
Wiskunde-onderzoekers vragen Minister van OCW om urgente financiering 

Economie en maatschappij profiteren van top-wiskunde 

Den Haag, 6 juni 2012 - Het wiskundig toponderzoek in ons land moet structurele financiering krijgen 

via de wiskundeclusters, en door het wiskundebudget van NWO te verhogen moeten de mogelijkheden 

voor ongebonden onderzoek worden gewaarborgd. Dat is het dringende advies van de wiskundige 

gemeenschap aan de Minister van OCW. 

Het advies, met de titel ‘Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0’, werd op verzoek van het ministerie van OCW 

opgesteld en is woensdag 6 juni overhandigd. De schrijvers constateren positieve ontwikkelingen binnen de 

Nederlandse wiskunde. Zo is het aantal studenten in amper vijf jaar verdrievoudigd. Ook is het Nederlandse 

concept van focus en massa via de wiskundeclusters – uniek in de wereld - succesvol gebleken. Toch is er reden 

tot zorg. 

Opleiding en onderzoek onder druk 

Hoewel de studentenaantallen zich tegenwoordig weer op het niveau van de jaren '80 bevinden, is in de 

tussenliggende periode de omvang van de wiskundige staf aan de universiteiten gehalveerd. De opleiding van 

hooggeschoolde bèta’s is daarmee onder grote druk komen te staan; een scenario dat in het huidige 

topsectorenbeleid uitdrukkelijk als ongewenst wordt bestempeld. 

Tot op heden heeft de wiskundegemeenschap deze ontwikkeling kunnen opvangen door haar krachten te bundelen 

via de clusters. Deze geven kritische massa en focus aan het wiskunde-onderzoek op die gebieden waarin 

Nederland het best presteert. Maar bestendige financiering van de wiskundeclusters ontbreekt: momenteel zijn zij 

afhankelijk van een tijdelijke overbruggingsfinanciering die eind 2013 afloopt. Het voortbestaan van de 

Nederlandse wiskunde-infrastructuur hangt aan een zijden draadje. 

Innovatievermogen voor de maatschappij 

Niet alleen de toekomst van het wiskunde-onderzoek, ook het innovatievermogen van Nederland staat op het spel. 

Veel complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een wiskundige oplossing, bijvoorbeeld in de 

gezondheidszorg, logistiek of energie. Wiskundige technieken staan aan de basis van tal van innovaties in ons 

dagelijks leven zoals mobiele telefonie en pinpasbetalingen. Een spoedige en langlopende investering in wiskunde-

onderzoek is dus dringend gewenst en gerechtvaardigd. 

Over het Masterplan en de makers 

Het actuele Masterplan bouwt voort op het Masterplan uit 2008, dat ook werd gemaakt op verzoek van het 

toenmalige ministerie van OCW. Het bevat tien aanbevelingen om de Nederlandse wiskunde op de middellange 

termijn te versterken (lees meer). Het ‘Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0’ is opgesteld door een werkgroep van 

Nederlandse topwiskundigen onder voorzitterschap van prof. dr. Remco van der Hofstad (TU Eindhoven) en 

beschrijft de ontwikkelingen in de wiskunde sinds het verschijnen van het `Masterplan Toekomst Wiskunde’. 

 

De totstandkoming van dit Masterplan is gefaciliteerd door Platform Wiskunde Nederland (PWN) en het NWO-

gebied Exacte Wetenschappen. PWN is het Nederlandse platform voor alles wat met wiskunde te maken heeft. 

NWO Exacte Wetenschappen stimuleert en initieert grensverleggend en kwalitatief hoogwaardig onderzoek binnen 

de wiskunde, informatica en astronomie. 

Het volledige ‘Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0’ is te vinden via www.nwo.nl/ew en www.platformwiskunde.nl  

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8JVLXR
http://www.nwo.nl/ew
http://www.platformwiskunde.nl/

