Managing Director PWN Telefoon 06 51 89 25 25, e-mail: bureau@platformwiskunde.nl Website: www.platformwiskunde.nl (binnenkort online) 
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Op 14 mei 2011 vond de officiële startbijeenkomst plaats van Platform Wiskunde Neder-
land. Doel was om de Nederlandse wiskundigen kennis te laten maken met de nieuwe 
organisatie en hen in staat te stellen hun ideeën en suggesties te delen met het bestuur 
en de commissies. Om het geheel luister bij te zetten was Sir Roger Penrose bereid ge-
vonden de openingslezing te houden; als dagvoorzitter was Sofie van den Enk, bekend 
van radio en tv, gevraagd.  
 
De bijeenkomst werd gehouden in het Gorlaeuslaboratorium in Leiden. Meer dan 150 
wiskundigen uit geheel Nederland woonden deze bijeenkomst bij.  
 

STARTBIJEENKOMST 
 

Voor de uitvoering van de activiteiten van PWN is financiële ondersteuning nodig, hierin 
was reeds voorzien in het oprichtingsdocument. De negen universiteiten met een wis-
kunde-instituut werd gevraagd om een jaarlijkse bijdrage. Ook waren bijdragen voorzien 
van de ondersteunende verenigingen KWG en NVvW. NWO ondersteunde het initiatief 
tot oprichting van PWN. Hiertoe tekenden PWN-voorzitter Hans van Duijn en directeur 
NWO Louis Vertegaal in november 2011 een convenant tussen PWN en NWO.  
 
De Stichting Thomas Stieltjes verklaarde zich bereid om een aanzienlijke startsubsidie 
te verstrekken voor de eerste twee jaar. Daarnaast werd de Stichting Compositio Ma-
thematica bereid gevonden om een aantal jaren de benodigde middelen voor de Kennis-
link-redacteur wiskunde te verstrekken.  
 
Met deze financiële middelen kon PWN van start gaan. In de loop der jaren zijn de bij-
dragen van de instituten verschillende malen verhoogd, met het toenemen van de acti-
viteiten en het wegvallen van startsubsidies. Daarnaast zijn recent ook Wageningen en 
Maastricht aan boord gekomen als sponsor, terwijl het CWI sinds 2020 ook financieel 
bijdraagt. De vijf commissies werd jaarlijks gevraagd om plannen in te dienen en nieuwe 
ideeën te ontwikkelen. Voor speciale acties werden afzonderlijk afspraken gemaakt met 
de wiskunde-instituten alsook met andere sponsoren, zoals bijvoorbeeld voor ‘Imaginary’, 
het Deloitte rapport en de wiskundetentoonstelling in NEMO. 
 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
 

NVvW

foto: Wim Kluwers

Kom kennismaken bij 
de PWN Introductie op
zaterdag 14 mei!

Laat u informeren over de ambities van Platform Wiskunde
Nederland en haar commissies. Kom kijken, luisteren en 
meedoen met wervelende wiskundige activiteiten, een
informatiemarkt en diverse sprekers, presentaties en discussies. 
Van 10.00 tot 16.30 uur in het Gorlaeuslaboratorium in Leiden!

Aanmelden en meer info op
www.platformwiskunde.nl 

Platform Wiskunde Nederland zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve 

toepassingen in) het bedrijfsleven.

Beatrice Boots, Platform Bèta Techniek
Tijdens de uitvoering van het Deltaplan Bèta Techniek
groeide het aantal leerlingen in het bètatechnische
onderwijs. In deze lezing worden de resultaten van
het Deltaplan besproken, alsmede de aanbevelingen
uit het rapport ‘Zekeringen voor de toekomst’ dat is
gericht op verduurzaming van de behaalde resultaten.

Sir Roger Penrose, Oxford University
Sir Roger Penrose is emeritus hoogleraar wiskunde aan
de Universiteit van Oxford. Hij is vooral bekend om zijn
bijdragen aan de kosmologie – met name via het boek
The Nature of Space and Time dat hij samen met natuur-
kundige Stephen Hawking schreef - en om de Penrose
driehoek en Penrose betegelingen. Penrose houdt
publiekslezingen over de gehele wereld en spreekt zeer
bevlogen over de schoonheid en kracht van wiskunde.

Vincent van der Noort, Universiteit Utrecht
Vincent van der Noort studeerde wiskunde ‘met een
vleugje natuurkunde’. Hij schreef verschillende
populair-wetenschappelijke artikelen en boeken, 
en is begeleider van wiskunde-zomerkampen voor
scholieren. In deze dynamische lezing met veel
publieks-interactie zal hij ons met wiskundige
argumenten overtuigen van de onmogelijkheid van
democratie.

Sofie van den Enk, dagvoorzitter
Sofie van den Enk maakt bij de KRO op dit moment de
programma's PS Radio, XXL en De Rekenkamer. 
Zij behaalde haar titel in de Amerikanistiek. In haar
carrière ontpopte ze zich als liefhebber van humor en 
de spotlights. Ze won het Cameretten festival in
Rotterdam, was Jakhals bij DWDD en ze presenteerde
het spelprogramma Hints. In 2008 won ze de Philip
Bloemendalprijs voor jong presentatietalent.

platform 
wiskunde nederland
Hét loket in Nederland voor alles wat met wiskunde te maken heeft
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In 2011 werd een huisstijl voor PWN ontwikkeld door WAT Ontwerpers in Utrecht. In de 
loop der jaren zijn zij de vaste ontwerpers geworden voor PWN en hebben veel van de 
door PWN uitgebrachte rapporten, ontworpen. De website ging in 2011 van start en is 
inmiddels een rijke bron van informatie geworden voor de Nederlandse wiskunde. Het 
logo is in moderne kleuren weergegeven, de figuur links van de tekst duidt op de 
interactie tussen de twee verenigingen die aan de basis stonden van PWN.  

 

HUISSTIJL 
 

Het CWI was bereid, als centraal instituut, om voor huisvesting van PWN te zorgen. 
Ook kon PWN dan gebruikmaken van de faciliteiten aldaar. In 2012 werd tevens kan-
toorruimte beschikbaar gesteld voor de volgende organisaties: Vierkant voor Wiskunde, 
het Nieuw Archief voor Wiskunde (de eindredactie), de Pythagoras (de redactie) en uit-
geverij Epsilon (een aantal medewerkers). Vanwege het grote beslag op opslagruimte 
heeft uitgeverij Epsilon inmiddels een andere locatie gevonden. De andere organisaties 
hebben het CWI nog wel als centrale plaats. Voor de ingang van het CWI staat sinds 
een aantal jaren het logo van Platform Wiskunde Nederland op het logobord.  
 

HUISVESTING 
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Het Oprichtingsbestuur had een structuur voor ogen met vijf commissies, daarmee een 
breed spectrum presenterend van het vak wiskunde. En zoals het wiskundigen betaamt, 
werd deze structuur op een wiskundig verantwoorde wijze gerepresenteerd, namelijk 
als de ‘PWN vijfhoek’. 
 

De diagonalen geven aan dat er allerlei dwarsverbanden zijn tussen de commissies. Dit 
betekent in de praktijk dat de commissievoorzitters regelmatig met elkaar vergaderen. 
Daarnaast leende de vijfhoek zich ook uitstekend voor presentaties over het doel van 
PWN. Dit door een vergelijking te maken met het Pentagon in Washington, een efficiënt 
ontworpen vijfhoekig gebouw met een slim gangenstelsel om elkaar snel te kunnen be-
reiken en de plaats waar zowel over verdediging als aanval wordt gesproken. Niet dat 
wiskundigen gewelddadig van aard zijn, maar nadenken over hoe de positie van het vak 
wiskunde te verdedigen op alle fronten, en ‘aanvalsplannen’ te maken om de invloedssfeer 
te vergroten, is zeker een van de belangrijkste taken van PWN.  
 
Alle commissies zijn zeer actief geweest in de afgelopen tien jaar. In de jaarverslagen 
(zie de PWN-website) is uitgebreid beschreven wat de commissies hebben bewerkstelligd. 
Ook met welke thema’s zij zich in de loop der jaren hebben beziggehouden. In het 
vervolg van dit boekje worden allerlei ‘wapenfeiten’ genoemd om dit werk zichtbaar te 
maken. Wat er bereikt is, hebben we samen gedaan; zie ook de kernachtige quote van 
onze collega’s van NWO: “PWN – SAMEN bereiken wiskundigen meer dan alleen.” 
 

DE COMMISSIES VAN PWN 
 

“Het grote belang van een bundeling van de krachten in 
wiskundig Nederland was ons helder. Vandaar dat ik namens 
de NVvW heb meegedaan aan de oprichting PWN, en een tijdje 
daarna in het bestuur. Dat betekende inspirerende 
bijeenkomsten, vaak lekker Indisch eten, en kennismaken 
met veel aardige wiskundigen. Alles voor de goede zaak. 
 
Gezien vanuit het onderwijs mogen de resultaten er zijn: de 
vakantiecursus nog in de lucht, wiskunde D ondersteund 
vanuit de universiteit en de aanstelling van hoogleraren 
vakdidactiek gerealiseerd, wat een diepe wens was om verder 
te kunnen komen dan louter meningen en opvattingen op dit 
terrein. Zonder PWN was dit allemaal waarschijnlijk niet 
gelukt. QED dus wel.” 
 

Marian Kollenveld, voorzitter NVvW (1999-2014)  
en bestuurslid PWN (2010-2015) 

PublicatiesPubliciteit

Innovatie Onderzoek

Onderwijs

“Aan de oprichting van PWN in 2010 is een zorgvuldig proces 
van voorbereiding vooraf gegaan. Daarbij werd vanaf het 
begin verankerd op welke wijze PWN de wiskundigen in 
Nederland het best van dienst zou kunnen zijn. Terugkijkend 
op, inmiddels, 11 jaar geschiedenis mag geconstateerd 
worden dat PWN zijn vleugels ten volle heeft uitgeslagen en 
zijn initiële beloften heeft waargemaakt. Er zijn maar weinig 
landen in de wereld die een dergelijk platform hebben en 
benutten. Het enthousiasme dat de start van PWN mogelijk 
maakte, is nog in volle gang.” 
 

Frank den Hollander, lid Oprichtingsbestuur
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Een van de eerste activiteiten van PWN was het overnemen van de ‘Vakantiecursus 
voor Wiskundeleraren’. Deze werd sinds 1946 gehouden op het CWI (dat ook in 1946 
ontstond), met als insteek om wiskundeleraren voor aanvang van het nieuwe schooljaar 
weer wat bij te spijkeren op hun vakgebied. In de loop der jaren kwamen veel verschillende 
onderwerpen aan bod, vaak met aansprekende titels. Ieder jaar maakten meer dan hon-
derd leraren gebruik van deze mogelijkheid en er ontstond een kern van vaste deelnemers. 
Het CWI zorgde voor de organisatie, een programmacommissie bepaalde het thema en 
nodigde de sprekers uit. Na een aantal jaren werd Eindhoven als tweede locatie gekozen 
om ook deelnemers uit het zuiden van het land en uit Vlaanderen te werven.  
 
In 2011 nam PWN de organisatie van de vakantiecursus over van het CWI. De locatie 
Eindhoven werd standaard opgenomen, zodat leraren konden kiezen uit twee weekeinden 
aan het einde van de vakantie om de cursus bij te wonen. De historie van de vakantiecursus 
werd vastgelegd, zodat er een goed overzicht ontstond van thema’s en sprekers. Ook 
werd nagedacht over een nieuw format, aangezien het caleidoscopische karakter, met 
acht verschillende sprekers, niet ideaal bleek. Sedert 2018 is er dan ook één hoofdspreker, 
met daarnaast een tweetal gastsprekers. Dit nieuwe format valt zeer in de smaak.  
 
In 2018 was Benne de Weger de hoofdspreker rond het thema ‘Wiskunde in je broekzak: 
cryptografie in het dagelijks leven’. Sjoerd Verduyn Lunel (toentertijd ook voorzitter van 
PWN) was in 2019 de hoofdspreker rondom ‘Deep Learning: Van meetdata via datare-
presentatie naar voorspellen’ en in 2020 was Frank Thuijsman de hoofdspreker bij het 
thema ‘Speltheorie: van strategisch beslissen tot “eerlijke” oplossingen’. In 2021 viert de 
vakantiecursus zijn 75-jarig bestaan, en dit wordt luister bijgezet door een speciale gast-
spreker voor het thema ‘Stangenmeetkunde’ (met hoofdspreker Rainer Kaenders), te 
weten Theo Jansen, bekend van zijn zogenaamde ‘strandbeesten’.  
 
https://platformwiskunde.nl/vakantiecursus 
 

 

VAKANTIECURSUS VOOR WISKUNDELERAREN 
 

©
 T

he
o 

Ja
ns

en



— 
17

Alvorens de aanbevelingen te formuleren, constateert de werkgroep dat:  
 
a.  de studentenaantallen wiskunde sinds 2002 opmerkelijk zijn gestegen; 
b.  de toppen van het Nederlandse wiskundelandschap zijn gerepresenteerd in  

de wiskundeclusters; 
c.  de Nederlandse wiskunde zichzelf heeft georganiseerd in het Platform Wiskunde 

Nederland (PWN) en de nationale onderzoekschool WONDER; 
d.  het Transferpunt Wiskunde & Innovatie in oprichting is. 
 
Vervolgens is de hoofdaanbeveling om het wiskunde-onderzoek op nationaal niveau te 
versterken. Wiskunde is een ‘enabling technology’ en staat aan het begin van de kennis-
keten. Wiskundige technieken uit de optimalisatie, analyse, stromingsleer en statistiek 
staan aan de basis van vrijwel alle Nederlandse technologische innovaties. Als zodanig 
representeert de wiskunde een vitale schakel in de Nederlandse kennisinfrastructuur. 
Het wiskundig toponderzoek in Nederland levert belangrijke bijdragen aan de inter-
nationale wetenschappelijke ontwikkelingen en levert knowhow die noodzakelijk is om 
adequaat te kunnen inspelen op technologische doorbraken. Investeren in wiskunde is 
investeren in denkkracht wat innovatie in de toekomst mogelijk maakt.  
 
De twee masterplannen zijn feitelijk voorlopers van het visiedocument en het Deltaplan 
die enige jaren later door PWN werden gepubliceerd. Het Masterplan Toekomst Wiskunde 
2.0 werd op 6 juni 2012 door de PWN-voorzitter aangeboden aan de directeur-generaal 
van het ministerie van OCW. 
 

—  
16

Een van de eerste zichtbare activiteiten van PWN, in nauwe samenwerking met NWO, 
was het opstellen van een nieuw Masterplan Toekomst Wiskunde vanuit de commissies 
Onderzoek, Onderwijs en Innovatie. Hierin werd de stand van zaken met betrekking tot 
het oorspronkelijke Masterplan uit 2008 in kaart gebracht en waar nodig werden be-
langrijke aanbevelingen aangescherpt. In het oorspronkelijke Masterplan waren de vol-
gende ambities geformuleerd: 
 
•    Ambitie 1    |   Verbind eerstegraads bevoegdheid aan de bachelor met educatieve minor. 
•    Ambitie 2    |   Verbeter interactie tussen de universiteit, middelbare school en lerarenopleiding. 
•    Ambitie 3    |   Versterk regionale en nationale samenwerking in het universitaire onderwijs. 
•    Ambitie 4   |   Laat universitair wiskundeonderwijs verzorgd worden door wiskundigen. 
•    Ambitie 5    |   Continueer drie clusters en initieer een vierde cluster. 
•    Ambitie 6   |   Initieer een bètabreed samenwerkingsprogramma in de Computational Science. 
•    Ambitie 7    |   Verhoog de participatie van vrouwen in de wiskunde. 
•    Ambitie 8   |   Vergroot het NWO-wiskundebudget. 
•    Ambitie 9   |   Verbeter de contacten tussen de wiskunde, samenleving en bedrijfsleven.  
•    Ambitie 10  |   Organiseer de Nederlandse wiskunde in WisNed (à PWN). 
 
De werkgroep Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0 heeft na diverse consultaties de 
inhoud van het nieuwe Masterplan verzorgd. Peter Wennink, toenmalig executive Vice 
President en Chief Financial Officer van ASML, eindigt zijn voorwoord met:  
 

“De update van het Masterplan Toekomst Wiskunde die u in handen heeft, beschrijft de 
noodzakelijke maatregelen om het Nederlandse wiskundeonderwijs en -onderzoek een 
stevige impuls te geven. Ik hoop van harte dat de implementatie van het Masterplan de 
wiskunde zal helpen de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken!” 

MASTERPLAN TOEKOMST WISKUNDE 2.0 
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Eind 2011 schenkt Google een recordbedrag van ruim € 550.000,- aan de Stichting Platform 
Bèta Techniek (inmiddels opgegaan in het Platform Talent voor Technologie). Dit platform 
moest voor de overheid voor genoeg goed opgeleide bèta’s en technici zorgen. Het geld 
diende te worden ingezet om jongeren te interesseren voor wiskunde en informatica, 
waarbij de aandacht vooral uitging naar ‘talentvolle meiden en allochtone jongeren’. Ook 
hoopte de stichting het aantal eerstegraads wiskundedocenten op te krikken.  
 

“Door de ‘toenemende rol van technologie’ blijft het aantal vacatures op het gebied van 
informatica, technologie en wiskunde groeien”, stelde directeur van Google Nederland 
Pim van der Feltz. “Er ligt voor Google een taak weggelegd om aan scholieren te laten 
zien welke kansen een opleiding in bètatechniek biedt.” 
 

De toenmalig voorzitter van de PWN-commissie Onderwijs, Gerard Jeurnink (UT), maakte 
gebruik van de oproep om voorstellen in te dienen voor een Google Grant en was succesvol 
hierin. Eind februari 2013 ontving PWN de toekenningsbrief voor het voorstel ‘Platform 
Wiskunde Nederland: Leergang Google Grant’, met een bijdrage van € 30.000,-. 

In de optiek van PWN was het idee van dit voorstel om de Vaksteunpunten (VSP) Wiskunde 
een coördinerende rol te laten spelen bij de nascholing en het faciliteren van deze pro-
fessionaliseringsnetwerken. Zij zijn begin 2013 uitgenodigd om als gastheer te fungeren 
voor de vier edities van de leergang. Samenwerkende VSP’s hebben in de periode sep-
tember 2013 tot maart 2014 de leergang uitvoering gegeven. De edities Utrecht (Midden) 
en Zwolle (Noord/Oost) werden in het najaar 2013 gehouden, in het voorjaar 2014 volgden 
Delft (West) en Eindhoven (Zuid). De uitvoering vond plaats in docentontwikkelteams 
(DOTs) mede begeleid door een VSP. Het grote enthousiasme bij de deelnemende do-
centen maakte dat juist zij een ambassadeursrol kunnen vervullen bij nascholing. 

www.pbt-netwerk.nl 
 

GOOGLE GRANT VOOR ONDERWIJS 
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De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), het oudste  
‘Geleerde Genootschap’ in Nederland, werd op initiatief van een zevental vooraanstaande 
burgers van Haarlem als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 
1752, met als doel ‘het bevorderen van de wetenschap’ in de ruimste zin. Aanvankelijk 
was de belangrijkste activiteit het uitschrijven en honoreren van prijsvragen inzake 
actuele wetenschappelijke vraagstukken. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in  
het monumentale Hodshon Huis, Spaarne 17, te Haarlem, recht tegenover haar goede 
buur Teylers Museum. Het predicaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van haar  
250-jarig bestaan in 2002. 
 
Ieder jaar reikt de KHMW vele prijzen uit, onder andere aanmoedigingsprijzen voor de 
beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor 
weten schappelijk onderwijs en afstudeerprijzen ter bekroning van uitzonderlijke studie-
resultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor 
wetenschappelijk onderwijs. PWN heeft er voor gezorgd dat er ook prijzen voor wiskunde 
kwamen, te weten: 
 
•    aanmoedigingsprijzen voor wiskunde en technische wiskunde: negen prijzen.  

Sponsor: ORTEC (€ 500,-); 
•    de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000,-). 
 
Alexander Rinnooy Kan was van 2008 tot 2016 voorzitter van de KHMW en reikte jaar-
lijks in november ook deze prijzen uit.  
 

AFSTUDEERPRIJZEN KHMW 
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Begin 2012 vond overleg plaats tussen de stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap 
en Technologie (NCTW), Kennislink, de voorzitter van de PWN-commissie Publiciteit 
en de directeur van PWN, met als insteek om een vakpagina wiskunde te starten binnen 
Kennislink. Het gesprek leidde tot de aanstelling, binnen PWN, van een wiskunde- 
redacteur voor Kennislink. Achtereenvolgens bekleedden Alex van den Brandenburg, 
Mark Seijlhouwer en Arnout Jaspers deze rol. Jaarlijks werden statistieken overhandigd 
aan PWN om de zichtbaarheid van de discipline wiskunde te kunnen inzien, het aantal 
bezoeken aan de pagina’s en de duur van deze bezoeken. Ook kon op deze wijze inzicht 
verkregen worden in de populariteit van de geschreven verhalen. Het was een uitstekende 
manier om het vakgebied wiskunde onder de aandacht te brengen van bezoekers van 
Kennislink. In 2020 is deze samenwerking beëindigd en is gekozen voor een nieuwe aan-
pak, onder andere een samenwerking met de Nederlandse editie van New Scientist.  

 

KENNISLINK 
“PWN – SAMEN bereiken 
wiskundigen meer dan alleen.” 
 

Petra de Bont en  
Christiane Klöditz,  
NWO-ENW

“Als kwartiermaker van de recente sectorbeelden ben ik 
opnieuw zeer onder de indruk geraakt van de wijze waarop 
de wiskunde zich in Nederland heeft georganiseerd. Uiteraard 
ken ik Platform Wiskunde Nederland al lang - waarschijnlijk 
vanaf het begin - en ik ben altijd jaloers geweest hoe het 
Platform zowel de hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs 
op zo’n natuurlijke wijze weet te faciliteren. De integrale 
aandacht voor onderzoek en onderwijs is een unieke 
eigenschap van PWN. Ook gedurende het instellen van de 
sectorplannen is het PWN zeer goed voorbereid en de 
gezamenlijke voorstellen zijn zonder verdere aanscherping 
overgenomen in het sectorbeeld voor OCW. De wijze waarop 
de verschillende speerpunten zijn verdeeld over Nederland, 
de manier van interuniversitaire samenwerking, de 
wisselwerking met het CWI en de wens om te excelleren, zijn 
een aantal van de aspecten welke grote indruk maken. Ik heb 
altijd gedacht dat de Scheikunde en Natuurkunde het beste 
georganiseerd waren, maar die hebben te lang in de 
achteruitkijkspiegel gekeken waar de anderen waren, de 
wiskunde en de informatica waren allang gepasseerd. Ik wil 
iedereen van het PWN graag van harte feliciteren met het 10-
jarig bestaan en ik wens het Platform nog een heel lange en 
succesvolle toekomst toe; het succes van morgen zit in de 
samenwerking van vandaag.”  
 

 
Bert Meijer, kwartiermaker Sectorplan  
Bèta en Techniek 
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sinds 1996 toegekend). Daarnaast kon men bij WONDER aankloppen voor financiële 
bijdragen aan workshops en andere evenementen. WONDER organiseerde ook zomer- 
en winterscholen voor promovendi, alsook zogenaamde PhD Days en andere cursussen.  

In 2012 werden WONDER en Mastermath bestuurlijk samengevoegd. Dit leidde onder 
andere tot het gezamenlijk aanbieden van een aantal vakken die door WONDER in sa-
menwerking met elk van de vier wiskundeclusters werden georganiseerd.  

In 2017 werd de onderzoekschool WONDER opgeheven, en werden de taken overgedra-
gen aan Mastermath en PWN. Vanaf die tijd nam Mastermath de onderwijs-gerelateerde 
taken over. PWN was verantwoordelijk voor de financiële bijdragen aan workshops en 
verzorgde ook de organisatie van de Stieltjesprijs. Jaarlijks beoordeelt een commissie 
zo’n 70-80 proefschriften voor deze prijs. Het niveau is zo hoog dat de commissie moeite 
heeft om één prijswinnaar aan te wijzen, wat soms leidt tot twee prijswinnaars. De 
Stichting Compositio Mathematica verstrekt het prijzengeld. 
 
https://elo.mastermath.nl 
https://platformwiskunde.nl/stieltjesprijs
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In 2004 sloegen de wiskunde-opleidingen in Nederland de handen ineen en startten een 
programma om gezamenlijk en centraal colleges te gaan geven. De extreem lage aantallen 
eerstejaars wiskunde studenten (in 2002 met een absoluut dieptepunt: 153 eerstejaars 
landelijk) noopten tot deze actie. Het waren zware tijden voor de wiskunde-opleidingen, 
op sommige universiteiten was zelfs sprake van mogelijke opheffing. De organisatie Mas-
termath werd opgericht en is tot op heden nog zeer actief met een uitgebreid palet van 
colleges, ook nu de studentenaantallen fors hoger zijn dan aan het begin van deze eeuw.  

De lage aantallen wiskundestudenten aan het begin van deze eeuw noopten ook tot re-
organisatie van het wiskunde-onderzoek in Nederland. Binnen NWO ontstond het idee 
om wiskunde te organiseren in zogenaamde clusters, daarbij de krachten bundelend. 
Dit was ook vanuit politiek oogpunt belangrijk. Initieel werden er, na een call van NWO, 
drie wiskundeclusters gehonoreerd, met substantiële financiële ondersteuning door 
NWO en de ministeries van OCW en EZ. De wiskundeclusters – uniek in de wereld – 
zijn inmiddels een succesvol Nederlands concept. De eerste clusters werden opgericht 
in 2005 om versnippering van het onderzoek en onderwijs tegen te gaan. De clusters 
geven kritische massa en focus aan het wiskunde-onderzoek en -onderwijs op die gebie-
den waarin Nederland het best presteert. Door deze krachtenbundeling is de Nederlandse 
wiskunde internationaal goed op peil gebleven. Momenteel zijn er vier wiskundeclusters: 
DIAMANT – Discrete, Interactive and Algorithmic Mathematics, Algebra and Number 
Theory, NDNS+ – Nonlinear Dynamics of Natural Systems, GQT – Fellowship of Geometry 
& Quantum Theory en STAR – Stochastics: Theoretical and Applied Research. 

In 2011 fuseerden de onderzoekscholen Euler Institute for Discrete Mathematics and Ap-
plications (EIDMA), Mathematical Research Institute (MRI) en Thomas Stieltjes Institute 
for Mathematics, om samen de nieuwe Nederlandse onderzoekschool in de Wiskunde 
te vormen, genaamd WONDER. De voornaamste activiteiten van WONDER bestonden 
uit het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst waar onder andere de Stieltjesprijs 
voor het beste wiskunde-proefschrift in Nederland werd uitgereikt (de prijs wordt al 

MASTERMATH, WONDER EN DE WISKUNDECLUSTERS 
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In het NEMO Science Museum te Amsterdam ontdekt iedereen, van jong tot oud, 
hoe fascinerend wetenschap en technologie zijn. Op vijf verdiepingen vol tentoon-
stellingen, experimenten, demonstraties en workshops ervaren bezoekers hoe bijzonder 
alledaagse dingen zijn. NEMO-bezoekers leren over de basisbeginselen van wetenschap 
en technologie. Over fenomenen zoals elektriciteit, licht, geluid en zwaartekracht. Ze 
leren door te doen, mee te maken, mee te kijken, mee te voelen en te luisteren. Het 
publiek wordt uitgenodigd om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en te 
onderzoeken. Om vragen te stellen en na te denken.  

In 2014 vatte PWN het plan op om met NEMO te spreken over een wiskunde-ten-
toonstelling in het museum. Allerlei vakgebieden waren present in het museum, maar 
wiskunde ontbrak. Er werd een plan ontwikkeld om een mooie wiskunde-tentoonstelling 
in te richten. Aangezien dit een kostbare aangelegenheid was, werd de steun van de 
wiskunde-instituten gevraagd. Een zestal instituten verklaarde zich bereid een financiële 
bijdrage te leveren voor een vijftal jaren. Ook PWN leverde een bijdrage uit de algemene 
middelen. De tentoonstelling was en is een groot succes. Het is nog steeds een van de 
mooiste tentoonstellingen binnen het Science Museum. Zo kunnen jongeren kennis-
maken met de ‘Wereld van Vormen’.  

WISKUNDETENTOONSTELLING IN NEMO 
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“Bij het publiek en in het onderwijs bestaat een sterke behoefte aan 
manieren om wiskunde op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier 
onder de aandacht te brengen. Wiskunde is één van de belangrijkste 
schoolvakken, maar tevens een vak waar veel kinderen en volwassenen 
een ‘fobie’ voor hebben. Het idee bestaat dat je er aanleg voor nodig hebt 
(‘de wiskundeknobbel’), en dat je het anders nooit in de vingers zal 
krijgen, hoe hard je het ook probeert. Ook vraagt men zich vaak af wat de 
relevantie voor het dagelijks leven is, en dat terwijl wiskunde overal 
aanwezig is en vorm geeft aan de wereld om ons heen. De wiskunde die 
op school wordt aangeboden is niet het meest aansprekende deel van de 
wiskunde: het gaat vooral over getalbegrip en rekenen. Een veel 
spannender deelgebied van de wiskunde is de wiskunde die de patronen 
en structuren om ons heen kan beschrijven en ontrafelen: de geometrie 
of meetkunde. Door de geometrie als insteek te kiezen voor een 
tentoonstelling over wiskunde kunnen we een visueel aantrekkelijke, 
hands-on tentoonstelling maken over een abstract vakgebied, en daarmee 
fascinatie opwekken voor de wiskunde.” 

 

CITEREND UIT HET TOENTERTIJD GESCHREVEN PLAN VOOR DEZE TENTOONSTELLING 

 

 



— 
27

3.  PWN treedt op als co-aanvrager van onderzoeksvoorstellen op het terrein van wis-
kundedidactiek, als mediator bij exacte fondsen voor wetenschappelijk onderzoek 
en als belangenbehartiger van wiskunde bij algemene onderwijskundige fondsen. 

4.  PWN is actief als politieke lobbyist voor de zaak van het wiskundig-didactisch onder-
wijsonderzoek als noodzakelijke voeding van onderwijsbeleid en lerarenopleiding. 

5.  PWN stelt een permanente commissie onderwijsonderzoek in, die het bestuur  
ondersteunt in en adviseert over de bovenstaande acties. 

 
Het rapport leidde tot een aantal posities op het gebied van wiskundedidactiek, of in 
bredere zin didactiek van bètawetenschappen, aan Nederlandse universiteiten. Paul 
Drijvers is inmiddels hoogleraar vakdidactiek wiskunde aan de Universiteit Utrecht, binnen 
de Eindhoven School of Education (ESOE) werd Birgit Pepin in 2015 aangesteld als vak-
didacticus in bredere zin met een focus op wiskunde. Theo van den Bogaart (Hogeschool 
Utrecht) is lerarenopleider wiskunde voor het tweede- en eerstegraadsgebied en be-
trokken bij een aantal onderwijsinnovaties. 
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In het najaar van 2012 heeft het bestuur van PWN een Onderwijsonderzoekscommissie 
(PWN-OOC) ingesteld die gevraagd werd een inventarisatie uit te voeren van de stand 
van zaken van wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland, van fondsen en 
middelen voor wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek en van onderzoeksthema’s voor 
de toekomst. Ook werd de commissie gevraagd een voorstel te doen voor vervolgstappen 
om wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland te bevorderen. Leden van 
deze commissie waren Nellie Verhoef, Paul Drijvers, Arthur Bakker en Ton Konings. 

PWN-OOC heeft zich beperkt tot wiskunde in het voortgezet onderwijs en heeft on-
derwijsonderzoek naar rekenen of in het primair of hoger onderwijs niet in haar werk-
zaamheden betrokken. Om de vraag naar de stand van zaken rond wiskundig-didactisch 
onderzoek te beantwoorden, heeft PWN-OOC een email-enquête gehouden onder uni-
versiteiten en een informelere inventarisatie in het hbo uitgevoerd. De vragen van de 
enquête spitsten zich toe op de vaste formatie, projecten, financiering en output (periode 
2009-juni 2013). Het financieringslandschap werd in kaart gebracht door eigen input en 
interviews. De onderzoeks-thematieken zijn geïnventariseerd door onder andere input 
van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Programmaraad Onderwijs-
onderzoek te bestuderen en in aanvulling daarop experts en betrokkenen te bevragen. 

Dit alles leidde in maart 2014 tot het rapport ‘Tussen wal en schip - Wiskundig-didactisch 
onderwijsonderzoek in Nederland’, met de volgende aanbevelingen: 

1.   PWN treedt in overleg met bètafaculteiten in Nederland om de instelling van  
leerstoelen wiskundedidactiek te bevorderen. 

2.  PWN ondersteunt initiatieven ter bevordering van instelling van lectoraten  
wiskundedidactiek aan een hbo-lerarenopleiding en aanvragen van promotie- 
plaatsen met betrekking tot wiskundig-didactisch onderzoek door docenten van 
hbo-lerarenopleidingen. 

DIDACTIEK VAN DE WISKUNDE 

Tussen wal en schip 
Wiskundig-didactisch 

onderwijsonderzoek in Nederland 

Rapport Onderwijsonderzoekscommissie 
Platform Wiskunde Nederland

Maart 2014

platform 
wiskunde nederland
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Mathematics for Planet Earth (MPE) was in 2013 een wereldwijd initiatief, onder coördi-
natie van Christiane Rousseau uit Montreal, om te laten zien wat wiskunde kan betekenen 
voor de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien met betrekking tot klimaatverande-
ringen, duurzaamheid, natuurrampen, ecologie, biodiversiteit, epidemiologie, politieke/ 
economische systemen en vele andere aspecten. In dit kader organiseerde PWN op 21 
december 2013 een symposium met dagvoorzitters Sofie van den Enk en Ionica Smeets. 
Hoofdspreker was prof. Ken Golden uit Utah, die sprak over ‘Mathematics and the melting 
polar ice caps’. Andere sprekers waren: 

•    Ute Ubert, ‘Hoe werkt bliksem?’ 
•    Kees Roos en Carel Eijgenraam, ‘Optimale dijkhoogten in Nederland’ 
•    Antonios Zagaris, ‘Het onzichtbare onderwaterbos en de koolstofkringloop’ 
•    Arjen Doelman, ‘Klimaatverandering, verwoestijning en biljart’ 
 
Het symposium inspireerde een aantal wiskundigen om in 2014 een voorstel in te dienen 
voor een NWO onderzoeksprogramma met de titel ‘Mathematics of Planet Earth’, het-
geen werd gehonoreerd. Vervolgens werden hierin zeven projecten van Nederlandse 
wiskundigen toegekend.  

 

 

MPE 2013 
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In de loop van 2013 werd binnen PWN het plan opgevat om een aantal belangrijke docu-
menten te genereren. Het Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0 had niet het beoogde  
effect gehad, en het was duidelijk dat er meer moest gebeuren om de politiek te over-
tuigen van de kracht en het nut van wiskunde. Het plan was om dit door een aantal rap-
porten te doen, met als uiteindelijke doel om financiële ondersteuning te krijgen vanuit 
het ministerie van OCW en wellicht ook EZ. Daarnaast was er ook aandacht voor ‘het 
grote publiek’, om wiskunde beter over het voetlicht te brengen. Het plan bestond uit 
een aantal onderdelen: 

•    een visiedocument, bevattende onze visie op de ontwikkeling van wiskunde- 
onderzoek tot 2025; 

•    een rapport over de economische waarde van wiskunde voor Nederland; 
•    een boekje, bedoeld vooral voor middelbare scholieren, om te laten zien wat je  

allemaal met wiskunde kunt doen. 
 

 

 

DE DRIETRAPSRAKET 
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Hier is dus, begin 2014, al sprake van een mogelijk Sectorplan. Inmiddels weten we dat 
dit nog wat meer voeten in de aarde zou hebben. 

Op 29 januari 2014 werd het visiedocument officieel gepresenteerd in het Zalencentrum 
aan de Lange Voorhout in Den Haag. Op 24 februari 2014 werd het rapport aangeboden 
aan de DG Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie van het 
ministerie van OCW, Hans Schutte. Citerend uit de nota van het ministerie, opgesteld 
door Jan van de Donk (beleidsmedewerker bij OCW, de wiskunde een warm hart toe-
dragend en frequent gast bij wiskundige evenementen):  

“De aanbeveling uit het rapport om een commissie in te stellen met als opdracht het 
opstellen van een implementatieplan voor de wiskunde op middellange termijn lijkt 
zinvol. De commissie wordt door OCW ingesteld en is onafhankelijk, gezocht moet 
worden naar een sterke voorzitter. De opdracht aan de commissie zal duidelijk 
geformuleerd moeten worden. OCW ondersteunt het werk van de commissie met een 
bedrag van maximaal € 50.000,- vergelijkbaar met de commissie Breimer, indertijd 
ingesteld voor de natuur- en scheikunde.”  

In de nota wordt ook het Deloitte rapport, destijds nog in wording, aangehaald. Het be-
zoek aan OCW leidde tot het instellen van de Deltaplan-commissie.  
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Voor het eerste onderdeel, een visiedocument, werd een werkgroep gevormd onder lei-
ding van Jan Karel Lenstra. Op 12 en 13 september 2013 zonderde de werkgroep zich af in 
het bekende hotel ‘Spaander’ te Volendam voor een intensieve werkbijeenkomst. In de 
maanden daarna werd het visiedocument verder aangescherpt en vormgegeven, en 
leidde uiteindelijk tot ‘Formulas for Insight and Innovation, Mathematical Sciences in 
the Netherlands’. Eind januari 2014 werd het rapport aangeboden aan alle instituuts-
directeuren. Citerend uit de brief:  

“Het rapport presenteert de visie en ambitie van de Nederlandse wiskunde op de 
middellange termijn, en laat een licht schijnen over de ontwikkeling van onderwijs, 
onderzoek en innovatie. De schrijfcommissie stond onder de bezielende leiding van 
Jan Karel Lenstra, en bestond verder uit Jason Frank, Remco van der Hofstad, Jan van 
Neerven, Wil Schilders, Jasper Stokman en Lenny Taelman. De schrijfcommissie werd 
ondersteund door Petra de Bont, Peter Hildering en Frank Roos. Het visiedocument is 
enerzijds bedoeld voor beleidsmakers, maar het is nadrukkelijk ook aan de 
wiskundigen zelf gericht. Het is een schets op hoofdlijnen en niet een onmiddellijk 
‘geldvragend’ document.”  

Om te voorkomen dat het rapport op eenzelfde manier zou worden behandeld als het 
Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0, gaf de werkgroep het volgende advies:  

“Het bestuur van PWN beraadt zich op dit moment over een implementatietraject voor 
de in het document neergelegde visie en zal een taskforce of implementatiecommissie 
instellen. De Commissie Onderzoek van PWN heeft de taak op zich genomen om ervoor 
te zorgen dat de gehele wiskundegemeenschap op korte termijn ‘eigenaar’ gaat worden 
van dit document. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het document gaat leiden tot 
concrete acties en stappen die tot een ‘road map’ voor de wiskunde gaan zorgen, en 
wellicht uiteindelijk tot een sectorplan voor de Wiskunde, in navolging van 
natuurkunde en scheikunde.”  
 

VISIEDOCUMENT  

Formulas for Insight 
and Innovation

Mathematical Sciences 
in the Netherlands

Vision document 2025

platform 
wiskunde nederland



— 
33

Ook bevat het rapport een waarschuwing:  
 

“Nederland loopt echter de kans hier de boot te missen, omdat het aantal afstudeerders 
van de bètafaculteiten is gedaald tot het laagste niveau binnen Europa. Als deze trend 
zich voortzet, zouden 400.000 banen - 5% van de arbeidspopulatie - die in directe, 
indirecte of afgeleide zin afhankelijk zijn van wiskunde, kunnen verdwijnen. 
Omgekeerd zou groei van het aantal wiskundige banen naar het huidige niveau van het 
Verenigd Koninkrijk al 700.000 banen opleveren. Een goede basis in wiskunde is dus 
essentieel voor een succesvolle Nederlandse economie.” 
 

Het rapport bevat nog veel meer interessante gegevens en we verwijzen graag naar het 
oorspronkelijke rapport op onze website. Het rapport leidde ook tot navolging in andere 
landen: in 2016 werd een soortgelijk rapport gepubliceerd in Frankrijk en in 2019 in 
Spanje. De cijfers in deze landen zijn in overeenstemming met de cijfers die in het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland werden gevonden. Het rapport ‘Mathematical sciences 
and their value for the Dutch economy’ werd op 24 april 2014 aangeboden bij het minis-
terie van Economische Zaken, aan de plaatsvervangend DG ‘Ondernemen en Innovatie’, 
Jasper Wesseling. Merk op dat in het rapport de term ‘mathematical sciences’ wordt ge-
bezigd, waarmee wiskunde, statistiek en operations research worden bedoeld. Helaas is 
er geen treffende Nederlandse vertaling van deze term; we houden ons aanbevolen 
voor suggesties. 
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Het tweede onderdeel, een rapport over de economische waarde van de wiskunde voor 
de BV Nederland, was in feite ingegeven door een soortgelijk rapport dat in 2012 in het 
Verenigd Koninkrijk verscheen. Het was een onafhankelijke studie van Deloitte: ‘The re-
port reflects the excellence of the UK mathematics research base, and the impressive 
and far-reaching impact of the mathematical sciences’. Het was voor PWN aanleiding 
om een soortgelijk rapport in Nederland uit te brengen. Dit vergde echter wel een forse 
financiële inspanning, waarvoor PWN verschillende partijen benaderde om het benodigde 
bedrag bijeen te brengen. Dit lukte via de steun van de wiskundeclusters: de Stichting 
Composition Mathematica, het Applied Mathematics Institute van de 3TU’s (tegen-
woordig 4TU.AMI), de Vereniging voor Statistiek en Operations Research (VVSOR), het 
Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en het Centrum Wiskunde & Informatica 
(CWI).  
 
Deloitte werkte met een strak schema om het rapport ongeveer gelijktijdig met het vi-
siedocument gereed te krijgen. Zij maakten gebruik van de door Deloitte in het Verenigd 
Koninkrijk gebruikte methoden. Het rapport bevat zeer aansprekende resultaten: 
 
•    Het blijkt dat het equivalent van 900.000 hoger opgeleide Nederlanders wiskunde, 

statistiek en besliskunde gebruikt in hun dagelijks werk. 
•    Een standaard input-output analyse van de Nederlandse economie indiceert dat  

zogenaamde indirecte en afgeleide effecten nog eens 1,4 miljoen additionele banen 
opleveren. 

•    Verder blijkt dat wiskundige kennis sterk correleert met de internationale  
concurrentiekracht van een land. Een goede basis in wiskunde, statistiek en beslis-
kunde is een belangrijke pijler onder het succes van de Nederlandse economie. 

 

DELOITTE RAPPORT  

Rapport Deloitte: https://platformwiskunde.nl/rapport-deloitte 
Rapport Verenigd Koninkrijk: www.lms.ac.uk/news-entry/06122012-1417/deloitte-report- 
measuring-economic-benefits-mathematical-science-research 
Rapport Frankrijk: www.eu-maths-in.eu/wp-content/uploads/2016/02/2015-France- 
SocioEconomic_Impact_of_Mathematics.pdf 
Rapport Spanje: www.eu-maths-in.eu/wp-content/uploads/2019/04/Mathematics 
ImpactStudy_Spain.pdf

January 2014

Mathematical sciences and their 
value for the Dutch economy 
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Het derde onderdeel van de drietrapsraket bestond uit een boekje dat een goede indruk 
zou moeten geven van wat er allemaal met wiskunde gebeurt in de samenleving en de 
industrie. Veel leerlingen, maar ook volwassenen, hebben geen idee wat wiskunde bete-
kent in het dagelijks leven. PWN had, vlak na de oprichting, al een Duitse video, gemaakt 
in het ‘Jahr der Mathematik’ (2008), vertaald in het Nederlands. Deze is te vinden op het 
YouTube kanaal van PWN. Het te produceren boekje was mede ingegeven door het 
eindproduct van het door de European Science Foundation betaalde Forward Look 
Project ‘Mathematics and Industry’, te weten het boek ‘European Success Stories in In-
dustrial Mathematics’. 
 
De commissie Innovatie, in nauwe samenwerking met Bureau PWN, maakte in september 
2013 een plan voor de opzet van het boekje. Het moesten succesverhalen worden, heel 
toegankelijk, zonder formules, maar wel met mooie illustraties. Er zouden 18 sectoren 
worden gepresenteerd, waarvan 9 uit de industrie en 9 uit de maatschappij. Daarnaast 
moesten er ook interviews komen met topmensen uit de industrie en andere sectoren 
van de maatschappij. Ionica Smeets en Bennie Mols, experts op het gebied van de we-
tenschapscommunicatie, werden gevraagd om de plannen verder in te vullen, kandidaten 
te zoeken voor de interviews en deze succesverhalen op journalistieke wijze te schrijven. 
Ton Langendorff, secretaris van de commissie Innovatie, begeleidde het gehele proces, 
inclusief contacten met de ontwerper. Ook voor dit boekje moesten fondsen gevonden 
worden om het te kunnen realiseren, onder andere omdat we het plan hadden opgevat 
het boekje op grote schaal gratis te verspreiden. Bureau PWN droeg hiervoor zorg en 
NWO was een van de belangrijkste financiers van het project. In november 2014 was 
het boekje gereed. Sindsdien zijn meer dan 15.000 exemplaren verspreid. Momenteel is 
men in Duitsland bezig met een Duitse versie. 
 
Daarnaast zijn er ook plannen om een Engelse versie te creëren, met bijdragen vanuit de 
gehele wereld; dit alles onder auspiciën van de organisatie ICIAM.  
 
www.springer.com/gp/book/9783642238475 
https://erfolgsformeln.uni-wuppertal.de 
https://iciam.org 

SUCCESVERHALEN  

—  
34 Toepassingen van wiskunde

Succes-
formules
Bennie Mols
Ionica Smeets

“Wiskunde is als zuurstof. Als het er is, 
merk je het niet. Als het er niet zou zijn, 
merk je dat je niet zonder kunt.”
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Naar aanleiding van de presentatie van het visiedocument verzocht het ministerie van 
OCW, in een brief van 22 april 2014 aan zowel NWO als PWN, om een commissie in te 
stellen die de plannen in het visiedocument nader zou uitwerken. OCW stelde een bedrag 
van € 50.000,- beschikbaar voor de activiteiten van deze commissie. Het secretariaat van 
de commissie zou gevoerd worden door NWO. Na gezamenlijk overleg besloten NWO en 
PWN om prof. Jacob Fokkema, voormalig rector magnificus van de TU Delft, te vragen als 
voorzitter van deze commissie, die de naam ‘Deltaplan-commissie’ zou dragen. Immers, 
het eindproduct zou een Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde moeten zijn.  

De opdracht aan de commissie, besproken met Jacob Fokkema in een PWN bestuurs-
vergadering in juni 2014, was drieledig: 

•    de aanbevelingen uit het visiedocument voor de Nederlandse wiskunde voor de 
middellange termijn (tot 2025) vast te stellen en met de universiteiten en andere 
stakeholders te bespreken en zodoende draagvlak voor de realisering te creëren; 

 
•    doelgerichte scenario’s/actielijnen te ontwikkelen om deze visie te realiseren zowel 

zonder als met extra middelen, inclusief de identificatie van cruciale succesfactoren 
en meetbare criteria; 

 
•    en concrete acties voor de wiskundigen in hoger onderwijs en onderzoek, in basis- 

en voortgezet onderwijs, alsmede in maatschappij en innovatie te formuleren. 
 
De heer Fokkema stelde de Deltaplan-commissie samen: Ieke Moerdijk (RUN), Frank den 
Hollander (UL), Barry Koren (TU/e), John Koster (ASML), Gerrit Timmer (ORTEC), Jan 
Karel Lenstra (CWI), Nellie Verhoef (UT), Eugene Bernard (voorzitter Ons Middelbaar On-
derwijs), Petra de Bont (NWO-EW, secretaris) en Christiane Klöditz (NWO-EW, secretaris).  

In juli 2015 was het Deltaplan grotendeels gereed, de resterende maanden van 2015 
werden gebruikt om het rapport verder aan te scherpen, te bespreken met stakeholders 
(onder andere PWN en NWO), alsmede een mooi ontwerp te geven. Op 19 januari 2016 

DE DELTAPLAN-COMMISSIE 

platform 
wiskunde nederland

Een Deltaplan voor de 
Nederlandse wiskunde

bracht een delegatie, bestaande uit enkele leden van de Delta-
plan-commissie en vertegenwoordigers van PWN en NWO, een 
bezoek aan het ministerie van OCW om met de directeuren van 
gedachten te wisselen over het rapport. Insteek was om OCW te 
bewegen een implementatiecommissie in te stellen.  

Op 21 maart 2016 werd het rapport door Jacob Fokkema aange-
boden aan de toenmalige minister van OCW, Jet Bussemaker. Zij 
had nog nooit zo’n grote verzameling wiskundigen gezien, was 
haar eerste reactie bij binnenkomst. Zij deed meteen een aantal 
toezeggingen, onder andere voor een fonds voor de ontwikkeling 
van speciale Mastermath-vakken op het grensvlak tussen wiskunde 
en industrie/maatschappij. 
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Daarnaast wordt de Wiskunderaad nadrukkelijk gevraagd om te lobbyen:  
“De raad voert regelmatig overleg met ministeries, NWO, politiek en het bedrijfsleven 
om bij deze partijen het belang van de wiskunde blijvend onder de aandacht te brengen. 
In de relatie met het bedrijfsleven heeft de raad een faciliterende rol bij het verkennen 
van verdere mogelijkheden tot samenwerking. De raad brengt gevraagd en ongevraagd 
advies uit aan bovengenoemde partijen.” 

 

Een belangrijke taak van de Wiskunderaad bestaat uit het coördineren en monitoren 
van acties uit het Deltaplan:  

“De Wiskunderaad verzorgt de coördinatie en de monitoring van de in het Deltaplan 
voorgestelde acties om het Wiskundehuis in te richten alsmede de beschikbaarheid van 
de daartoe benodigde middelen. Hiervoor neemt hij het initiatief en de daarvoor 
benodigde stappen, bijvoorbeeld door middel van schriftelijke consultaties en bezoeken 
aan de wiskunde-instituten. Ook zal de raad inventarisaties van gegevens en dergelijke 
laten uitvoeren.” 

Op 1 januari 2017 gaat de Wiskunderaad officieel van start met zijn werkzaamheden. 
Met name spande de Wiskunderaad zich sterk in om, samen met de Raad voor Natuur- 
en Scheikunde, politiek draagvlak te verwerven voor een sectorale aanpak van het Ne-
derlands wetenschapsbeleid, met name voor die wetenschappelijke disciplines die een 
hoge graad van nationale zelfregulering hadden bereikt. Dit leidde in 2019 tot een Sec-
torplan Bèta & Techniek. Daarnaast monitorde de Wiskunderaad de uitvoering van de 
verschillende actielijnen uit het Deltaplan, waarvan de uitvoering vooral in handen was 
van andere partijen (met name PWN, maar ook Mastermath en KWG).  

Afgesproken was dat de Wiskunderaad in eerste instantie vier jaar zou bestaan, waarbij 
na twee jaar een evaluatie gehouden zou worden. In 2019 publiceerde de Wiskunderaad 
een zelfevaluatie, waaruit bleek dat veel van de acties uit het Deltaplan nog onvoldoende 
waren belegd. Er was sprake om de Wiskunderaad op te heffen vanwege het instellen 
van het Sectorplan, maar dit zou ervoor zorgen dat er onvoldoende coördinatie zou zijn 
om de acties uit het Deltaplan uit te voeren. Daarom besloten PWN en NWO om de 
Wiskunderaad te continueren.  
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Vrij snel na de aanbieding van het Deltaplan bij OCW kwamen PWN en NWO tot over-
eenstemming over het oprichten van een implementatiecommissie, die de naam ‘Wis-
kunderaad’ kreeg. Prof. Frank van der Duijn Schouten, voormalig rector magnificus van 
de VU alsmede van de Universiteit Tilburg, werd bereid gevonden deze Wiskunderaad 
te leiden. In een PWN bestuursvergadering van april 2016 wordt gesproken over de be-
mensing en taakstelling van de Wiskunderaad en ook over de taakverdeling tussen Plat-
form Wiskunde Nederland en de Wiskunderaad. Dit laatste om te vermijden dat we 
weer terugvallen op de situatie dat er verschillende wiskundige gremia en adviesraden 
zouden ontstaan; het idee achter PWN was nu juist om met één stem te spreken en de 
gehele Nederlandse wiskunde te vertegenwoordigen.  

Op 29 oktober 2016 verschijnt het oprichtingsdocument voor de Wiskunderaad, waarin 
de oprichting, de doelstelling, de taak en het mandaat, de werkwijze, de samenwerking 
en de samenstelling van de Wiskunderaad worden beschreven. Als taakomschrijving 
wordt meegegeven dat de Wiskunderaad: 

•    het belang van de wiskunde voor kennis, cultuur en innovatie bij de overheid en  
het bedrijfsleven bepleit; voor deze partijen zal de Wiskunderaad optreden als  
een aanspreekpunt naar de wiskundegemeenschap; 

•    de inrichting van het wiskundehuis coördineert en faciliteert; 
•    de in het Deltaplan voorgestelde acties en de beschikbaarheid van de daartoe  

benodigde middelen monitort; 
•    over strategische keuzes voor de wiskunde in Nederland adviseert. 
 
Citerend uit het oprichtingsdocument:  

“Het doel van de raad is het behouden van het momentum dat is ontstaan na het  
aanbieden van het Deltaplan aan de minister van OCW in de hoop centraal extra  
middelen te verwerven om het wiskundehuis in volle omvang te realiseren. Samen  
met PWN heeft de Wiskunderaad de taak landelijk de inrichting van het wiskundehuis, 
in samenwerking met OCW, NWO en de universiteiten, te coördineren. De raad voert 
gesprekken op elk niveau binnen de wiskundegemeenschap en daarbuiten.”  

 

WISKUNDERAAD 
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De Nederlandse wiskunde is op allerlei fronten goed georganiseerd, en dit geldt zeker 
ook voor de activiteiten, zowel nationaal als internationaal, rondom de wiskunde-olym-
piade. Een team van zeer ervaren coaches, onder de bezielende leiding van onder anderen 
Quintijn Puite, Birgit van Dalen en Melanie Steentjes, verzorgt al vele jaren een uitstekend 
trainingsprogramma die leiden tot excellente afvaardigingen naar de International Ma-
thematical Olympiad (IMO). Het Nederlandse team komt elk jaar terug met een aantal 
medailles, brons, zilver of goud. Dit ontlokte een natuurkundige de vraag:  
“Hoe kan het toch dat jullie altijd met medailles terugkomen?” 

 
De PWN-commissie Onderwijs beloont sinds enige jaren de medaillewinnaars van de 
IMO met een geldbedrag: € 150,- voor een bronzen medaille, € 300,- voor een zilveren 
medaille en € 500,- voor een gouden medaille. De uitreiking vindt altijd tegelijk plaats 
met de huldiging van de winnaars van de landelijke olympiade, tijdens een feestelijke 
bijeenkomst aan de TU Eindhoven in het najaar. 
 
www.wiskundeolympiade.nl 

INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD 

In 2015 kwam ook de Nederlandse tak van de ‘European Women in Mathematics’ (EWM) 
onder de paraplu van PWN. De overkoepelende organisatie EWM is een vereniging van 
vrouwelijke wiskundigen. De vereniging is betrokken bij beleids- en strategische werk-
zaamheden om de rol van vrouwen in de wiskunde te bevorderen en biedt directe on-
dersteuning aan haar leden. De Europese organisatie EWM is opgericht in 1986 en heeft 
een ledenaantal van ongeveer 400 bereikt.  

EWM-NL is de nationale vereniging van vrouwen werkzaam in de wiskunde in Nederland. 
EWM-NL is opgericht in 2013 en telt enkele honderden leden uit de academische wereld, 
het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. EWM-NL heeft een netwerk van lokale 
vertegenwoordigers in elk Nederlands instituut en is georganiseerd via een bestuur en 
een adviesraad. EWM-NL organiseert verschillende evenementen per jaar, die meestal 
voor iedereen toegankelijk zijn, biedt beurzen aan voor loopbaanondersteuning en on-
derhoudt een mentornetwerk. Via PWN, en met ondersteuning van NWO, heeft EWM-
NL de beschikking over een behoorlijk jaarlijks budget om allerlei activiteiten te kunnen 
uitvoeren, onder de bezielende leiding van een enthousiast en gedreven bestuur.  

www.europeanwomeninmaths.org 
www.ewmnetherlands.nl 

EWM-NL 

Winnaars Internationale Wiskunde Olympiade 2020/Cyberspace Mathematical Competition - Egmond aan Zee
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In 2008 vond in Duitsland het ‘Jahr der Mathematik’ plaats, met zeer veel activiteiten en 
aandacht voor wiskunde. Er werd een mooie trailer gemaakt, die PWN in het Nederlands 
vertaalde (zie YouTube kanaal PWN). Daarnaast ontstond ook het idee voor een rond-
reizende tentoonstelling genaamd ‘Imaginary’, waar de schoonheid van wiskunde in aan-
sprekende beelden werd getoond. In de daaropvolgende jaren was ‘Imaginary’ in een 
aantal andere landen te zien, en werd de bijbehorende software SURFER (waarmee 
leerlingen parameters konden veranderen in de formules van de driedimensionale figuren) 
vervolmaakt.  
 
De tentoonstelling bevatte prachtige posters van wiskundige figuren, een van de be-
kendste en mooiste is het zogenaamde ‘zeepaardje’. 
 
In het academische jaar 2015-2016 werd de tentoonstelling in Vlaanderen gehouden, en 
dit was reden voor PWN om ook in Nederland een rondreizende tentoonstelling ‘Imagi-
nary’ te organiseren. Er kon gebruikgemaakt worden van de Vlaamse vertalingen van de 
prachtige posters, die enigszins aangepast moesten worden. Er werd een professionele 
tentoonstellingsbouwer in de arm genomen om een spannende ruimte te creëren met 
veel verrassende elementen. Universiteiten werden gepolst om te bezien of zij interesse 
hadden in het hosten van de tentoonstelling. Omdat het organiseren van zo’n rondrei-
zende tentoonstelling behoorlijk wat financiële inspanning kost, ging PWN weer ‘rond 
met de pet’ om fondsen te werven. Dat lukte prima, en zo vond in 2016-2017 de ten-
toonstelling ‘Imaginary’ plaats in zeven steden in Nederland.  
 
De tentoonstelling was een groot succes, klassen van middelbare scholen bezochten de 
tentoonstelling evenals andere geïnteresseerden. Hiervoor was veel media-aandacht. 
Inmiddels zijn er plannen om, samen met onze Vlaamse collega’s, de rondreizende ten-
toonstelling opnieuw te organiseren in 2022-2023.  
 
www.imaginarymaths.nl 

IMAGINARY 

Citrus  x2+z2=  y3(1-y)3

I M A G I N A R Y
WISKUNDE IN SPRANKELENDE BEELDEN
Eindhoven
19 sept. t/m 7 okt. 2016
Locatie: TU Eindhoven, gebouw MetaForum,
zalen MF11-12

Enschede
24 okt. t/m 11 nov. 2016
Locatie: Horsttoren aan de Horstring, 
Gebouw 20

Amsterdam
21 nov. t/m 11 dec. 2016
Locatie: VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9

Utrecht
6 t/m 24 februari 2017
Locatie: Stadskantoor Utrecht (naast CS en 
Beatrixgebouw)

Leiden
6 t/m 24 maart 2017
Locatie: Zie webside www.imaginarymaths.nl   

Groningen
22 mei t/m 9 juni 2017
Locatie: Bernoulliborg, Nijenborgh 9

Nijmegen
19 juni 2017 t/m 7 juli 2017
Locatie: Zie webside www.imaginarymaths.nl

Gratis 
Bezoeken

Een reizende wiskunde -
tentoon stelling, voor het
eerst in Nederland. 
De schitterende beelden,
unieke 3D-objecten en
interactieve visualisaties
laten niemand onberoerd.

Volg ons aanbod voor
leraren, schoolklassen en
gratis geleide bezoeken op
www.imaginarymaths.nl

ORGANISATOREN SPONSOREN

Stichting
Thomas
Stieltjes

Spinoza prijs 
Aad van der Vaart

Freudenthal Instituut en Mathematisch Instituut
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Er wordt standaard ook een boekje uitgegeven met de beschrijving en behandeling van 
alle problemen. Daarnaast verschijnen er ook populaire samenvattingen die onder andere 
in ‘Nieuw Archief voor Wiskunde’ werden gepubliceerd. Soms worden er ook video’s ge-
maakt, zoals tijdens de SWI te Delft in 2014. 
 
www.youtube.com/watch?v=KRdW600_sEI 

 
In 2016 vatte de PWN-commissie Innovatie het plan op om voortaan de regie te nemen 
over deze studiegroepen. Sindsdien verzorgen zij de afspraken met NWO, en is er een 
centrale landelijke organisatie. Er werd een prachtige nieuwe website gebouwd, waarop 
heel veel historische informatie te vinden is, teruggaand tot 1998. 
 
www.swi-wiskunde.nl 
 
Vanaf 2019 is er ook een medewerker aangesteld voor de zogenaamde ‘follow-up’ van 
de SWI, om contacten te onderhouden met de deelnemende bedrijven en het onder-
zoeken van meer bestendige relaties. Zo was het bedrijf HZPC uit Joure, internationaal 
marktleider op het gebied van aardappelveredeling (en meer), in 2014 met een uitdagend 
probleem deelnemer aan de SWI te Delft. Dit leidde van 2015 tot 2017 tot een reeks 
MSc/BSc projecten in de groep Numerieke Analyse van de TUD die gericht waren op 
problemen vanuit de landbouw (HZPC, Averis) en in 2018 tot een gezamenlijk project 
‘Flight to Vitality’ (FtV, 2018-2022) opgestart door HZPC, Averis en TU Delft met een 
totaal budget van € 3.000.000,-. Financiering van het project komt uit het Rural Devel-
opment Programme (RDP) van de EU Common Agricultural Policy (EU CAP) en deels 
ook van de bedrijven zelf. 
 
www.swi-wiskunde.nl/swi2014/problems/potatoes 
 
Inmiddels hebben andere disciplines ook de voordelen van het concept ‘studiegroep’ 
ontdekt. Zo worden er onder andere studiegroepen georganiseerd vanuit de disciplines 
informatica, natuurkunde en life sciences. Deze studiegroepen worden georganiseerd in 
het Lorentz Center te Leiden, terwijl de wiskundige studiegroepen rondreizen in het 
land. Dit laatste heeft als voordeel dat vooral lokale bedrijven betrokken kunnen worden.  
 
www.nwo.nl/bijeenkomsten/life-sciences-industry-workshop 
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Een Europese studiegroep met de industrie (ESGI) is een bijeenkomst van een week 
waar toegepast wiskundigen werken aan problemen die door het bedrijfsleven en on-
derzoekscentra worden voorgelegd. Het doel van de bijeenkomst is de problemen op te 
lossen of op zijn minst vooruitgang te boeken. Het concept ‘studiegroep’ is ontstaan in 
Oxford, in 1968, op initiatief van Leslie Fox en Alan Tayler. Vervolgens werd het format 
in andere Europese landen overgenomen om ESGI’s te vormen. Momenteel verschijnen 
zij, met een verscheidenheid van namen, in dezelfde of een soortgelijke vorm overal ter 
wereld. Ook meer specifieke onderwerpen, zoals milieu, geneeskunde en landbouw, zijn 
het onderwerp geweest van gerichte bijeenkomsten.  
 
Het European Consortium of Mathematics for Industry (ECMI) heeft de taak op zich 
genomen wereldwijd een overzicht bij te houden van de studygroups die plaatsvinden. 
Van 2015 tot 2019 liep een zogenaamde COST Action (Europees gesubsidieerd netwerk) 
genaamd ‘MI-NET’, die de nationale activiteiten coördineerde en ook een aantal hand-
leidingen produceerde voor organisatoren van studygroups. Vanuit Nederland namen 
Vivi Rottschäfer (voorzitter commissie Innovatie) en Wil Schilders (directeur PWN) deel 
aan de bijeenkomsten en activiteiten. 
 
http://miis.maths.ox.ac.uk 
 
De Nederlandse wiskundigen hebben dit concept al in een vroegtijdig stadium over-
genomen, en zo zijn er sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw jaarlijks zogenaamde 
SWI’s gehouden: Studiegroep Wiskunde met de Industrie. NWO is in de loop der jaren 
altijd sponsor geweest van deze studiegroepen, waarbij deelnemers behoorlijk ‘in de 
watten werden gelegd’: deelname is gratis en er wordt gezorgd voor de inwendige mens 
en overnachtingen. Van deelnemende bedrijven wordt wel een financiële bijdrage ver-
wacht, tenslotte hebben zij de gehele week de beschikking over een groep wiskundigen 
die aan hun probleem werken. Mede door deze uitstekende randvoorwaarden zijn de 
studiegroepen in Nederland een groot succes.  
 

STUDIEGROEP WISKUNDE MET DE INDUSTRIE 
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Begin 2006 stuurden de studieverenigingen van wiskunde en natuurkunde een brief aan 
de toenmalig minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, onder de titel ‘Lieve Maria’. 
Zij klaagden over het feit dat ze de wiskunde en natuurkunde op de universiteit niet 
konden bijbenen, omdat ze te weinig wiskunde hadden gekregen op de middelbare 
school. Het initiatief was een groot succes. De minister stelde haar plannen flink bij en 
introduceerde ook het vak Wiskunde D. Het vak was bedoeld voor leerlingen op het 
havo en vwo in de natuurprofielen (Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek) die 
een exacte (technische) studie gaan volgen. 

Vanwege een te geringe belangstelling bij leerlingen, besloten behoorlijk wat scholen 
om het vak Wiskunde D niet te geven. Dit had dan weer een averechts effect op de leer-
lingen die het vak wel graag hadden willen volgen, vanwege hun toekomstige studie. 
Een oplossing werd gevonden in het initiatief ‘Wiskunde D online’. Hierbij konden leer-
lingen via video-lessen toch het vak volgen, waardoor de belasting van wiskundeleraren 
een stuk minder werd. Er werd een programma ontwikkeld voor havo en vwo, inclusief 
schoolexamens.  

Inmiddels loopt het initiatief enkele jaren, onder andere met financiële ondersteuning 
van PWN sinds 2016.  

www.wiskundedonline.nl 

WISKUNDE D ONLINE 

“HET DUINLANDSCHAP VAN PWN IN DE EERSTE TIEN JAAR 

Gedurende twee jaar mocht ik deel uitmaken van het bestuur 
van PWN, als voorzitter van het KWG. Mijn eerste vergadering 
viel samen met de vergadering waarin voorzitter Hans van 
Duijn plaatsmaakte voor Sjoerd Verduyn Lunel. Het was een 
tijd waarin veel initiatieven tot bloei kwamen, maar waarin 
het ook nog wat uitvinden was hoe het allemaal goed kon 
gaan lopen met de commissies met de verschillende 
verantwoordelijkheden en hoe die relatie nu moest worden 
gezien tussen PWN, het KWG en de NVvW. Het Deltaplan werd 
geformuleerd (met grote inzet van constante factoren in  
PWN: Jan Karel Lenstra en Wil Schilders) en goed ontvangen. 
De Wiskunderaad nam daarna het plan ter hand onder 
voorzitterschap van Frank van der Duyn Schouten en we 
weten tot welke mooie gevolgen dat heeft geleid binnen het 
nationale wiskundelandschap. Onder andere ook tot een 
versterking van de fundamenten van het wiskundeonderzoek 
binnen het sectorplan. De sectorplancommissie staat weer 
onder leiding van Hans van Duijn…. 
 
Zoals het duin (of duijn / duyn)-landschappen betaamt, liggen 
ze goed boven zeeniveau. Ze vertonen ook pieken en 
(relatieve) dalen. De verbindende rol die PWN in de afgelopen 
jaren heeft gespeeld, is heel belangrijk geweest voor de 
gemeenschap. Met de plannen en ambities die er liggen, is er 
een mooie basis om richting de volgende piek te gaan. 
Betrokkenheid van de hele gemeenschap en voortvarendheid 
van het PWN-bestuur zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden 
voor succes, dus laten we daar in gezamenlijkheid voor gaan!” 

 
Geurt Jongbloed, voorzitter DIAM (TU Delft)  
en bestuurslid PWN (2015-2016)
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In 2017 onderging NWO een reorganisatie die uiteindelijk leidde tot vier zogenaamde 
domeinen, waarvan voor de wiskundigen NWO-ENW de meest belangrijke is: Exacte 
en Natuurwetenschappen. Het bestuur van ENW heeft in 2018 zeven disciplinaire ad-
viescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 
‘het veld’ te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, ‘tafels’ genoemd, bestaan uit 
onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het ENW-bestuur 
te adviseren in het nieuwe NWO. 

De Tafel Wiskunde nodigt het onderzoeksveld uit om gevraagd en ongevraagd input te 
leveren en relevante ontwikkelingen in het onderzoeksveld onder de aandacht te brengen, 
zodat deze het wiskundig onderzoeksveld met breed draagvlak en goed geïnformeerd 
kan vertegenwoordigen. 

In nauw overleg met het PWN-bestuur werd in december 2017 besloten om de Tafel 
Wiskunde te laten samenvallen met het dagelijks bestuur van de PWN-commissie Onder -
zoek. Dit was ingegeven door de wens om niet, zoals voor het ontstaan van PWN, 
teveel verschillende commissies en adviesraden te hebben voor het wiskundeveld. NWO-
ENW kon zich vinden in deze constructie. Recent is, met het aanzoeken van nieuwe en 
vooral jongere leden voor de Tafel Wiskunde, afgeweken van dit besluit. NWO-ENW 
wenste namelijk meer onafhankelijkheid van PWN in verband met mogelijk strategische 
dan wel financiële overwegingen.  

DE TAFEL WISKUNDE VAN NWO-ENW 
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In de loop der jaren bleek dat de samenstelling en taakstelling van commissies wellicht 
niet meer geheel voldeed aan de verwachtingen of eisen van de tijd. In 2017 besloot het 
PWN-bestuur daarom tot een andere opzet voor de commissie Onderwijs (ook de andere 
commissies kwamen aan bod). Op 20 april 2017 vond een bijeenkomst plaats op het CWI 
om tot een nieuwe opzet te komen. De bijeenkomst werd geopend met een lezing door 
de bekende auteur Simon Singh uit het Verenigd Koninkrijk, met een lezing getiteld ‘From 
Fermat’s Last Theorem to The Simpsons’. Hij was uitgenodigd vanwege zijn bemoeienissen 
met het curriculum van wiskunde op middelbare scholen in het VK en zo kon hij in de dis-
cussie met de deelnemers aan de bijeenkomst zijn standpunten uit de doeken doen.  

De bijeenkomst vormde het startpunt voor een PWN-commissie Onderwijs nieuwe stijl. 
Jan Karel Lenstra, zeer ervaren op het gebied van rekenen en wiskundeonderwijs en 
auteur van een aantal belangrijke rapporten onder andere in opdracht van de KNAW, 
werd bereid gevonden de commissie te leiden. Hij stelde een nieuwe commissie samen, 
die terdege werd ondersteund door de NVvW. De commissie zou gaan fungeren als per-
manente curriculum-commissie. Sindsdien is deze zeer actief. De agenda van de commissie 
wordt ontleend aan het Deltaplan. Een belangrijke eerste activiteit was het maken van 
een rapport, in opdracht van de NVvW. De commissie heeft in nauw overleg met het be-
stuur van de NVvW het document geschreven dat als input dient voor het ontwikkelteam 
Rekenen & Wiskunde in het proces Curriculum.nu. In dit document wordt geschetst hoe 
de commissie de toekomst van het wiskundeonderwijs ziet. Het document is beschikbaar 
op de website van PWN. Op persoonlijke titel hebben Paul Drijvers en Jan Karel Lenstra 
vanuit hun rol als vak expert bij het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde regelmatig ge-
reflecteerd op de tussenproducten van Curriculum.nu. In een later stadium heeft de com-
missie een specificatie geschreven van het hierboven genoemde visiedocument, waarbij 
de voorstellen voor de bovenbouw zijn aangescherpt en verduidelijkt. Alle informatie 
hieromtrent is te vinden op de website van de commissie Onderwijs. 

PERMANENTE CURRICULUM-COMMISSIE 

www.platformwiskunde.nl/wp-content/uploads/2018/01/ 20180117-wiskunde-in-vo.pdf 
www.curriculum.nu 
https://platformwiskunde.nl/onderwijs 
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Het KWG organiseerde al tientallen jaren het Nederlands Mathematisch Congres (NMC), 
op wisselende locaties in het land. Toch stemde dit niet tot algehele tevredenheid. Vaak 
was de opkomst minder dan gehoopt, en woonden deelnemers slechts selectief lezingen 
bij. Actie 10 uit het Deltaplan haakte hier op in, door te stellen:  

“Het KWG bouwt het jaarlijkse tweedaagse NMC verder uit tot een grote bijeenkomst,  
die prominente aandacht geeft aan de activiteiten van de clusters, aan de beoefening 
en het gebruik van de wiskunde buiten de eigen kring en aan ontwikkelingen in  
het onderwijs.”  

Doelstelling hierbij was om de deelname aan het congres ieder jaar met 15% te laten stij-
gen. Deelname aan het vernieuwde NMC zou voor de Nederlandse wiskundigen van-
zelfsprekend moeten zijn. Physics@FOM Veldhoven met een vaste locatie, is hiervan 
een goed voorbeeld.  

Vanwege de beschikbaarheid van door NWO aan PWN gegeven financiële middelen, 
werd besloten om van het congres een kernactiviteit te maken in het kader van de uit-
voering van acties uit het Deltaplan. In 2018 vond het eerste ‘NMC nieuwe stijl’ plaats in 
congrescentrum ‘Koningshof’ te Veldhoven, met allerlei nieuwe ingrediënten zoals een 
‘speed date with industry’. Ook was er een avondprogramma bestaande uit een diner en 
een voordracht door Ars en Mathesis. Er bestond de mogelijkheid tot overnachting, 
hetgeen deelnemers ook in staat stelde om elkaar ’s avonds nog te spreken onder het 
genot van een drankje. In 2019 vond het congres op dezelfde locatie plaats. In beide 
edities was PWN sterk betrokken in de organisatie. In 2020 was gekozen voor Utrecht, 
centraler gelegen. Helaas kon NMC 2020 niet plaatsvinden wegens de corona-crisis. In 
2021 werd het congres online gehouden en opgesplitst in een aantal deel-activiteiten. 
Het is de bedoeling dat vanaf 2022 het congres weer plaatsvindt op een centrale locatie, 
met daarnaast een aantal online evenementen door het jaar heen.  

www.arsetmathesis.nl 
 

NEDERLANDS MATHEMATISCH CONGRES 

De hoop is dat Nederlandse wiskundigen meer 
overtuigd raken van het nut van het jaarlijks 
ontmoeten van collega’s, kennisnemen van ont-
wikkelingen in andere (dan de eigen) gebieden 
en ook het NMC gebruiken om over strategi-
sche zaken te discussiëren. Zo werd NMC 2019 
gebruikt om tijdens een door PWN georgani-
seerde lunch van instituutsdirecteuren, een ge-
zamenlijk schrijven te formuleren aan de Sec-
torplancommissie. Dit werd door de voorzitter 
van de Sectorplancommissie, Hans van Duijn, 
zeer op prijs gesteld.  

Een video-impressie van NMC 2019 is te vinden 
op het YouTube kanaal. Een schriftelijke impres-
sie werd gepubliceerd in het Nieuw Archief voor 
Wiskunde.  

 
www.youtube.com/watch?v=MM5Gp9grRt8&t=8s 
www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2019-20-2-127.pdf

Nederlands
Mathematisch
Congres 23-24 april 2019

Congrescentrum Koningshof
Veldhoven

ORGANISATIE
ONDER AUSPICIEN VAN

KWG, PWN EN NWO

Barbara Gentz
random dynamic and stochastic processes

Jan Hesthaven 
scientific computing 

Gabor Lugosi
statistics, information theory 

Anke van Zuylen 
combinatorial optimiation 

Except for the keynote speakers  

mentioned above, NCM2019 offers  

attendees (a.o.) several parallel  

sessions, the annual afternoon for  

high school teachers (“Docentendag”),  

a poster exhibition, speed date  

opportunities and of course a social  

programme including a conference  

dinner and an overnight stay.

Early bird registration deadline: 31 december 2018

MORE INFORMATION AND REGISTRATION: NMC2019.nl

  Speed date with Industry

  Poster prize for PhD  
 students

  Social programme

  Parallel sessions

  ‘Docentendag’

organised by
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Het boekje ‘Succesformules’ is een groot succes gebleken, feitelijk zouden we er een 
doorlopende activiteit van moeten maken met een online versie. De commissie Onderwijs 
heeft in 2015 een aantal lespakketten laten ontwikkelen naar aanleiding van twee van de 
hoofdstukken in het boekje. Deze lespakketten zijn beschikbaar op de website van PWN. 
De commissie Publiciteit heeft in 2019 een plan ontwikkeld genaamd ‘Succesformules in 
beeld’. Daarin worden thema’s, zoals gepresenteerd in het boekje, door een video op 
aansprekende en eenvoudig te volgen wijze in beeld gebracht.  

Deze video’s worden gepubliceerd op het YouTube kanaal van PWN, zie onze website. 
De eerste video betrof het prijssysteem voor tickets van KLM en is te zien op. De video’s 
worden betaald uit door NWO aan PWN beschikbaar gestelde financiële middelen. 
Daarnaast was de commissie Publiciteit succesvol met een aanvraag uit het Outreach-
fonds behorende bij het Sectorplan Bèta & Techniek.  

https://platformwiskunde.nl/onderwijsmaterialen 
https://platformwiskunde.nl/voor-het-vo/succesformules-in-beeld 
www.youtube.com/watch?v=H_605EZW0po 

LESPAKKETTEN EN VIDEO’S  
OP BASIS VAN ‘SUCCESFORMULES’ 

Zoals eerder al kort aangehaald bleek in de loop der jaren dat de samenstelling, taakstelling 
en werkwijze van de vijf commissies niet altijd ideaal was. Daarom vonden er sinds 2015 
aanpassingen plaats, in nauw overleg met de commissies. De commissie Onderzoek 
stelde een structuur op waarin een dagelijks bestuur werd gevormd dat frequenter ver-
gaderde en plannen voorbereidde voor de vergaderingen met de voltallige commissie. 
Deze voltallige commissie komt tweemaal per jaar bij elkaar en bestaat uit vertegen-
woordigers van alle universiteiten. Ook de commissie Innovatie ging over tot een soort-
gelijke structuur, hoewel deze commissie meestal in volle bezetting vergadert. De com-
missie Onderwijs is reeds besproken in het hoofdstuk ‘Permanente curriculum-commissie’.  

De commissie Publiciteit is een kleine commissie, die nog op dezelfde wijze werkt als aan 
het begin van PWN. De commissie Publicaties is in 2019 in zijn geheel opnieuw vormge-
geven, zowel qua samenstelling als qua taakstelling. Vanwege de grote veranderingen 
op het gebied van publiceren, onder andere met Open Access en Plan S, houdt de com-
missie zich vooral bezig met deze aspecten om zodoende een vraagbaak en informatie-
bank te kunnen zijn voor de Nederlandse wiskundigen. Voor actuele informatie over de 
commissies en hun werkzaamheden en plannen verwijzen we naar de betreffende pagina’s 
op de website van PWN. 

Het ligt ook in de bedoeling om de Wiskunderaad te integreren binnen PWN en op te 
nemen als zesde commissie. Dit plan zal vermoedelijk in 2021 worden gerealiseerd, wel 
met behoud van de naam ‘Wiskunderaad’. Ook andere vakgebieden, zoals de natuurkunde, 
scheikunde en biologie, hebben inmiddels plannen opgevat voor een dergelijke raad. 

HERSTRUCTURERING VAN COMMISSIES 



— 
55

—  
54

In Nederland is er een aantal prijzen voor wiskundigen. Zo zijn er de prijzen van de 
KHMW, de Stieltjesprijs voor het beste proefschrift en de zogenaamde ‘PhD prijs’ uitgereikt 
tijdens het jaarlijkse NMC. De PWN-commissie Innovatie heeft sinds 2019 een prijs 
daaraan toegevoegd voor de beste MSc scriptie op het gebied van toegepaste wiskunde.  

Internationaal zijn er vele prijzen te behalen. Omdat het niet in de natuur van Nederlandse 
wiskundigen ligt om collega’s te nomineren voor prijzen (in andere landen is dat veel 
gangbaarder), is PWN in 2018 begonnen met het vullen van een webpagina met informatie 
over een scala aan prijzen. Prijzen zijn belangrijk, niet alleen voor het cv van de winnaars, 
maar ook voor het aanzien van de Nederlandse wiskunde.  

https://platformwiskunde.nl/prijzen 

PRIJZEN VOOR WISKUNDIGEN 

De Commissie Innovatie van PWN en TopQuants organiseren sinds 2019 samen zoge-
naamde ‘College Tours’ over Data Analytics voor professionals. De college tour bestaat 
uit een serie lezingen over een aantal gerelateerde onderwerpen. Elk onderwerp is gese-
lecteerd om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en trends in analytics, data science 
en machine learning. De colleges zijn bedoeld voor professionals met een achtergrond 
in de wetenschap die geïnteresseerd zijn in actuele trending topics en vinden plaats in 
de avonduren. Inmiddels zijn er al drie edities van de College Tour georganiseerd en 
blijken een groot succes te zijn. Zij sluiten ook naadloos aan bij Actie 18 uit het Deltaplan, 
‘Bruggen naar bedrijven’ en zouden in de toekomst ook voor andere onderwerpen en 
vakgebieden kunnen worden aangeboden.  

https://platformwiskunde.nl/college-tour 

 

 

COLLEGE TOUR 
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In april 2018 presenteerde prof. Philip Bond in het House of Lords in 
Londen het rapport ‘The Era of Mathematics’. Dit rapport was het 
resultaat van twee jaar onderzoek in het Verenigd Koninkrijk over de 
rol van wiskunde in de steeds meer door innovatie geleide maat-
schappij. Er kwamen verschillende wetenschappers aan het woord, 
waarbij diverse aspecten werden belicht en er aanbevelingen werden 
gedaan. Vanwege het belang van het rapport, feitelijk een krachtig 
vervolg op het Britse Deloitte rapport uit 2012, woonde de PWN-di-
recteur de presentatie bij.  

Algemeen werd het als een erg belangrijk rapport gezien dat zeker 
zijn weerslag zou hebben op de wiskunde in het Verenigd Koninkrijk 
en de financiering daarvan. Dat bleek begin 2020, toen de wiskunde 
in het Verenigd Koninkrijk een ‘major funding boost’ kreeg van 300 
miljoen Britse ponden. Dat resulteerde in een verdubbeling van het 
aantal wiskunde-promovendi.  

Vanwege het belang van het rapport besloot PWN om aan de KNAW voor te stellen een 
avond te organiseren met prof. Philip Bond als hoofdspreker, zodat hij zijn rapport kon 
presenteren en daarover van gedachten kon wisselen. Op 18 februari 2019 vond een eve-
nement plaats in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam met de titel ‘The Era of Ma-
thematics - The power of mathematical thinking’. Moderator van de avond was Frank 
den Hollander. Frank van der Duyn Schouten, voorzitter van de Wiskunderaad, leidde 
de discussie. Ionica Smeets hield ook een voordracht op deze avond, met de titel ‘Ma-
thematics in society’. De bijeenkomst was een groot succes; het was de eerste keer dat 
wiskundigen beneden in de hal een bord tegenkwamen met ‘Uitverkocht’!  

https://epsrc.ukri.org/newsevents/pubs/era-of-maths 

THE ERA OF MATHEMATICS 
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Het boekje ‘Succesformules’ was een groot succes, en liet zien waarvoor wiskunde alle-
maal wordt gebruikt in de industrie en maatschappij. In 2017 startte een nieuw boekpro-
ject, met als auteur Karin Verouden van Fontys Hogeschool Tilburg en in nauwe samen-
werking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Ditmaal 
was de insteek om na te denken over ethische kwesties gerelateerd aan de uitoefening 
van het vak wiskunde. PWN was nadrukkelijk betrokken bij de planning van het boek, 
het suggereren van te interviewen kandidaten, het doorlezen van drafts en het schrijven 
van het voorwoord. Het uiteindelijke boek, met de titel ‘De grenzen van het getal. Wis-
kundigen aan het woord’, is het resultaat van intensieve gesprekken met zeer toegewijde 
wetenschappers, kunstenaars en sporters. Citerend van de achterzijde:  
 

“Zij benadrukken ethische vraagstukken en tonen aan dat wiskunde als geen andere 
wetenschap de wereld vormt. Maar of wiskunde ons ook meer thuis laten voelen op  
de wereld, daarbij zetten zij stevige vraagtekens.”  
 

Het boek bevat een andere kant van ons vak wiskunde. Het is zeker de moeite waard 
hierover na te denken.  

DE GRENZEN VAN HET GETAL 
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Om deze mogelijkheden in Europa onder de aandacht te brengen van Nederlandse wis-
kundigen, organiseerde PWN in december 2018 een bijeenkomst getiteld ‘Aansluiting 
bij Europa’. Hierbij was een aantal sprekers uitgenodigd met ervaring op het gebied van 
een aantal verschillende types Europese projecten. Ook in de toekomst zal PWN, in 
nauw overleg met de commissies Onderzoek en Innovatie, soortgelijke bijeenkomsten 
organiseren, in de hoop dat steeds meer Nederlandse wiskundigen ook de weg weten 
te vinden richting de Europese subsidieprogramma’s. Op de website is meer informatie 
te vinden, waaronder een door PWN in samenwerking met de Wiskunderaad gemaakte 
en op NMC 2018 uitgedeelde flyer. In het najaar van 2021 zal een webinar plaatsvinden, 
georganiseerd door de commissie Onderzoek en Bureau PWN. Hierin zullen veel van 
deze subsidiemogelijkheden de revue passeren.  
 
In het kader van de aansluiting bij Europa zorgt de PWN-commissie Innovatie ook voor 
afvaardiging van leden naar de vergaderingen van de Europese organisaties European 
Consortium of Mathematics for Industry (ECMI) en European Service Network of Ma-
thematics for Industry and Innovation (EU-MATHS-IN). De directeur van PWN, Wil 
Schilders, was medeoprichter van laatstgenoemde organisatie in 2013 en president van 
2016 tot en met 2020. Kees Vuik, lid van de commissie Innovatie, is sinds eind 2020 be-
stuurslid van EU-MATHS-IN. Wil Schilders is sinds oktober 2019 ‘officer at large’ binnen 
het bestuur van de wereldwijde organisatie International Council for Industrial and App-
lied Mathematics (ICIAM) en president-elect in 2021. KWG is enige jaren geleden lid ge-
worden van ICIAM, waarbij PWN de contributie betaalt omdat de activiteiten van ICIAM 
het meest raken aan de commissie Innovatie. KWG is lid van de International Mathema-
tical Union (IMU). Het is belangrijk dat Nederlandse wiskundigen een rol spelen in deze 
organisaties en zorgen voor een grotere zichtbaarheid van de Nederlandse wiskunde. 
Uiteindelijk zal dit ook leiden tot keynote speakers van Nederlandse signatuur.  
 
www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda-nwa 
https://platformwiskunde.nl/2018/11/15/14-december-bijeenkomst-aansluiting-bij-europa 
https://platformwiskunde.nl/europese-subsidies-voor-onder-comm-innovatie 
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Nederlandse wiskundigen maken dankbaar gebruik van de verschillende subsidiemogelijk-
heden van NWO, onder andere via het bekende programma ‘Veni-Vidi-Vici’. Minder aan-
dacht is er voor de enige jaren geleden gestarte programma’s van de Nationale Wetenschaps 
Agenda (NWA) en het programma NWO Groot/XL van de divisie Exacte en Natuurwe-
tenschappen (ENW). Deze programma’s vergen een meer interdisciplinaire aanpak, maar 
zijn voor wiskundigen zeker ook interessant, met name voor de wiskundeclusters. 
 
Naast de in Nederland bestaande subsidieprogramma’s is er ook veel te halen in Europa. 
Actie 11 uit het Deltaplan roept wiskundigen op aanvragen voor EU-subsidies in te dienen 
en deel te nemen aan internationale beoordelingscommissies. Als eerste mogelijkheid 
ligt hier voor de hand het subsidieprogramma van de European Research Council (ERC), 
opgericht in 2007 bij de start van het zogenaamde zevende kaderprogramma. Een aantal 
Nederlandse wiskundigen is succesvol geweest bij het verwerven van een prestigieuze 
ERC Advanced Grant: Frank den Hollander (UL), Ieke Moerdijk (RU) en Aad van der Vaart 
(TUD). Karen Veroy-Grepl van de TU Eindhoven ontving een ERC Consolidator Grant. Bij 
de start van de ERC waren er nog 23 jonge Nederlandse wiskundigen die een aanvraag 
indienden voor een ERC Starting Grant, maar inmiddels is het aantal aanvragen hiervoor 
drastisch gereduceerd. In 2020 was slechts één Nederlandse wiskundige succesvol bij het 
aanvragen van een ERC Starting Grant, te weten Gijs Heuts van de Universiteit Utrecht 
met zijn voorstel ‘Chromatic homotopy theory of spaces’. Het zou goed zijn als meer Ne-
derlandse wiskundigen voorstellen zouden indienen bij de ERC.  
 
Naast deze onder Nederlandse wiskundigen bekende subsidieprogramma’s, zijn er ook 
talloze andere mogelijkheden voor wiskundige onderzoekers. Zo is er het Marie-Skłodowska-
Curie programma, met daarin de zogenaamde ‘Innovative Training Networks’ en het pro-
gramma voor ‘Industrial Doctorates’. Dit programma stelt onderzoekers in staat om hun 
wiskundig onderzoek te doen, ook al is het in het laatste geval in samenwerking met be-
drijven. Daarnaast zijn er andere programma’s die een nauwere relatie met bedrijven 
vergen, maar desondanks toch kunnen leiden tot interessant wiskundig onderzoek.  
 

AANSLUITING BIJ EUROPA 
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We verwachten dat een wiskundeplatform in twee richtingen kan werken. Idealiter 

ontwikkelt het een interne structuur waarin het discussies zal voeren op basis van 

bovenstaande kerndoelstellingen. Die discussies leiden dan tot het ondernemen van 

concrete acties of het formuleren van aanbevelingen aan derden, zoals de overheid, de 

media of de industrie. Daarnaast verwachten we dat het Platform een aanspreekpunt 

wordt voor alle mogelijke betrokkenen. Zo kan de overheid aanbevelingen vragen met 

betrekking tot geplande beleidskeuzes. Maar ook leerkrachten met interesse in 

onderwijsinnovatie kunnen aankloppen, of bedrijven met vragen over de valorisatie 

van wiskundige innovaties of, omgekeerd, met technologische uitdagingen die 

wiskundige innovatie vereisen.” 

 

Inmiddels is Platform Wiskunde Vlaanderen een feit, met een structuur die vrijwel 
analoog is aan die van PWN.  
 
www.platformwiskunde.be 
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Het succes van PWN bleef niet onopgemerkt in het buitenland. In Duitsland kijkt men 
met enige jaloezie naar de organisatie van de Nederlandse wiskunde. Zo ondervindt 
men daar bijvoorbeeld aanzienlijke problemen met het genereren van fondsen voor een 
rapport over de economische waarde van wiskunde. De directeur van PWN werd ver-
schillende malen uitgenodigd om in Vlaanderen te komen vertellen over hoe een en 
ander tot stand was gekomen, wat er aan activiteiten was ondernomen en hoe een wis-
kundeplatform in Vlaanderen ingericht zou kunnen worden.  
 
Vlaanderen worstelde rond 2016 met een dalende instroom van wiskundestudenten. Men 
wilde graag horen hoe wij het tij hadden gekeerd in Nederland. Meer en meer kreeg men 
in Vlaanderen de indruk dat wiskunde op een kruispunt stond. Er was dringende behoefte 
aan een gecoördineerde aanpak die alle actoren zou verenigen: het onderwijs, de onder-
zoekers, het bedrijfsleven en de overheid. De Vlaamse wiskundigen citerend: 
 

“We pleiten daarom voor de oprichting van een Platform Wiskunde Vlaanderen, dat de 

volgende doelstellingen realiseert: 

 

•    Het uitdragen en benadrukken van het belang van de wiskunde voor  

de maatschappij in het algemeen, en voor innovatie in het bijzonder. 

•    Het terugdringen van het grote tekort aan wiskundigen in onderwijs  

en bedrijfsleven. 
•    Het ondersteunen van degelijk wiskunde-onderwijs voor alle jongeren, dat ook  

op gepaste wijze voorbereidt op het hoger onderwijs. 

•    Het motiveren van een groter aantal studenten voor opleidingen in het hoger  

onderwijs met een belangrijke wiskunde component. 

•    Het verruimen en verstevigen van de mogelijkheden voor wiskunde-onderzoek. 
•    Het faciliteren van valorisatie van wiskunde in innovatieve takken  

van bedrijfsleven, dienstverlening, technologie en overheid. 
 

PLATFORM WISKUNDE VLAANDEREN 
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In het hoofdstuk ‘Wiskunderaad’ maakten we al gewag van het Sectorplan Bèta & Tech-
niek. Startend met het Masterplan Toekomst Wiskunde, en vervolgend met het visiedo-
cument, het Deloitte rapport en het Deltaplan, werd gaandeweg steeds meer kritische 
massa gegenereerd om de politiek te overtuigen van het belang van wiskunde voor de 
Nederlandse maatschappij. Het oprichten van de Wiskunderaad door PWN en NWO 
was een laatste belangrijke stap in dit proces. Onder leiding van Frank van der Duijn 
Schouten en Wiskunderaad-lid Hans van Duijn, voormalig voorzitter van PWN, werd 
gezamenlijk opgetrokken met de Raad voor Natuur- en Scheikunde, met Robert Dijkgraaf 
als delegatieleider, om de minister te overtuigen. Met behoorlijk wat doorzettingsver-
mogen en na verschillende bezoeken aan het ministerie slaagde men uiteindelijk in de 
opzet, en vatte de minister het plan op om een zogenaamd Sectorplan te initiëren.  

Een en ander betekende echter een behoorlijke hoeveelheid werk voor de wiskundigen. 
Er moest namelijk een zogenaamd ‘sectorbeeld’ worden geschreven voor elk van de dis-
ciplines. De PWN-commissie Onderzoek werd met deze taak belast, en leverde de input 
aan voor het rapport ‘Een nieuw fundament: beeld van de bèta sector’. Vervolgens stelde 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in december 2018 de 
Sectorplancommissie Bèta en Techniek in voor de duur van zeven jaar, onder leiding van 
prof. dr. ir. Hans van Duijn.  

Het ministerie schrijft hierover:  
“Met deze sectorplannen wil de minister ervoor zorgen dat deze middelen ten goede 
komen aan de versterking van het fundament van de bèta en technische 
wetenschappen, onder andere door uitbreiding van de onderzoekscapaciteit en het 
aantrekken en behouden van nieuw onderzoektalent. De sectorplannen dragen 
daarnaast bij aan overkoepelende doelen zoals meer strategische samenwerking tussen 
universiteiten, vergroting van de diversiteit en versterking van onderwijs, onderzoek 
en valorisatie. Met deze impuls kan de sector een belangrijke stap voorwaarts maken, 
honderden nieuwe wetenschappelijke posities creëren en nieuwe studenten 
aantrekken.” 
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Voor de Nederlandse wiskunde betekende dit een forse injectie van nieuwe posities, 
zo’n 60 stuks in totaal. Veel van deze posities zijn gedefinieerd op interfaces tussen de 
wiskundeclusters. Het geduld en doorzettingsvermogen werden dus, na jaren van voor-
bereidend werk, uiteindelijk beloond. De nieuwe posities waren ook zeer nodig, want 
inmiddels was de instroom van wiskundestudenten opgelopen tot boven de 1200 per 
jaar, hetgeen een grote onderwijsinspanning vergde van de bestaande staf.  
 
Op 4 en 5 maart 2019 organiseerde PWN een ‘hei-dag’ in verband met het Sectorplan 
Bèta & Techniek in het pittoreske plaatsje Delfgauw. De insteek hierbij was de plannen 
van de wiskunde-instituten te bespreken, de gemeenschappelijke lijnen te identificeren 
en een overkoepelend stuk namens de wiskunde te formuleren (uiteindelijk werd dit tij-
dens NMC 2019 met alle instituutsdirecteuren besproken). Daarnaast werden ook notities 
voorbereid voor de plannen voor outreach en lerarenopleidingen binnen het Sectorplan, 
die voor 15 maart 2019 naar de bètadecanen moesten worden gestuurd.  
 
In het kader van het Sectorplan Bèta en Techniek hebben de bètadecanen medio 2020 
een bèta-lerarenkamer ingesteld. Het hoofddoel van de kamer is het vergroten van de 
instroom in de universitaire lerarenopleidingen. Voorzitter van de kamer is de Utrechtse 
bètadecaan Isabel Arends. PWN wordt vertegenwoordigd door Bas Edixhoven, hoogleraar 
in Leiden en lid van de PWN-commissie Onderwijs.  
 
In dit verband is ook de website van Beta4All en Wisk4All van belang. Het programma 
van zeven vakken, die elk uit 6 EC bestaan, is voortgekomen uit een initiatief van Mas-
termath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen 
het tekort aan eerstegraads docenten. In 2015 ging het programma van start met een 
subsidie van het ministerie OCW. In 2018-2019 is het programma gefinancierd door de 
bèta-decanen van de Nederlandse universiteiten. 
 
https://betadecanen.nl/beta-lerarenkamer 
https://beta4all.nl 
https://beta4all.nl/wisk4all-programma 

 

SECTORPLAN BÈTA & TECHNIEK 
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Het Sectorplan omvatte, naast de nieuwe onderzoeksposities, ook middelen voor out-
reach. Voor de vakgebieden natuur- en scheikunde was al enige jaren een bedrag van  
€ 550.000,- beschikbaar voor outreach, die aangevraagd konden worden in een jaarlijkse 
call. Vanaf 2019 werd € 190.000,- toegevoegd aan deze pot met geld, en konden ook 
wiskunde en informatica hieruit putten. Aangezien dit vele kansen biedt om outreach te 
bedrijven voor wiskunde, met name richting middelbare scholieren, heeft PWN vanaf 
de start in 2019 de achterban gestimuleerd deel te nemen aan deze mogelijkheid. Ook 
was PWN in 2019 en 2020 betrokken bij de beoordeling van ingediende projectvoorstellen. 
Verschillende projecten vanuit de wiskunde zijn inmiddels gehonoreerd, zoals een bijdrage 
aan de European Girls Mathematics Olympiad (EGMO) die in 2020 in Egmond aan Zee 
zou worden gehouden (uiteindelijk online), en een bijdrage aan het video-project  
‘Succesformules in beeld’ Ook voor de call met betrekking tot middelen voor 2022 
hebben verschillende teams van wiskundigen een aanvraag ingediend. Op de website 
van PWN verschijnt ieder jaar de call. Daarnaast zorgt PWN via de website, e-mails en 
social media ervoor dat wiskundigen goed op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.  

https://platformwiskunde.nl/2021/02/19/outreach-beta-call-miv-2022-live 

OUTREACH BINNEN HET SECTORPLAN 

Binnen de PWN-commissie Onderwijs en de NVvW ontstond in 2019 het idee om excel-
lente leerlingen van middelbare scholen, met een 10 voor wiskunde op hun eindlijst, te 
belonen met een oorkonde ondertekend door de voorzitter van PWN. Daarnaast werd 
een presentje in het vooruitzicht gesteld aan leerlingen met een foutloos gemaakt 
centraal eindexamen. Deze actie werd ingegeven door de wens om Platform Wiskunde 
Nederland bekendheid te geven bij leraren en leerlingen. De actie blijkt een groot succes, 
ieder jaar zijn er veel leerlingen op vmbo, havo en vwo die in aanmerking komen voor 
een oorkonde of een presentje. In 2021 waren dat 385 oorkondes en 43 presentjes, 
verdeeld over vmbo, havo en vwo. Voor 2019 waren dit 166 oorkondes en 29 presentjes. 
In 2020 was er geen centraal eindexamen en werden er 152 oorkondes verzonden. De 
actie is zelfs bekend op Curaçao!  

https://platformwiskunde.nl/?s=excellente+leerling 

 

 

OORKONDES VOOR EXCELLENTE LEERLINGEN 

Op het Marnix College Cas Cora overhandigde Moirama Hendriks-Permit, docente Wiskunde 
 aan deze school de oorkondes aan Zita Thissen en Jonathan Marten - Curaçao 
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Medio 2018 lanceerde de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), naar aanleiding 
van het in Nederland gehouden Europees Kampioenschap Poolbiljarten, het SmartPool 
project dat voor jonge scholieren poolbiljarten en wiskunde met elkaar verbindt. Media-
aandacht was er volop, onder andere was er een uitzending van het Jeugdjournaal die 
aandacht hieraan besteedde. De Kangoeroe wedstrijd in 2019 had ook aandacht voor 
het project. KNBB-directeur Willem La Riviere en schrijver van het lesmateriaal Erik van 
Haren waren aanwezig op de jaardag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 
(NVvW) in Veenendaal met een workshop over het SmartPool project: wat is nu de 
exacte link tussen SmartPool & wiskunde, op welke wijze kunnen leraren dit integreren 
in hun lessen? En: hoe zorg je dat door SmartPool de wiskundelessen veel leuker worden 
voor de leerlingen, en de wiskundeboodschap bovendien veel beter blijft hangen? In-
middels is het project in Nederland omgedoopt tot SmartCue, omdat naast pool er ook 
aandacht aan snooker wordt gegeven.  
 
Vanwege het succes van Smartpool in Nederland werd in 2020 het idee opgevat om het 
project een Europese dimensie te geven. Samen met Platform Wiskunde Nederland en 
het Mulier instituut, en met de hulp van het bureau Sportsubsidie, werd een Erasmus+ 
voorstel geschreven. Bij dit type projecten zijn er altijd erg veel indieningen, de competitie 
is enorm. Maar we waren succesvol, zodat in september 2020 het project SmartPool Eu-
rope van start kon gaan met Nederland, Duitsland, Finland, Cyprus en Bulgarije aan 
boord. Binnen het project wordt nieuw materiaal aangemaakt en worden pilots met 
scholen uitgevoerd die leiden tot nieuwe inzichten en verfijning van de lessen. 
 
www.youtube.com/watch?v=GSeR_WuOkcI 
www.knbb.nl/nieuws/smartpool-goes-europe-europese-subsidie-erasmus 

SMARTPOOL 

Sinds 2013 geeft PWN drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief uit, met allerlei interessant 
nieuws. Indien men zich wil abonneren, ga naar de website van PWN. PWN is ook actief 
op social media. Het Twitter kanaal is @platformwisk met inmiddels bijna 1000 volgers 
en wordt verzorgd door Bureau PWN. Op LinkedIn heeft Platform Wiskunde momenteel 
640 volgers. Daar worden de berichten verzorgd door de commissie Innovatie. De 
nieuwssectie op de hoofdpagina van de PWN-website is zeer actief en wordt regelmatig 
voorzien van nieuwsberichten.  
 
Sedert januari 2021 publiceert Arnout Jaspers, voormalig wiskunde-redacteur bij Kennislink, 
zijn artikelen op de website van PWN onder de titel ‘Wiskunde actueel’. Hij haakt daarbij 
in op actuele onderwerpen in het nieuws, zoals bijvoorbeeld een artikel getiteld ‘Boek-
houden voor Songfestival-presentatoren’ gepubliceerd ten tijde van het in Rotterdam 
gehouden Eurovisie songfestival. Recent verscheen ook een artikel over het gebruik van 
Markow-ketens om ranglijsten te maken met betrekking tot de Europese kampioen-
schappen voetbal, EURO 2020/2021.  
 
https://platformwiskunde.nl/nieuwsbrieven 
https://platformwiskunde.nl/wiskunde-actueel 

NIEUWSBRIEF, SOCIAL MEDIA EN ‘WISKUNDE ACTUEEL’ 
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14 maart stond altijd al bekend als ‘Pi-day’ vanwege de schrijfwijze 3/14 in Angelsaksische 
landen. In veel landen worden op die dag allerlei activiteiten georganiseerd. Ook in Ne-
derland wordt er aandacht aan besteed, meestal door lokale initiatieven. In het najaar 
van 2019 werd er een wereldwijd officieel tintje gegeven aan deze dag. Om de schoonheid 
en het belang van de wiskunde en haar essentiële rol in ieders leven te vieren, riep de 
UNESCO 14 maart uit tot de Internationale Dag van de Wiskunde (IDM). Voortaan zal 
elk jaar op deze datum wiskunde extra aandacht krijgen. De inaugurele viering van de 
IDM zou op 14 maart 2020 plaatsvinden in Parijs en Nairobi. Helaas gooide COVID-19 
roet in het eten.  
 
PWN besteedde zowel in 2020 als 2021 aandacht aan de IDM. In 2020 werd op de 
website een overzicht geplaatst in het kader van ‘wiskunde is overal’, het thema van de 
IDM 2020. In 2021 was het thema van de IDM ‘Mathematics for a better world’, en 
hierop haakte PWN in door samen met twee bevlogen jonge wiskundeleraren, een spe-
ciale website te publiceren. Tevens organiseerde EWM-NL op 15 maart 2021 een sympo-
sium in het kader van IDM 2021. Het is de hoop dat vanaf 2022 er jaarlijks weer ‘echte’ 
evenementen kunnen plaatsvinden; PWN zal hierin een initiërende rol spelen.  
 
https://platformwiskunde.nl/internationale-dag-van-de-wiskunde 
www.mathness.nl/pi-dag 

INTERNATIONAL DAY OF MATHEMATICS 

Om handvatten te geven aan beleidsmakers, lerarenopleidingen en anderen is er in 
overleg met leraren, lerarenopleiders en wetenschappers in 2021 een beroepsprofiel op-
gesteld. Dit beroepsprofiel karakteriseert het beroep van leraar wiskunde in het voortgezet 
onderwijs en beschrijft de bekwaamheden die nodig zijn om dit beroep uit te voeren. 
Het beroepsprofiel is ontwikkeld door de commissie Onderwijs van PWN, de koepel-
organisatie van de beroepsvereniging van wiskundeleraren NVvW en de vereniging van 
wiskundigen KWG. Het is te downloaden via de site. 

https://platformwiskunde.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beroepsprofiel-leraar-wiskunde-web.pdf 
 

BEROEPSPROFIEL WISKUNDELERAREN 
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In het licht van het 10-jarig bestaan van Platform Wiskunde Nederland besloot het 
bestuur tot een evaluatie, die werd uitgevoerd door het externe bureau Meijers. Dit 
leidde begin 2020 tot een advies over de positionering van PWN voor de komende jaren. 
Het rapport is met belanghebbenden gedeeld en besproken. Dit gaat een belangrijke rol 
spelen voor de verdere ontwikkeling van PWN. 

EVALUATIE 10 JAAR PWN 

In de loop der jaren zijn veel zaken onder de paraplu van PWN gekomen, een aantal 
hiervan is eerder in dit boekje genoemd. Met een aantal organisaties is er een wat 
lossere binding, zoals bijvoorbeeld met ‘Vierkant voor wiskunde’ en de Nederlandse Wis-
kunde Olympiade. Via de commissie Onderzoek is er ook een verbinding met de wis-
kundeclusters. In 2021 heeft PWN een Nationaal Plan opgesteld om wat meer structuur 
en helderheid te verkrijgen in de financiering van alle aan wiskunde gerelateerde organi-
saties. Daarin zijn allerlei componenten meegenomen. Het plan voorziet in de financiering 
van veel activiteiten en organisaties. Vanwege het wegvallen van de financiering van de 
wiskundeclusters via NWO vanaf 2023, is ook de basisfinanciering van deze vier clusters 
meegenomen in het plan. Daarnaast voorziet het plan in een uitbreiding van het Bureau 
PWN, zoals aangegeven in de aanbevelingen van het rapport Meijers.  

 

NATIONAAL PLAN 
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PWN heeft zich sinds haar oprichting in 2010 geconcentreerd op ontwikkeling van een 
gezamenlijke visie en zichtbaarheid van de Nederlandse wiskunde. Inmiddels vormt 
PWN een stabiele infrastructuur voor afstemming en uitvoering van initiatieven die de 
positie van wiskunde in onderzoek en in primair en voortgezet onderwijs waarborgen en 
zorgen voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. De nationale 
vereniging van de wiskunde in onderzoek en onderwijs vormt een zeer belangrijk funda-
ment voor de slagkracht en de financiering van de Nederlandse wiskunde. Ondersteuning 
en versteviging van dit fundament is van groot belang voor de bestendiging en uitbreiding 
van het succes van wiskunde in financieringsrondes, in onderzoek, in onderwijs en in re-
latie met de maatschappij. PWN is het platform voor alle Nederlandse wiskundigen. 

De Nederlandse wiskunde heeft goede mogelijkheden voor verdere groei. Het Deloitte 
rapport uit 2014 onderstreept de waarde van wiskunde voor de Nederlandse economie, 
en vormt een krachtige uitnodiging voor integratie tussen theorie en praktijk. Voordeel 
kan worden behaald door het aanhalen van de contacten met andere vakgebieden en 
maatschappelijke partners; ter inspiratie voor wiskundige uitdagingen, voor overdracht 
van kennis en aanpak van praktische uitdagingen en voor financiële ondersteuning van 
onderzoek en ontwikkeling. Deze uitdaging wordt mede onderstreept in het Deltaplan. 
Een zwaartepunt van PWN zal liggen in het versterken van de relatie tussen de wiskunde 
en maatschappelijke organisaties door vormgeving van een centrum om deze kennis-
transfer en samenwerking te ondersteunen.  

Onderwijs vormt een belangrijke pijler van PWN. Versterken van de relatie tussen mid-
delbaar en hoger onderwijs, alsmede ondersteuning van middelbaar onderwijs in onder 
andere curriculumvorming en ontwikkeling van cursusmateriaal aansluitend bij de ont-
wikkelingen in de maatschappij blijft een speerpunt van PWN.  

Het Deltaplan en het Sectorplan zijn van groot belang geweest voor de verdere ontwik-
keling van de Nederlandse wiskunde. Toekomstige versterking van de Nederlandse wis-
kunde vraagt om meebewegen van deze plannen met de actualiteit. PWN zal het voor-
touw nemen om te komen tot een nieuwe versie van het Deltaplan. 

DE TOEKOMST 
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“Vulkanen spuwen vanuit hun krater vloeibaar gesteente. 
Op enkele honderden meters van de krater is de lava 
afgekoeld en zien we een donker oppervlak. Echter 
onder dat oppervlak vloeit nog steeds een hete stroom 
vloeibaar gesteente. Langzaam maar zeker breidt deze 
stroom zich uit om tenslotte zo lang als de vulkaan actief 
is, een groot gebied om de krater te bedekken. Zo zag ik 
10 jaar PWN: langzaam maar zeker, vaak onopgemerkt, 
de invloed van de wiskunde uit te breiden.”  
 

Swier Garst, voorzitter NVvW (2014-2017)  
en bestuurslid PWN (2015-2018)
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