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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 5 commissies Onderzoek, Onderwijs, Innovatie,

Publicaties en Publiciteit, terwijl het cement gevormd

wordt door het bestuur en het Bureau PWN. Ik heb hier

met veel plezier aan meegewerkt, zowel aan de opbouw

als aan de inrichting. 

Op 14 mei 2011 was de Introductiebijeenkomst in

Leiden. Een drukbezochte dag, met een aantrekkelijke

openingsspreker in de persoon van sir Roger Penrose

en geleid door de frisse dagvoorzitter Sofie van den Enk.

Ik vond het plezierig om te zien hoe er werd gediscus -

sieerd over de plannen van PWN. Het noeste werk van

de verschillende commissies en samengevat in diverse

rapporten begint daadwerkelijk zijn vruchten af te

werpen. Voor het bestuur is dit ook enorm inspirerend,

het toont aan dat we op de juiste weg zijn en hard verder

moeten werken aan de inrichting van PWN. 

De wereld om ons heen is volop in beweging. Denk aan

de nieuwe onderwijsplannen van OCW, het topsectoren

beleid van EL&I en de veranderende rol van NWO. PWN

houdt niet alleen de vinger aan de pols, PWN kiest

vanuit de commissies voor een actieve rol om aandacht

en middelen teneinde onze wiskunde veilig te stellen.

Samen staan we sterk!

Als voorzitter word je afgerekend op het resultaat. 

PWN heeft ambitieuze doelstellingen, en we werken er

met zijn allen hard aan om deze te verwezenlijken. In

het eerste jaar is hier een begin mee gemaakt. Het voor

U liggende jaarverslag bevat de belangrijkste feiten en

gebeurtenissen uit het eerste jaar. Het maakt duidelijk

dat er momentum is opgebouwd, zodat we ook in de

komende jaren flink kunnen oogsten. Ik ben er van

overtuigd dat PWN ook in de komende jaren de rol kan

vervullen waarvoor het is opgericht: een centrale plaats

binnen de Nederlandse wiskunde van waaruit alle zaken

die voor de wiskunde van belang zijn op efficiënte wijze

behartigd kunnen worden, de slagvaardigheid

vergrotend tot profijt van alle Nederlandse wiskundigen

en een krachtige pleitbezorger voor de discipline naar

buiten toe. Ik ben er trots op daar deel van uit te maken!

Hans van Duijn, voorzitter bestuur Platform Wiskunde

Nederland

Woord vooraf
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Teneinde de positie van de wiskunde in Nederland te
verbeteren, hebben het Koninklijk Wiskundig
Genootschap (KWG) en de Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren (NVvW) een gezamenlijk platform
opgericht, met als naam Platform Wiskunde Nederland.
De oprichting van PWN is ingegeven door het feit dat de
zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline
verbetering behoeft, op allerlei terreinen. 

In het najaar van 2010 kwam het Platform Wiskunde

Nederland daadwerkelijk tot stand, financieel onder -

steund door KWG en NVvW, de wiskunde-instituten van

de Nederlandse universiteiten (inclusief Eurandom en het

Freudenthal Instituut), de Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Centrum voor

Wiskunde en Informatica (CWI), en de stichtingen Thomas

Stieltjes en Compositio. 

PWN is opgericht als centrale plaats binnen de

Nederlandse wiskunde van waaruit alle zaken die voor de

wiskunde van belang zijn op efficiënte wijze behartigd

kunnen worden. Zodoende wordt de slagvaardigheid

vergroot tot profijt van alle Nederlandse wiskundigen en

is er een krachtige pleitbezorger voor de discipline naar

buiten toe. Daarnaast is er de duidelijke wens om te

komen tot één enkel gezicht voor de wiskunde dat de

gehele beroepsgroep in Nederland vertegenwoordigt. 

Het platform beoogt te komen tot de versterking van de

financiële, bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire

positie van de wiskunde in Nederland, evenals de

coherente en effectieve inzet van middelen ten behoeve

van het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs, zowel

in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht. 

In de zomer van 2010 vond de overdracht plaats tussen

het oprichtingsbestuur en het bestuur van PWN. Stichting

PWN, officieel opgericht op 20 oktober 2010, wordt

voorgezeten door Hans van Duijn, met van de zijde van het

KWG de bestuursleden Gert Vegter en Rob Tijdeman en

vanuit de NVvW Marian Kollenveld en Jan van Maanen.

Directeur van PWN is Wil Schilders, deeltijdhoogleraar

scientific computing aan de TU Eindhoven. Het Bureau

PWN is gevestigd binnen het CWI aan het Science Park te

Inleiding
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Amsterdam. Dit bureau is dagelijks bereikbaar, en er is

ook een website: http://www.platformwiskunde.nl met

informatie over het werk van de commissies alsmede

actuele informatie over wiskunde in het algemeen. Tevens

heeft vanaf januari 2011 ook de voormalige landelijke 

PR-medewerker van het KWG, Charlotte Vlek, haar

werkzaamheden hervat, nu binnen de kaders van PWN.

De verschillende PWN-commissies zijn breed

samengesteld en deels reeds vanaf juni 2010 actief:

• Onderzoek, voorzitter Ronald Meester (VU)
• Onderwijs, voorzitter Gerard Jeurnink (UT)
• Innovatie, voorzitter Bernard Geurts (UT, 
directeur 3TU.AMI)

• Publicaties, voorzitter Klaas-Pieter Hart (TUD)
• Publiciteit, voorzitter Willem-Jan van Elk (HGRV

Adviseurs & Managers)

In het 1e jaar, van oktober 2010 tot september 2011, is

PWN als landelijke organisatie neergezet, en zijn de

commissies aan de slag gegaan. Hiermee is een solide

basis gelegd voor het 2e jaar, waarvoor de plannen recent

in het Jaarplan 2011/2012 zijn gepresenteerd. De vijf

commissies en het bestuur hebben het afgelopen jaar

vergaderd over een grote variëteit van onderwerpen,

daarbij acties en beleid geformuleerd en uitgevoerd al

dan niet in samenwerking met andere organisaties. De

landelijke PR medewerker is in januari 2011 gestart met

haar werkzaamheden, zij werkt nauw samen met de

commissie Publiciteit. Teneinde wiskundig Nederland te

betrekken bij PWN is op 14 mei 2011 een introductie -

bijeenkomst gehouden waar men kon discussiëren met

de verschillende commissies.

In dit jaarverslag gaan we in meer detail in op de

werkzaamheden van het bestuur, de commissies en het

Bureau PWN gedurende het eerste jaar. Alvorens dat te

doen herhalen we eerst nog de doelstellingen en

structuur van het platform. 





Algemene doelstellingen
en structuur van PWN 



Na uitvoerige studies en diepgaande discussies, welke
in de afgelopen jaren onder andere geresulteerd
hebben in de rapporten Het Bureau Wiskunde, Blauwdruk
PWN en Masterplan Toekomst Wiskunde, heeft op 20
oktober 2010 de oprichting plaatsgevonden van het
Platform Wiskunde Nederland.

Hiermee heeft de wiskunde een orgaan gekregen dat

vergelijkbaar is met het ICT-onderzoek Platform

Nederland, het Nationaal Comité voor Astronomie, het

Regieorgaan Chemie, het NIBI voor bio-science en andere

soortgelijke platforms. In feite is PWN zelfs breder van

opzet, het verenigt alle aspecten van de beoefening van

het vak hetgeen wordt gereflecteerd in de 5 commissies:

onderzoek, onderwijs, innovatie, publicaties en publiciteit.

In deze zin is PWN een unieke disciplinegerichte

organisatie. Deze integrale visie sprak ook reeds uit het

Masterplan Toekomst Wiskunde. 

PWN is opgericht als centrale plaats binnen de

Nederlandse wiskunde van waaruit alle zaken die voor 

de wiskunde van belang zijn op efficiënte wijze behartigd

kunnen worden. Zodoende wordt de slagvaardigheid

vergroot tot profijt van alle Nederlandse wiskundigen en

is er een krachtige pleitbezorger voor de discipline

wiskunde naar buiten toe. De algemene doelstelling van

PWN is om te komen tot de versterking van de financiële,

bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire positie van

het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs in

Nederland. Tevens streeft PWN naar coherentie en een

effectieve inzet van middelen ten behoeve van 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;

• 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.

Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als

spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde. 

Doelstellingen en structuur
van PWN
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De organisatorische structuur gekozen voor het

verwezenlijken van bovenstaande doelstellingen wordt

gereflecteerd in de PWN vijfhoek: 

De genoemde commissies zijn de centrale actoren binnen

PWN. Zij werken zowel initiërend als uitvoerend in hun

domein, met eigen doelstellingen. Gezamenlijk werken zij

aan dwarsverbanden tussen de verschillende commissies.

Uitvoering van de door deze commissies en het bestuur

uitgestippelde beleid geschiedt in nauwe samenwerking

met het Bureau PWN.

Op deze wijze is een krachtige structuur ontstaan. De

commissies zijn met grote zorg en breed samengesteld

zodat “de achterban” goed wordt gerepresenteerd. 

Op deze manier zijn mogelijkheden geschapen om op 

vele fronten tegelijk slagvaardig te werk te gaan. 

Het verenigen van al deze aspecten binnen één enkele

organisatie is uniek, en schept additionele mogelijkheden

om tevens aan de vele dwarsverbanden te werken.

11JAARVERSLAG 2010/2011 – PLATFORM WISKUNDE NEDERLAND

PublicatiesPubliciteit

Innovatie Onderzoek

Onderwijs
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Voorjaar 2010 verscheen het bekende ‘Slotdocument’ van
het ‘Oprichtingsbestuur PWN’, geschreven onder de
bezielende leiding van Frank den Hollander. Moge dit voor
het oprichtingsbestuur een slotdocument zijn geweest,
voor het kersverse Platform Wiskunde Nederland
fungeerde het als startdocument. Het bevatte de structuur
van het platform, evenals richtlijnen voor de commissies.

Toen op 27 september 2010 dan ook het startschot voor

PWN werd gegeven door middel van een eerste bestuurs -

vergadering, en op 20 oktober 2010 de stichtingsakte bij

de notaris werd gepasseerd, was duidelijk wat voor werk

er aan de winkel was. Het slot/start-document werd dan

ook dankbaar gebruikt bij de eerste vergaderingen van de

verschillende commissies, en het fungeert nog steeds als

leidraad naast de nieuw gevormde plannen. 

Voor alle 5 commissies binnen het platform was dus een

initiële agenda opgesteld van taken en aandachtspunten,

complex van aard en zeer divers. In het 1e jaar van het

bestaan van PWN is een planning gemaakt voor het

aanpakken van deze taken, zodat deze uitgevoerd konden

worden: wat zijn de prioriteiten, wanneer wordt welk 

punt aangepakt, worden er kleinere werkgroepen

geformeerd om deze punten te adresseren, wie krijgt de

verantwoordelijkheid hieromtrent, hoe wordt uitvoering

gegeven aan de bevindingen, wat zijn de hiermee gemoeid

gaande kosten. Daarnaast waren er nieuwe

ontwikkelingen om ons heen, zoals het KNAW rapport

over het rekenonderwijs, en de ambitieuze plannen van

het nieuwe kabinet met betrekking tot de zogenaamde

Topsectoren. Alle commissies hebben een planning

afgeleverd en afgestemd met het bestuur en de directeur.

Vervolgens zijn deze plannen besproken met de

achterban, zowel in persoonlijke en gerichte contacten

als ook tijdens de introductiebijeenkomst op 14 mei 2011.

Deze introductie was een drukbezochte bijeenkomst, 

met meer dan 220 aanmeldingen van zowel leraren,

universitair wiskundigen, vertegenwoordigers uit het

bedrijfsleven en subsidieorganisaties. Het programma

was dan ook zo aantrekkelijk mogelijk vormgegeven, 

met als energieke dagvoorzitter Sofie van den Enk

(bekend van radio en tv), en een eminent openingsspreker

in de vorm van Sir Roger Penrose, onder andere bekend

van de door hem ontdekte Penrose-betegelingen. Hij 

liet het geboeide publiek zijn kijk op de schoonheid van 

2010/2011: startschot,
introductie en momentum



de wiskunde zien aan de hand van verschillende

vlakvullingen. Een overheadsheet met Escheriaanse

plaatjes van vogels die afwisselend het vlak opvullen,

bleek achteraf een eigen handgetekend ontwerp.

Gaandeweg nam Penrose het publiek mee van visueel

aantrekkelijke vlakvullingen naar het onderwerp van zijn

laatste boek “Cycles of time: an extraordinary new view of

the  universe”. Hierin claimt hij dat er voor onze big bang

ook al tijd bestond, en dat het zich steeds herhalende

cycli zijn. En dat allemaal dankzij een alternatieve

wiskundige representatie. 

Andere sprekers tijdens deze introductie waren Beatrice

Boots, directeur van het Platform Beta Techniek (PBT), 

en Vincent van der Noort, bekend van het boek “Getallen

zijn je beste vrienden”. De voordracht van Boots gaf een

kijkje in de keuken van het PBT, dat als opdracht had

meegekregen om er voor te zorgen dat er in 2010 15

procent meer instroom zou zijn bij het beta technisch

hoger onderwijs. Deze doelstelling is gehaald, en

Beatrice Boots illustreerde dit met cijfers en liet zien,

middels videopresentaties, hoe een en ander voor elkaar

was gekregen. Zeer interessant voor allen die zich met

onderwijs bezighouden. Vincent van der Noort sloot de

dag af met een opwekkende en actieve voordracht 

waarbij gestemd kon worden voor het beste kiesstelsel,

toewerkend naar een bekende wiskundige stelling die

aantoont dat democratie onmogelijk is. 

￼
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Sofie van den Enk

Sir Roger Penrose
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Hoewel de sprekers van uitstekende kwaliteit waren en

interessante voordrachten verzorgden, was het hoofddoel

van de bijeenkomst natuurlijk toch om wiskundig

Nederland te informeren over het kersverse Platform

Wiskunde Nederland en de plannen van de commissies.

PWN-voorzitter Hans van Duijn opende dan ook met het

voorstellen van het bestuur, de directeur en de landelijke

PR-medewerker, en de algemene doelstellingen van het

platform. Na de lezing van Sir Roger Penrose was het de

beurt aan de verschillende commissievoorzitters, die kort

maar krachtig de doelstellingen en plannen van hun

commissies presenteerden. Met de expliciete uitnodiging

daarbij om tijdens de lange lunchpauze met commissie -

leden van gedachten te komen wisselen en ideeën aan te

dragen. Ook vanuit dit opzicht was het een geslaagde

bijeenkomst. Een, in verschillende opzichten, kleurrijk

verslag van de dag is in juni bij de verenigingsbladen van

zowel KWG als NVvW gevoegd, zodat ook degenen die niet

aanwezig waren konden lezen over deze belangrijke

gebeurtenis.

Een van de belangrijkste oogmerken van de introductie -

bijeenkomst was om de achterban te informeren en het

draagvlak uit te breiden. Het is van groot belang voor

zowel het platform als voor wiskundig Nederland dat er

een grote mate van betrokkenheid van alle wiskundigen

is bij de activiteiten van PWN. Het is zaak om het

opgebouwde momentum te gebruiken om, nog meer dan

voorheen, onderzoekers en leraren te betrekken bij de

uitwerking van plannen en initiatieven. Daartoe zal het

platform actief deelnemen aan de jaarlijkse bijeen -

komsten NWD en NMC alsmede de jaarvergadering van

de NVvW, en op deze manier de achterban informeren

over ontwikkelingen binnen de commissies. Middels de

website, de verenigingsbladen en nieuwe media zoals

Twitter, Facebook en LinkedIn zal continue discussie en

informatie mogelijk zijn. In dit verband fungeert Twitter

meer als een zeer actuele bron van informatie, terwijl via

speciale LindkedIn groepen (op te zetten in het 2e jaar) de

discussie uitgelokt zal worden. 
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Het bestuur van PWN wordt voorgezeten door Hans van

Duijn, rector magnificus van de TU Eindhoven. Daarnaast

is statutair voorzien in twee leden van zowel de NVvW als

van het KWG. Beide verenigingsvoorzitters maken dan

ook deel uit van het bestuur, respectievelijk Marian

Kollenveld en Gert Vegter. Namens de NVvW is ook Jan

van Maanen, directeur van het Freudenthal Insituut, lid

van het bestuur, terwijl Rob Tijdeman de tweede

vertegenwoordiger is namens het KWG.

Tijdens de eerste bestuursvergadering, gehouden op 27

september 2010, is besloten dat elk van de bestuursleden

toegewezen wordt aan een commissie, om zodoende de

communicatie tussen bestuur en commissies optimaal te

kunnen laten verlopen. Hieruit is de volgende verdeling

naar voren gekomen:

• Hans van Duijn, portefeuille Innovatie
• Marian Kollenveld, portefeuille Onderwijs
• Jan van Maanen, portefeuille Publiciteit
• Gert Vegter, portefeuille Publicaties
• Rob Tijdeman, portefeuille Onderzoek

Zoveel als mogelijk hebben deze portefeuillehouders de

betreffende commissievergaderingen bijgewoond, en

hiervan verslag gedaan tijdens bestuursvergaderingen.

Daarnaast werden de voor een stichting noodzakelijke

functies verdeeld onder de bestuursleden: voorzitter 

Hans van Duijn, secretaris Marian Kollenveld en

penningmeester Jan van Maanen.

In het eerste jaar vonden 4 bestuursvergaderingen

plaats, waarin een scala van onderwerpen aan bod is

gekomen. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk

voor de aansturing van de commissies. Daartoe geven

commissievoorzitters acte-de-presence bij deze

vergaderingen, en wel in wisselende samenstellingen,

om met het bestuur van gedachten te wisselen.

Samenstelling van de commissies is een aandachtspunt

voor het bestuur, teneinde te zorgen voor voldoende

activiteit en representatie van de achterban. Ook de

activiteiten van het Bureau PWN worden door het bestuur

besproken, communicatie hieromtrent verloopt onder

andere via tussentijdse schriftelijke rapportages door de

directeur. Kortom, enerzijds worden alle activiteiten van

PWN tegen het licht gehouden, en anderzijds wordt

richting gegeven door beleid te formuleren en strategie

te bepalen. Het bestuur neemt ook de contacten met

ministeries en subsidie-instanties voor zijn rekening.

Daarnaast neemt het bestuur het voortouw bij belangrijke

discussies in de samenleving, zo is er een ingezonden

stuk geschreven (in nauwe samenwerking met de

commissie Onderwijs) voor de Volkskrant naar aanleiding

van het CPB-rapport “Slecht wiskunde-onderwijs schaadt

economie” dat nogal prominent in het nieuws was. 

Het bestuur heeft een aantal zogenaamde “nieuwe

ideeën” besproken die door de commissies zijn

voorgesteld. Dit wordt beschouwd als een belangrijke

activiteit van de commissies, hiervoor dient out-of-the-

box worden gedacht. Binnen de begroting is behoorlijk

wat ruimte opgenomen voor deze nieuwe ideeën, en het

bestuur stimuleert de commissies om ook in de toekomst

ruim aandacht hieraan te besteden. 

Het bestuur vormt ook de schakel met het Koninklijk

Wiskundig Genootschap en de Nederlandse Vereniging

van Wiskundeleraren. Regelmatig zijn er voorstellen

waarin niet enkel PWN een rol speelt, maar ook de

moederorganisaties. 

Bestuur
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Hoewel een en ander al goed in de steigers was gezet
door het oprichtingsbestuur, waren er natuurlijk ook
veel praktische zaken die geregeld dienden te worden.
Het CWI had zich bereid verklaard huisvesting te
verlenen aan PWN, en zodoende werd op de begane
grond in de nieuwe vleugel een kamer ingericht als
huisvesting voor het Bureau PWN. 

Dit is de werkplek voor directeur en landelijke PR-

medewerker, verzamelpunt van documenten die van

belang zijn voor de Nederlandse wiskunde (boeken,

tijdschriften, folders en jaarverslagen van verwante

organisaties). Inmiddels bevindt zich hier ook het archief

van de Nederlandse Onderwijs Commissie Wiskunde

(NOCW), inclusief de verslagen van de afgelopen 50 (!)

jaar. Het werk van deze commissie wordt voortgezet door

de commissie Onderwijs van PWN, welke zich om

historische redenen PW-NOCW heeft genoemd. 

Vanuit het bureau werden praktische zaken geregeld

zoals een logo (zie onder), folder met de doelstellingen en

voornaamste activiteiten, het aanmaken van e-mail

adressen en een website

(http://www.platformwiskunde.nl). Deze website speelt

een belangrijke rol in communicatie met de achterban,

bevat informatie over het werk van de commissies,

informatie over evenementen en activiteiten, links naar

voor PWN belangrijke organisaties, nieuws en

contactinformatie. De website is gaandeweg uitgebreid,

en ook in de komende periode zal er nog druk aan

gesleuteld worden teneinde een nog krachtiger

communicatiemiddel te worden. Zo zijn er plannen voor

het openen van een discussieforum. Er is tevens gekozen

voor het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen

Twitter, Facebook en LinkedIn. In het eerste jaar is vooral

aandacht besteed aan het Twitter account onder de naam

@platformwisk, omdat dit heel erg goed ingezet kan

worden om actuele zaken snel onder de aandacht van

volgers te brengen. Inmiddels mag het account zich

verheugen in meer dan 200 volgers, en zijn er sinds

Bureau PWN

platform 
wiskunde nederland
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januari 2011 bijna 100 tweets verstuurd over uiteen -

lopende onderwerpen, zoals het nieuwste boek van de

wiskundemeisjes, het verband tussen wiskunde en de

Nobelprijs 2011 voor Chemie, de brede toepasbaarheid

van wiskunde, de continuering van de wiskundeclusters,

het verplicht maken van wiskunde als examenvak, de

internationale wiskunde-olympiade in Amsterdam, PWN-

evenementen, gekraakte krasloten, PWN-publicaties 

in de media en vele andere onderwerpen. Dit alles 

onder regie van de in januari aangestelde landelijke 

PR-medwerker, Charlotte Vlek. Zij was voorheen al actief

in eenzelfde functie voor het KWG, en zet dit nu voort

binnen de PWN-gelederen. Zij is ook permanent lid van

de commissie Publiciteit. In het volgende hoofdstuk volgt

een verslag van haar activiteiten in het eerste jaar. 

Een van de belangrijkste activiteiten van het bureau was

de organisatie van de introductiebijeenkomst op 14 mei

2011, in nauwe samenwerking met Annemarijke Jolmers,

PR-medewerker bij NWO. Omdat deze bijeenkomst

aantrekkelijk diende te zijn voor verschillende

doelgroepen, werd gekozen voor een gevarieerd

programma (zie een voorgaand hoofdstuk). Daarnaast

werd een Nederlandse versie gemaakt van een in

Duitsland tijdens het “Jahr der Mathematik” gebruikte

trailer, met als thema “Wiskunde is overal”. Deze trailer

werd vertoond aan het begin van de

introductiebijeenkomst, is nu te zien op de website, en

kan door eenieder gebruikt worden voor presentaties.

Daarnaast is gezorgd voor een verslag van de

introductiebijeenkomst dat bij de verenigingsbladen

“Nieuw Archief voor Wiskunde” en “Euclides” is gevoegd.

Ook is een professionele filmimpressie gemaakt van de

introductiebijeenkomst, welke via de website bekeken

kan worden. Deze impressie geeft een mooi beeld van de

dag, en bevat tevens een aantal interessante uitspraken

van deelnemers met betrekking tot het gebruik van

wiskunde in onderwijs en bedrijfsleven.

Het Bureau PWN verzorgt ook de verslaglegging met

betrekking tot de werkzaamheden van het platform:

jaarverslagen, jaarplannen, financiële administratie

inclusief begroting en financieel jaarverslag. In verband

met het laatste is een kascommissie ingesteld bestaande

uit de penningmeesters van KWG en NVvW, en de

financial controller van het CWI. 

De directeur is in het afgelopen jaar aanwezig geweest bij

alle bestuursvergaderingen, en ook zoveel mogelijk bij de

vergaderingen van de 5 commissies. Dit is vooral van

belang voor een goede communicatie tussen bestuur en

commissies, en om adequaat te kunnen reageren op

ontwikkelingen. Dit alles is nog versterkt door het

uitnodigen van commissievoorzitters, in wisselende

samenstellingen, bij bestuursvergaderingen. Daarnaast

heeft het bureau in mei 2011 ook een eerste bijeenkomst

georganiseerd met alle commissievoorzitters, om te

spreken over dwarsverbanden tussen de verschillende

commissies zoals ook visueel weergegeven in de

zogenaamde PWN vijfhoek. Dit heeft geleid tot vervolg -

gesprekken tussen en op initiatief van verschillende

commissievoorzitters. Hiermee wordt eens te meer

aangetoond hoe krachtig de gevormde structuur is van

het platform. In deze zin is PWN een unieke discipline -

gerichte organisatie, het verenigt alle aspecten van

wiskunde. 

Ook de blik naar buiten is belangrijk. Nederland is geen

eiland, de Nederlandse wiskunde evenmin. In de ons

omringende landen worden ook vele initiatieven ontplooid

teneinde de rol van wiskunde op scholen, in bedrijfsleven

en in de maatschappij te versterken en te bestendigen. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn zogenaamde Knowledge

Transfer Networks (KTN) actief. Het Smith Institute in

Oxford heeft de leiding over het KTN “Industrial

Mathematics” (KTN-IM, zie

https://connect.innovateuk.org/web/mathsktn), en

hiermee worden door het bureau PWN nauwe contacten

onderhouden. De directeur PWN was gast tijdens een

interessante bijeenkomst van genoemd KTN in het House

of Lords in Londen, en het ligt in de bedoeling om de

directeur van het KTN-IM binnenkort uit te nodigen bij
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een bijeenkomst van de commissie Innovatie teneinde

ervaringen uit te wisselen. 

In Duitsland vonden het afgelopen jaar een aantal

bijeenkomsten plaats in verband met het formuleren van

een strategie voor wiskunde. De directeur van PWN

mocht deelnemen, als enige buitenlander, aan deze

interessante bijeenkomsten. Deze werden zeer

professioneel aangepakt, onder leiding van een aantal

sociologen. Het heeft geleid tot een uitgebreid

strategierapport dat beschikbaar is bij het Bureau PWN.

Dit geldt ook voor het eindverslag van het Forward Look

Project “Mathematics and Industry”, gefinancierd en

georganiseerd door de European Science Foundation

(ESF) en de European Mathematical Society (EMS). Hierin

staan aanbevelingen voor het verbeteren van de positie

van wiskunde ten behoeve van het bedrijfsleven. Het

project heeft tevens geleid tot een boek “European

Success Stories in Industrial Mathematics”, verschenen

bij Springer, waarin ook 4 bijdragen uit Nederland zijn

opgenomen. Het ligt in de bedoeling om een soortgelijk

boek uit te geven voor de Nederlandse wiskunde, wellicht

in een ietwat andere vorm. Dit is een van de taken van de

commissie Innovatie in het komende jaar. Tenslotte is

PWN ook gepresenteerd tijdens de EMS-jaarvergadering

van presidenten van Europese wiskundeverenigingen in

Bilbao (mei 2011). 

De blik naar buiten betekent ook het onderhouden van

contacten met andere disciplinegerichte organisaties in

Nederland. Zo zijn er contacten opgebouwd met het

Platform voor ICT-professionals (NgI, www.ngi.nl) en het

Informatica Platform Nederland (IPN,

www.ictonderzoek.net, ook ondersteund door NWO), en

eerste contacten gelegd met het Nederlands Instituut

voor Biologie (NIBI, www.nibi.nl). PWN kan, als prille

organisatie, veel leren van de ervaringen van deze

platforms. Tevens zijn er mogelijkheden om samen op te

trekken, zoals bijvoorbeeld richting de Topsectoren (via

het NIRICT, www.nirict.nl). Daarnaast heeft het Bureau

PWN ook contacten gelegd met wiskundigen in instituten

aan universiteiten die geen wiskundeafdeling kennen,

zoals aan de universiteiten van Maastricht, Tilburg en

Wageningen, om ook hen te betrekken bij de activiteiten

van PWN. 

Het Bureau PWN ziet ook toe op de activiteiten van de

wiskunderedacteur bij Kennislink (zie de website

www.kennislink.nll/wiskunde en ook het twitter account

@KL_Wiskunde). Dit is een belangrijke publicitaire

activiteit, waar een verscheidenheid aan onderwerpen de

revue passeert, interessant voor een groot publiek. In een

volgend hoofdstuk een verslag van de werkzaamheden

voor Kennislink.

Al met al is het Bureau PWN in het eerste jaar actief

geweest als spin in het web, door kruisverbanden aan te

leggen, het bestuur en de commissies te informeren en

te ondersteunen, ontwikkeld beleid mede helpen

uitvoeren, contacten te leggen met verwante

organisaties, te profiteren van ontwikkelingen in het

buitenland en veel praktische zaken te regelen. Ook is

actief gereageerd op ontwikkelingen in den lande,

bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie in De

Volkskrant naar aanleiding van de publicatie op 6 juni

2011 van het CPB rapport “Slecht wiskundeonderwijs

schaadt economie”. Het toont eens te meer de

meerwaarde aan van het hebben van een platform als

PWN. Het afgelopen jaar is er veel gesproken en in breed

(landelijk) verband gediscussieerd over onderwerpen die

tot nog toe onbesproken bleven. Het is belangrijk om dit

ook in de voor ons liggende jaren voort te zetten, en het

Bureau PWN zal zich hier blijvend voor inzetten. 
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Vanaf januari 2011 is Charlotte Vlek weer actief als

landelijk PR-medewerker, na deze functie tot september

2009 voor het KWG met verve te hebben vervuld. De PR-

medewerker draagt zorg voor het uitvoeren van een

belangrijk deel van het activiteitenplan van de commissie

Publiciteit van PWN. De taken omvatten de volgende

aspecten:

• inventariseren van bestaande publicitaire activiteiten
m.b.t. de wiskunde in Nederland, en bijdragen aan een

daarop gebaseerd activiteitenplan voor publiciteit;

• ontwikkelen en uitvoeren van publicitaire activiteiten
gericht op het bekend maken van de

beroepsmogelijkheden van wiskundigen, onder meer

door interviews met wiskundigen die werkzaam zijn in

bedrijfsleven of bij de (semi)overheid;

• ontwikkelen en uitvoeren van publicitaire activiteiten
gericht op een positieve beeldvorming van de wiskunde

bij scholieren en het grote publiek, bijvoorbeeld door

het aanschouwelijk maken van praktische

toepassingsmogelijkheden van de wiskunde, door

bijdragen aan science blogs, videoportretten, wiskunde

studenten voor de klas, en het ontwikkelen van een

landelijke wiskunde activiteit; 

• ontwikkelen en uitvoeren van publicitaire activiteiten
gericht op een positieve beeldvorming van de wiskunde,

gericht op bedrijven; 

• medewerking verlenen aan publicitaire werkzaamheden

betreffende IMO 2011;

• zorgen voor verspreiding van relevante informatie die

bijdraagt aan de doelstellingen van de commissie

Publiciteit, via op de doelgroepen en de boodschap

afgestemde kanalen, waaronder mogelijk de PWN-

website; 

• contacten onderhouden met wiskundigen bij

universiteiten en onderzoeksinstellingen, met docenten

in het voortgezet onderwijs, met (organisaties van)

leraren en schooldecanen, en met de media;

• bijdragen aan actieve publiciteit voor het Platform
Wiskunde Nederland. 

De PR-medewerker is 1 dag per week actief voor PWN, 

en heeft zich sinds de start in januari met een veelheid

aan zaken beziggehouden. Hieronder een verslag van

deze werkzaamheden. 

Onderhouden website PWN
Na een basisontwerp en –invulling is de verdere inhoud van

de website van PWN verzorgd. Dat hield onder andere in: 

• Korte overzichtspagina’s maken van de verschillende

commissies (in het komende jaar verder uit te breiden).

• Nieuws over de introductiedag, programma en verslag

achteraf schrijven en plaatsen op de website.

Filmverslag en trailer plaatsen.

• Overig nieuws plaatsen, zoals de reactie(s) van PWN op
de nieuwsberichten over onderwijs en dergelijke.

• Vier speciale vakken onderaan de website regelmatig

updaten: er hebben onder andere aankondigingen

gestaan voor de IMO, het museumweekend in Nemo, en

het boek “De Pythagoras code”. 

Opstarten en onderhouden Twitter-,
Facebook- en LinkedInaccounts voor
PWN
Platform Wiskunde Nederland heeft sinds half februari

Twitter-, Facebook- en LinkedInaccounts. Hierop worden

op regelmatige basis (bij voorkeur tweemaal per week)

Landelijke PR-medewerker
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berichten over wiskunde geplaatst. Soms zijn er berichten

vanuit PWN zelf (zoals het filmverslag van de introductie -

dag), vaak ook gaat het om een link naar een nieuws bericht

over wiskunde op de website van een krant. Vooral Twitter

is succesvol, en het succes hiervan is direct terug te zien in

het aantal bezoekers van de website van PWN. Een

voorbeeld: op 19 juli was er een duidelijke piek te zien in

het aantal bezoekers van www.platformwiskunde.nl. Op die

dag was er een aankondiging op Twitter geplaatst voor het

publieks evenement ‘Road Traffic and Stochastics’ o.a.

georganiseerd door PWN-Innovatie, met een link naar de

PWN website. 

Introductiebijeenkomst PWN op 14 mei
• Rond de introductiebijeenkomst heeft de PR-

medewerker meegewerkt aan verschillende

organisatorische werkzaamheden, zoals mailings

schrijven met aankondigingen, meeschrijven aan een

persbericht, flyers verspreiden, en op de dag zelf

allerlei praktische zaken.

• Na afloop is een uitgebreid verslag geschreven,
voorzien van foto’s. Dit is meegestuurd met het Nieuw

Archief voor Wiskunde, Euclides, en het is op de eigen

website geplaatst. 

• Van de introductiebijeenkomst is ook een filmverslag

gemaakt. Briefing en afronding van die opdracht is

verzorgd door de PR-medewerker.

Overzicht bestaande initiatieven
Op verzoek van de commissie Publiciteit is een overzicht

gemaakt van bestaande initiatieven op het gebied van

wiskundepromotie. 

Samenwerkingsverbanden met KWG,
NvvW, IMO en overige partijen
In de afgelopen maanden heeft de PR-medewerker

samen met Willem-Jan van Elk (voorzitter Publiciteit)

gewerkt aan het ontwikkelen van mogelijke

samenwerkingsverbanden met KWG, NvvW, IMO. Op dit

moment zijn zij bezig de projecten tot een concreet

voorstel uit te werken.

Daartoe zijn meerdere afspraken geweest met Jenneke

Kruger (KWG), Johan Gademan (NvvW), Martijn de Graaff

(IMO) en Wim Berkelmans (IMO). De uitgewerkte

projectvoorstellen zullen later dit jaar volgen. 

Daarnaast zijn er verkennende gesprekken geweest met

onder andere Rosalie Blom (Museum Boerhaave) en Yuri

Matteman (De Praktijk, natuurwetenschappelijk

onderwijs en wetenschapscommunicatie), Alex van den

Brandhof (Kennislink)

Ook heeft Mariette Huisjes (contact via Annemarijke

Jolmers, NWO), in een aantal afspraken meegedacht over

het ontwikkelen van een digitale communicatiestrategie

voor PWN. 

Bezoeken van evenementen
In het afgelopen jaar is de PR-medewerker aanwezig

geweest bij de volgende evenementen:

• Openings- en sluitingsceremonie van de International

Mathematical Olympiad (IMO)

• Leve de Wiskunde (UvA)
• Nationale Wiskunde Dagen (NWD)

Overige werkzaamheden
Interview met Roger Penrose (n.a.v. zijn lezing op de

introductiebijeenkomst) geschreven voor

www.kennislink.nl en www.sciencepalooza.nl. 

Interview (met Bas Mijnen) geschreven en toegevoegd

aan www.wiskundeinperspectief.nl. 
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Samenvatting
De vakpagina Wiskunde van Kennislink stelt zich ten doel

leerlingen en algemeen geïnteresseerden kennis te laten

maken met nieuwe ontwikkelingen in de wiskunde. De

financiering van de pagina geschiedt door het Platform

Wiskunde Nederland (PWN) met ondersteuning van de

Stichting Compositio. De redactie van de pagina wordt

verzorgd door Alex van den Brandhof voor 0,2 fte. 

Output vakpagina Kennislink Wiskunde
In de periode 1-10-2010 tot en met 30-9-2011 zijn op de

vakpagina Wiskunde 58 artikelen (nieuwsberichten en

achtergrondartikelen) verschenen. De meeste

Kennislinkartikelen werden geschreven door Alex van

den Brandhof, vakredacteur wiskunde van Kennislink.

Daarnaast verschenen er artikelen van andere auteurs;

dit betreft artikelen die zijn overgenomen uit andere

media (zie punt 'Samenwerkingsverbanden').

Uit figuur 1 blijkt dat Wiskunde een relatief grote bijdrage

levert aan Kennislink: 5%, terwijl veel andere vakpagina's

met een vergelijkbaar percentage voor méér dan 0,2 fte

bemand zijn.

Nieuwe artikelen op het gebied van wiskunde worden

wekelijks onder de aandacht gebracht van de 7.750

abonnees van de nieuwsbrief van Kennislink. Daarnaast

kent de vakpagina 68 RSS feed abonnees.

Figuur 1: Percentage publicaties per vakpagina van het
totale aantal publicaties op Kennislink. Deze cijfers
betreffen het jaar 2010.

Kennislink Wiskunde

Aarde & Klimaat   8%

Astronomie & Ruimteonderzoek   11%

Biologie   15%

Biotechnologie   3%

Geschiedenis & Archeologie   2%

Gezondheid   12%

Hersenen & Gedrag   6%

Maatschappij   10%

Nanotechnologie   2%

Natuurkunde   8%

Scheikunde   5%

Taal & Spraak   6%

Techniek   7%

Wiskunde   5%
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Samenwerkingsverbanden 
De vakpagina werkt samen met Pythagoras, Nieuw

Archief voor Wiskunde, EOS en Wisactueel. Van deze

media zijn enkele artikelen door Kennislink

overgenomen. 

Samenwerking Kennislink - Sp!ts
Van 2007 tot en met 2010 verzorgde Kennislink wekelijks

een pagina in de Sp!ts. De naam van de pagina is

D!scover. Op 24 december verscheen 'Schermen met pi'

(over de 400ste sterfdag van Ludolph van Ceulen); dit

laatste artikel had op oudjaar moeten verschijnen, maar

door een fout van de Sp!tsredactie is het een week te

vroeg geplaatst.

Conferenties
In de periode 1-10-2010 tot en met 30-9-2011 was

Kennislink (algemeen, dus niet Kennislink Wiskunde) bij

diverse conferenties aanwezig, zij het dat die conferenties

niet specifiek over wiskunde gingen. In februari 2012 zal

Kennislink Wiskunde aanwezig zijn bij de Nationale

Wiskunde Dagen, een grootse tweedaagse conferentie

voor wiskundeleraren. 

Twitter
Kennislink Wiskunde is sinds januari 2011 actief op

Twitter (@KL_Wiskunde). De redacteur verzendt enkele

berichten per maand. Deze worden gelezen en door -

gestuurd door ruim 130 volgers; dit aantal groeit gestaag. 

Bezoekerscijfers
Uit onderstaande tabel blijkt dat de Wiskundepagina het

goed doet. Gegeven het feit dat er gemiddeld één

werkdag per week aan de pagina wordt gewerkt (in

tegenstelling tot diverse andere vakpagina's die voor

meer dan 0,2 fte worden gefinancierd) zijn de cijfers voor

de Wiskundepagina zeer gunstig. Plaats 6 in de

rankinglist (op een totaal van 14 vakpagina's) is voor een

abstract vak als wiskunde een zeer hoge score. De

ranking is gebaseerd op basis van gemiddeld aantal

unieke views per pagina binnen het vakgebied. De cijfers

betreffen het jaar 2010; cijfers voor het jaar 2011 komen

begin 2012.

Vakpagina Views vakpagina Unieke views vakpagina Ranking

Aarde & Klimaat 70.594 48.454 8

Astronomie & Ruimteonderzoek 77.311 55.622 14

Biologie 51.573 37.629 12

Biotechnologie 28.499 21.695 13

Geschiedenis & Archeologie 46.796 33.657 3

Gezondheid 46.545 33.402 5

Hersenen & Gedrag 75.377 53.393 1

Maatschappij 38.018 28.212 7

Nanotechnologie 54.796 37.986 2

Natuurkunde 60.596 45.529 11

Scheikunde 33.812 25.595 9

Taal & Spraak 49.956 35.698 4

Techniek 45.628 33.299 10

Wiskunde 46.426 34.155 6



23

JAARVERSLAG 2010/2011 – PLATFORM WISKUNDE NEDERLAND

Het aantal unieke pageviews per vakpagina op Kennislink

in 2010 (derde kolom in tabel) is in figuur 2 weergegeven

in een staafdiagram.

Een sommatie van de unieke pageviews voor alle

wiskundeartikelen in de Kennislink database levert voor

2010 een totaal van zo’n 295.737 pageviews. Per artikel

zijn dat gemiddeld 613 pageviews, zie figuur 3.

Figuur 2: Aantal pageviews per vakpagina op Kennislink in 2010.

Figuur 3: Gemiddeld aantal pageviews van de artikelen op de vakpagina’s van Kennislink in 2010.

Vindbaarheid 
Er wordt vanaf 54 bronnen op het internet doorverwezen

naar de vakpagina Wiskunde. Voorbeelden hiervan zijn

www.wiskundemeisjes.nl, www.wiskunde.startpagina.nl

en diverse Wikipedia-lemma's. Kennislink heeft een hoge

Google PageRank (7/10) waardoor verwijzingen hoog in de

lijst met zoekresultaten worden weergegeven. De 

vakpagina Wiskunde verschijnt hierdoor consequent op

de eerste pagina van de zoekresultaten bij het zoekwoord

“wiskunde”. De vakpagina werd in 2010 gevonden op 90

zoekwoorden, waaronder de woorden “wiskunde” en

“wiskunde nieuws”.



24 JAARVERSLAG 2010/2011 – PLATFORM WISKUNDE NEDERLAND

De commissies verschillen nogal in grootte: Onderzoek,

Innovatie en Onderwijs zijn de 3 grote commissies met

rond de 15 leden, terwijl de kleine commissies Publiciteit

en Publicaties ongeveer 5 leden hebben. Dit heeft te

maken met de thematiek welke door de commissies

wordt behandeld, en het op een juiste manier afdekken

van de achterban. Waar nodig zijn in het eerste jaar nog

leden toegevoegd, en er hebben inmiddels ook enige

wisselingen plaatsgevonden. Dit alles afgestemd met het

bestuur. 

Alle commissies vergaderen op regelmatige basis, grosso

modo eens per 3 maanden. Dit betekent dat er in het

eerste jaar gemiddeld 4 vergaderingen per commissie

hebben plaatsgevonden. Een aantal commissies heeft

subcommissies gevormd, al dan niet van tijdelijke aard,

en deze subcommissies laten een verhoogde

vergaderactiviteit zien waarover dan in de voltallige

vergaderingen is gerapporteerd. 

In het kort geven we nu voor de verschillende commissies

weer wat de belangrijkste wapenfeiten waren in het

eerste jaar. Voor de precieze samenstelling van de

commissies, alsmede voor de context waarin de

verschillende commissies opereren, verwijzen we naar

het Jaarplan 2011/2012 dat recent is verschenen. Nadere

informatie en details zijn te verkrijgen via de

commissievoorzitters, danwel via het Bureau PWN of via

de website. Het zou immers te ver voeren om alle details

van hetgeen besproken en bereikt is hier te vermelden. 

Commissies

Meteen vanaf de start van PWN zijn de commissies
actief, sommige commissies hebben zelfs al voor het
eerst vergaderd in juni 2010. Zoals eerder gemeld
vormde het slotdocument van het oprichtingsbestuur
een leidraad voor de te ontplooien activiteiten, en
hiervan is dan ook dankbaar gebruik gemaakt.
Daarnaast was ook de samenstelling van de commissies
grotendeels achter de rug, zodat een vliegende start
kon worden gemaakt. 
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Onderzoek 
De Commissie Onderzoek, welke zo’n vier keer per jaar

bij elkaar komt,  beschouwt het als haar eerste taak om

het onderzoeksbudget van de wiskunde in Nederland te

bewaken en te monitoren. Als zodanig heeft de

commissie zich in het afgelopen jaar ingezet voor de

realisering van de aanbevelingen in het Masterplan

Toekomst Wiskunde. Bijzondere aandacht had de

financiering van de vier wiskundeclusters, waarin een

groot deel van het huidige Nederlandse wiskunde -

onderzoek is geconcentreerd. De clusters DIAMANT, GQT

en NDNS+ bestaan sinds 2005/2006 en hebben in het

wiskundig onderzoek een samenwerking tot stand

gebracht op een schaal die nieuw is in Nederland. De

clusters spelen ook een sleutelrol bij het aantrekken van

jong toptalent. De steun voor deze clusters in de

achterliggende tijd heeft de wiskunde door een moeilijke

tijd heen geloodst. Eind 2010 liep de financiering van deze

clusters ten einde. Op het gebied van stochastiek is in

2009 het vierde cluster STAR gevormd met EURANDOM

als thuisbasis. Het Masterplan geeft een krachtig pleidooi

voor de voortzetting van de clusters, al dan niet in

gewijzigde vorm. De evaluatie van de wiskundeclusters is

in de eerste helft van 2011 afgerond, was vol lof over de

prestaties en resultaten van de clusters, en heeft geleid

tot, zij het in ietwat beperktere vorm, financiering van de

clusters voor de komende 2 jaar. 

Een ander belangrijk punt van aandacht was de grote

aanvraagdruk bij diverse subsidieprogramma’s, zoals

bijvoorbeeld de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) die

sterk is geconcentreerd rond individuele onderzoekers.

De aanvraagdruk is in de afgelopen jaren sterk

toegenomen en succesvolle aanvragen spelen een steeds

grotere rol in het carrièrepad van (jonge) onderzoekers.

Teneinde onderzoekers te ondersteunen bij deze

aanvragen, heeft de commissie Onderzoek de

mogelijkheid geboden aan onderzoekers om hun

voorstellen in oefensessies te presenteren. Inmiddels

heeft een aantal van deze sessies plaatsgevonden, en de

effecten hiervan op de slaagkansen voor wiskundige

onderzoeksvoorstellen zijn duidelijk zichtbaar.

Ook in de Vrije Competitie is de aanvraagdruk hoog. In het

Masterplan wordt gepleit voor grotere slaagkansen,

waartoe de budgetten voor beide competities structureel

zouden moeten worden verhoogd. Dit is vooralsnog niet

aan de orde, gezien de druk richting Topsectoren.

Daarnaast kan de bewustwording omtrent alternatieve

financieringsmogelijkheden, zoals ERC grants, verbeterd

worden. Voor 2011 was er bijvoorbeeld een budget van 660

miljoen euro beschikbaar voor de ERC Advanced Grants. In

het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden besproken, en

dienen een actief vervolg te krijgen in het 2e jaar. 

De commissie Onderzoek heeft ook initiatieven ontplooid

richting aanpalende vakgebieden, om kansen voor

wiskundig onderzoek te verkennen. Zo is het KNAW-

rapport betreffende biowiskunde tijdens een van de

vergaderingen gepresenteerd door een van de auteurs van

het rapport, om te zien of dit thema wellicht uitgebouwd

zou kunnen worden tot een speciaal onderzoeksthema

binnen NWO, of op een andere wijze. Ook zijn er

gesprekken geweest met FOM, teneinde mogelijkheden tot

nauwere samenwerking te verkennen. Ook deze

initiatieven behoeven nadere uitwerking in het 2e jaar. 

Dat geldt ook voor de Topsectoren van het ministerie van

EL&I. Hier onderhoudt de commissie nauw contact met de

commissie Innovatie die hierin het initiatief neemt. Hoewel

het zich liet aanzien dat er grote druk zou kunnen komen

op zuiver onderzoek, zijn recente geluiden uit de

Topsectoren bemoedigend. Hier is wel een taak weggelegd

voor de commissie Onderzoek, om de juiste aansluitingen

te vinden en voortdurend in overleg met NWO te blijven

hieromtrent. Dit gebeurt enerzijds in contacten tussen

NWO en de 4 wiskundeclusters, anderzijds rechtstreeks

tussen NWO en de commissie Onderzoek.
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Innovatie
De commissie Innovatie kent een zeer diverse samen -

stelling bestaande uit zowel academische onderzoekers

met een sterk toegepast karakter, als industriëlen met

het hart op de juiste plaats betreffende wiskunde.

Daarnaast is er een sterke verwantschap met 3TU.AMI,

het toegepaste wiskunde instituut van de drie technische

universiteiten. Hoewel deze relatie sterk is, beoogt de

commissie Innovatie ook juist toegepast wiskundigen van

niet-technische universiteiten te betrekken bij haar

activiteiten. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

Net als de andere commissies heeft Innovatie zich in

eerste instantie laten leiden door de aandachtspunten

zoals geformuleerd in het slotdocument van het

oprichtingsbestuur. Een van de belangrijkste punten was

het opzetten van het TWI, het Transferpunt Wiskunde en

Innovatie. De commissie Innovatie heeft besloten dat zij

feitelijk het TWI vormt. Vervolgens is een plan gemaakt

bestaande uit het aanmaken van een database met

contactgegevens en expertises van wiskundigen aan

Nederlandse universiteiten (er zijn inmiddels zo’n 400

namen in deze database opgenomen, met een kenschets

van hun wiskundige expertiserelatie; hiermee kan gericht

informatie worden uitgewisseld met de achterban), en

een aantal zeer specifieke workshops geënt op voor

Nederland belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld

Chemie. Ook heeft de commissie geconcludeerd dat het

uitermate belangrijk is om juist met het MKB contacten te

leggen, omdat dit de motor is van de Nederlandse

economie en er duidelijk behoefte is aan wiskundige

innovaties binnen deze sector. Het TWI, i.c. de commissie

Innovatie, heeft dan ook plannen gemaakt voor een

workshop geënt op het MKB, en deze zal in het tweede

jaar plaatsvinden. 

Gaandeweg het eerste PWN-jaar bepaalden de

Topsectoren ingesteld door het ministerie van EL&I meer

en meer de agenda van de commissie Innovatie. Er wordt

nu op deelgebieden van de topsectoren gesproken met

vertegenwoordigers, en er wordt gewerkt om wiskunde

als sectoroverstijgende (of sectordoorsnijdende)

discipline in de plannen op te nemen. In deze discussie

neemt de commissie Innovatie het voortouw, en

onderhoudt hierover contacten met de commissie

Onderzoek waar parallel een discussie plaatsvindt over

aansluiting bij de Topsectoren. 

Tijdens een van de vergaderingen was er een

gastspreker, Guus Berkhout van de TU Delft, zeer

succesvol in zijn “geologische” contacten met bedrijven.

Hij betoogde dat de wiskunde niet bang moet zijn om

vanuit haar sterkte te opereren. Wiskundigen moeten zich

volgens hem verdiepen in de problemen van bedrijven, en

een visie ontwikkelen voor een groep bedrijven werkzaam

op hetzelfde terrein. Innovatie en kennistransfer verlopen

niet lineair (van fundamenteel naar toegepast) maar

cyclisch. Er moet over en weer samenwerking zijn tussen

de ontdekkers (de fundamentele onderzoekers) en de

toepassers in de bedrijven. Het leidde tot een

geanimeerde discussie met de commissieleden.

De commissie heeft ook gesproken over het vervaardigen

van een boekje rondom succesverhalen van wiskunde

toegepast op industriële en maatschappelijke

vraagstukken. Er is duidelijk behoefte aan dit soort

voorbeelden, teneinde beleidsmakers en subsidie -

verleners te overtuigen van het belang van wiskunde in

verband met innovatie. Er zijn diverse voorbeelden, zowel

in binnen- als buitenland, en de commissie beraadt zich

op een voor onze doeleinden geschikte vorm.

Tenslotte heeft de commissie acte-de-presence gegeven

tijdens de Studygroup Mathematics with Industry 2011 te

Amsterdam. Het is goed om ook in de toekomst aanwezig

te zijn bij deze studygroups, en daar instrumenten aan te

reiken voor mogelijke follow-up activiteiten. 

Onderwijs
In de allereerste vergadering heeft deze commissie

besloten zich op te splitsen in 3 deelcommissies, en

aandachtspunten geformuleerd hiervoor:
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• Schakelpunten
- Advisering op een betere aansluiting van vmbo-tl 

naar mbo resp. havo

- Inventarisatie aansluiting primair onderwijs naar 

onderbouw

- Onderzoek naar wiskunde-prestaties

universiteitsstudenten

• Nascholing
- Inventarisatie van bestaande nascholingsactiviteiten,

opzetten beroepsregister

- Uitvoering pilot nascholing op schoollocaties met

alumni lerarenopleiding UvA/HvA/VU (doel is

professionele uitwisseling binnen scholenclusters,

community-vorming)

• Curriculum
- Vorming certificeringscommissie Wiskunde D

- Forse uitbreiding realiseren van deelname van 

po-scholen aan de Kangoeroe-wedstrijd

- Eerste vergelijking met buitenlands wiskunde-

curriculum

- Tips-list ten behoeve van het reken-onderwijs

Deze deelcommissies hebben afzonderlijk en intensiever

vergaderd, en de resultaten vervolgens weer

gerapporteerd in plenaire vergaderingen van de

commissie Onderwijs. 

Ook is tijdens de eerste vergadering, vanwege de grootte

en diverse taakstelling van de commissie, afgesproken

om een secretaris en een penningmeester aan te stellen. 

Laatstgenoemde heeft een deelbegroting opgesteld voor

de commissie, afgestemd met directeur en bestuur van

PWN. Hierin zijn een aantal belangrijke acties

opgenomen:

• Voor de deelcommissie “Curriculum” aandacht voor de

Kangoeroewedstrijd, het primair rekenonderwijs en een

inventarisatie van het wiskundeonderwijs in het

buitenland

• Voor de commissie “Nascholing” een inventarisatie van

reeds bestaande nascholing, en een uitvoering van een

pilot “professionalisering” in de provincie Noord-

Holland

• Voor de commissie “Schakelpunten” een onderzoek

naar de wiskunde-prestaties van universiteitsstudenten

Wapenfeiten van de commissie in het eerste jaar zijn zeer

divers, mede door de grote hoeveelheid aandachtspunten

waar de commissie zich op richt. Zo is het idee besproken

om de basisscholen binnen te dringen met Kangoeroe,

waarvoor een plan is gemaakt. Een onderdeel hiervan is

Telemarketing. Voorts is er contact geweest met Beatrice

Boots van het Platform Bèta Techniek, ten gevolge

waarvan een brief is opgesteld voor financiële steun

vanuit dit platform. 

Betreffende de certificering en het opzetten van een

beroepsregister is een lijst met punten aangemaakt 

waar nascholing aan zou moeten voldoen. Op dit moment

loopt er een pilot  'kwaliteit leraren', waarbij Marianne

Lambriex van de NVvW wordt gesteund om een beroeps -

register op te stellen. De certificeringscommissie

wiskunde D heeft een document geschreven met

kwaliteitseisen waaraan modules voor het vak wiskunde D

dienen te voldoen.

Betreffende schakelpunten is onder andere geadviseerd

een betere aansluiting van vmbo-tl naar havo te

bewerkstelligen. Hiertoe is het “rapport Meijerink”

geïnventariseerd. Kleinschalig/regionaal moet er gekeken

worden of er weet is voor wat betreft de adviezen 

PO-onderbouw en in hoeverre primair onderwijs op de

hoogte is van het reken- en wiskundegebied: wat zijn de

feiten, het niveau van instromende leerlingen en de

Citocijfers? Voor docenten moet helder op papier komen

wat je generiek binnenkrijgt over wat leerlingen kunnen

en wat ze niet kunnen (groep 8  brugklas). Er moet voor

gewaakt worden niet weer het wiel uit te vinden. Niet alles

beklijft wat er in groep 8/de brugklas (het schakel punt)

gedoceerd wordt. Er moet ook gewaakt worden voor

stigma's. Cito geeft uitsluitsel over wat leerlingen in

groep 8 kunnen. De einddoelen van groep 8 heb je nodig
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om percentages te weten; rapporteren uit domein 1F en 1S.

Een en ander heeft samenhang met het rapport Meijerink,

men is gestart om het probleem te tackelen. Het probleem

is niet de doorlopende leerlijn, maar de communicatie door

middel van ontmoetingen. Besloten is om in het netwerk te

duiken om een en ander concreet te krijgen.

Het onderzoek naar wiskundeprestaties onder studenten

van universiteiten in andere vakken wordt lopende dit jaar

opgeleverd. Helpt wiskunde D qua prestatie? Vinden

studenten obstakels/problemen op hun weg? Wellicht

moeten er mensen gecontracteerd worden die gegevens

aanleveren, de gegevens zouden dan door een student-

assistent verwerkt kunnen worden. Men is zich ervan

bewust dat er meerdere schakelpunten zijn, maar

eerdergenoemde heeft nu als eerste aandacht.

Tenslotte is actief gereageerd op de CPB policy brief 

over de Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief. 

Er is een persbericht uitgegaan in samenwerking met 

het bestuur. PWN-voorzitter Hans van Duijn heeft een

ingezonden brief ondertekend (het Volkskrantartikel

'Wiskundig Nederland zegt: maak de top bereikbaar’). 

In het CPB rapport staat dat de dalende kwaliteit van het

wiskundeonderwijs de staat 6 miljard Euro zal kosten.

Dergelijke rapporten worden als schadelijk voor het

wiskundeonderwijs in Nederland gezien, het sluit wel goed

aan bij de eerder gepresenteerde actieplannen. PW-NOCW

heeft bewust op een andere generieke wijze gereageerd.

Publiciteit
De commissie Publiciteit is een van de kleinere

commissies, maar wel uitermate actief geweest in het

eerste jaar. Er is meteen een uitgebreid plan gemaakt

voor activiteiten, zeer gedetailleerd, met een grote

hoeveelheid te ontplooien activiteiten. De commissie is

ook actief geweest in het leggen van contacten met

andere organisaties die voor het thema “publiciteit” van

belang zijn. Zo heeft Johan Gademan (NVvW) tijdens een

van de vergaderingen het initiatief “100 vensters op de

wiskunde” gepresenteerd

(http://www.math4all.nl/100Vensters/Start.html).

Organisatoren van IMO 2011 hebben verschillende keren

acte-de-presence gegeven tijdens vergaderingen van de

commissie, en ook in het natraject van IMO 2011 zijn de

contacten behouden gebleven en zelfs uitgebreid. IMO

2011 was, vanzelfsprekend, een van de allerbelangrijkste

evenementen voor publiciteit van de wiskunde in 2011, en

er is zowel de IMO-organisatie als de commissie

Publiciteit alles aan gelegen om het positieve gevoel te

gebruiken om de positie van wiskunde blijvend te

versterken. 

Een belangrijk besluit van de commissie was om zich te

richten op een drietal doelgroepen: het grote publiek,

middelbare scholieren en het bedrijfsleven, dit laatste in

nauw overleg met de commissie Innovatie. Om de

activiteiten handen en voeten te geven, werd  een

workshop van één dagdeel gehouden.. Daarin werd per

doelgroep bepaald: wat wil PWN bereiken, wat is er al,

hoe kunnen we de meeste waarde toevoegen? Aan de

hand hiervan is vervolgens een activiteitenplan gemaakt

met dito budget. Voor deze workshop werden een aantal

gasten uitgenodigd die zich ook bewegen op het gebied

van publiciteit van de wiskunde. 

De commissie koos vervolgens de volgende invalshoeken

voor publiciteit:

1. inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en laten

zien wat de rol van de wiskunde daarin is

(klimaatmodellen, pensioenvraagstukken,

navigatiealgoritmen, …);

2. scholieren informeren over het beroepsperspectief van

wiskunde;

3. het publiek er bewust maken van maken dat wiskunde

‘overal is’ en ‘er toe doet’;

4. het publiek informeren over nieuwe wiskundige

onderzoekresultaten en toepassingen.

Betreffende het derde punt is onder andere, in

samenwerking met het Bureau PWN, de trailer

“Wiskunde is overal” gemaakt (vertaling uit het Duits). 
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De commissie is ook uitermate actief geweest met het

ontwikkelen van zogenaamde “nieuwe ideeën” waarvoor

in de begroting ruimte is gereserveerd. Het idee van 

“de wiskunde-blitz maken” (een grote, landelijk uit te

vouwen, activiteit) is diverse malen besproken tijdens

vergaderingen, maar nog niet concreet uitgewerkt. 

Een plan voor digitale ontsluiting van tijdschriften ten

behoeve van middelbare scholieren geïnteresseerd in

toepassingen van wiskunde in beroep en bedrijf is

kortgesloten met het bestuur PWN en de verenigings -

besturen van NVvW en KWG, de conclusie was dat dit

nader dient te worden doorgesproken met de commissie

Publicaties waar een soortgelijke activiteit aan de orde is.

Ook is een idee ontwikkeld voor een prijsvraag “Wiskunde

in het dagelijks leven”.

Qua publiciteit heeft PWN ook besloten om voortaan de

“Propadeuseprijzen Wiskunde” van de Koninklijke

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen”

(http://www.hollmij.nl) voor haar rekening te nemen.

Voorheen werden deze prijzen gesponsord door de

onderzoeksschool “Stieltjes”, maar deze is opgegaan in

de nieuwe wiskunde-onderzoeksschool WONDER (zie de

website http://web.science.uu.nl/WONDER/). Deze prijzen

worden steeds eind november uitgereikt tijdens een

feestelijke bijeenkomst in het historische Hodshon-huis

te Haarlem. In 2011 neemt PWN tevens de “Afstudeer -

prijs Wiskunde” voor haar rekening, het ligt echter in de

bedoeling dat deze prijs vanaf 2012 door een industrie

wordt overgenomen. PWN heeft er voor gekozen om in

2011 deze prijs zelf te sponsoren, omdat ook andere

disciplines, zoals Natuurkunde, Informatica en

Scheikunde, zo’n prijs uitreiken. De HMW, met voorzitter

Alexander Rinnooy Kan, maakt altijd veel werk van deze

prijsuitreiking en publiciteit hieromheen. Voor PWN is het

een uitgelezen kans om verdere bekendheid in den lande

te verkrijgen. 

Publicaties
Evenals de commissie Publiciteit is dit een kleinere

commissie, het veld van de publicaties op wiskundig

gebied behoorlijk afdekkend. In het afgelopen jaar waren

er een aantal belangrijke aandachtspunten. Enerzijds het

probleem van de aanstellingen, dat in nauwe samen spraak

met het Bureau PWN is besproken. Het is een belang -

wekkend punt, want bij de verschillende tijd schriften zijn

redacteuren en medewerkers “in dienst” waarvoor tot nog

toe kortdurende contracten met universiteiten werden

afgesloten. Deze situatie is echter op den duur onwenselijk

omdat het in beginsel niet leidt tot juiste arbeids -

verhoudingen. Het streven was om over te gaan naar

freelance aanstellingen danwel aan stellingen via werk -

gevers zoals scholen, maar in de praktijk leidt een en

ander vaak tot onoverkomelijke problemen. De commissie

heeft daarom in alle vergaderingen dit punt op de agenda

gehad, maar helaas nog niet naar tevredenheid kunnen

oplossen. Hier ligt een taak voor zowel de commissie als

het Bureau PWN in het tweede jaar.

Een ander belangrijk punt op de agenda was de synergie

tussen de verschillende uitgaven. Elk blad heeft zijn eigen

hoofd- en eindredactie, maar tot nog toe vond er geen

overleg plaats tussen de verschillende redacties.  Er zijn

kansrijke ideeën ontwikkeld voor een efficiëntieslag binnen

de wiskundige publicaties De commissie heeft gesproken

over mogelijkheden om hier een efficiëntieslag uit te

voeren.

Van uitermate groot belang, en dus prominent op de

agenda van de commissie Publicaties, is de financiële

gezondheid van de verschillende wiskundige uitgaven.

Daartoe zijn jaarrekeningen en begrotingen van

verschillende bladen besproken tijdens commissie -

vergaderingen. Voor Pythagoras, tot nog toe kampend

met een jaarlijks tekort, heeft dit tot de conclusie geleid

dat een winstgevende exploitatie mogelijk zou moeten

zijn. Dit is dan ook een punt van overleg tussen de

commissie en de uitgever van Pythagoras, en de hoop is

gerechtvaardigd dat er in het 2e jaar knopen zullen

worden doorgehakt hieromtrent. Daarnaast is de

commissie tot de conclusie gekomen dat het wellicht een

goed idee zou zijn om Pythagoras wat meer richting de
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NVvW te positioneren, om zodoende de (actieve)

betrokkenheid van leraren bij het blad te verbeteren. 

Het feit dat de commissie Publicaties is samengesteld uit

leden komend uit zowel de hoek van het KWG als van de

NVvW werpt zijn vruchten af in de zin dat tijdens

vergaderingen nu zowel gesproken wordt over KWG-

bladen als NVvW-uitgaven. Zodoende kunnen ervaringen

worden uitgewisseld, bijvoorbeeld over het hebben van

een 1-hoofdige danwel 2-hoofdige hoofdredactie, het

verwerven van advertentie-inkomsten, en samen -

stellingen van redacties. 

Tenslotte is de commissie, in nauwe samenwerking met

het KWG, in gesprek met uitgevers over digitalisering,

zowel van boeken als tijdschriften. Aangezien ook de

commissie Publiciteit hier kansen ziet om dit om te zetten

naar waardevolle initiatieven, zoals voor middelbare

scholieren, is besloten om nauwer contact hieromtrent te

onderhouden.

Nieuwe ideeën
In de begroting van PWN is voor alle commissies een post

“Nieuwe ideeën” opgenomen. Tijdens alle commissie -

vergaderingen wordt hier aandacht voor gevraagd door

het Bureau PWN. Bij een aantal commissies zijn ideeën

gelanceerd. Momenteel worden bijvoorbeeld twee

voorstellen besproken: het voorstel “Lespakketten voor

middelbare scholieren” van de commissie Publiciteit, en

een voorstel van de commissie Innovatie betreffende een

competitie voor master’s studenten voor het verwerven

van afstudeerprojecten binnen de industrie. 

In de praktijk blijkt dat het erg lastig is om “out-of-the-

box” te denken en daadwerkelijk nieuwe ideeën te

formuleren. Een ander aspect dat hier een rol speelt zijn

de (beperkte) beschikbare middelen; een aantal van de

gelanceerde plannen oversteeg ruimschoots het

beschikbare budget. Een en ander zal in de eerste

bestuursvergadering van het 2e jaar besproken worden,

het ligt in de bedoeling om additionele stimulansen en

bijbehorende fondsen te genereren. Ook wordt gedacht

aan een andere wijze om met nieuwe initiatieven om te

gaan, zoals een competitie waarop tweemaal per jaar

ingeschreven kan worden. 
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PWN heeft zich in het eerste jaar geprofileerd als een

krachtige pleitbezorger voor de discipline wiskunde. 

Het momentum van de in de afgelopen jaren bereikte

consensus middels discussies, studies en rapporten is

omgezet in verdere daadkracht. Voor de wiskundigen in

Nederland betekent het ook een aanpassing, het leren

omgaan met het hebben van één landelijke organisatie

die hun belangen behartigt. Het is van groot belang voor

zowel het platform als voor wiskundig Nederland dat er

een grote mate van betrokkenheid is bij de activiteiten

van PWN. De in dit jaarverslag beschreven activiteiten en

plannen zullen in het 2e jaar een krachtige voortzetting

krijgen. 
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