
NWO Exacte Wetenschappen en Platform Wiskunde Nederland: 
langdurig samen sterk voor de wiskunde in Nederland 

Den Haag, 20 december - NWO Exacte Wetenschappen en Platform Wiskunde Nederland 
zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Dat is dinsdag 20 december bekrachtigd met 
de ondertekening van een convenant tussen beide partijen. Vanuit een gedeelde visie op het 
maatschappelijk en economisch belang van wiskunde voor Nederland, zullen zij zich 
gezamenlijk inzetten voor de wiskundige wetenschap. 

Wetenschappers moeten in staat blijven om excellent wiskundig onderzoek te doen: dat is één 
belangrijk gezamenlijk doel van NWO Exacte Wetenschappen (NWO-EW) en Platform 
Wiskunde Nederland (PWN). Ook moet de vooraanstaande rol van het wiskundig onderzoek in 
internationale competities behouden blijven. NWO-EW en PWN streven dan ook naar een 
toename van het budget voor wiskundeonderzoek en van het aantal wiskundige wetenschappers. 
Verder vinden zij het van belang dat wiskundigen meer samenwerken met andere 
wetenschapsgebieden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. Ten slotte willen zij de 
bekendheid en het imago van het wiskundeonderzoek verbeteren. 

 

Het convenant werd ondertekend door (links) prof. dr. ir. C.J. van Duijn, 
voorzitter PWN, en (rechts) dr. L.B.J. Vertegaal, directeur NWO Chemische 
& Exacte Wetenschappen. 

Adviesfunctie 

Platform Wiskunde Nederland geeft het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen gevraagd en 
ongevraagd advies. Zo zal de PWN-Commissie Onderzoek het gebiedsbestuur EW adviseren 
over strategievorming, thematische ontwikkeling en prioritering van onderwerpen en ambities 
van het NWO-gebied EW, in het bijzonder met betrekking tot het wiskundeonderzoek; en over 
de ontwikkeling en inrichting van nieuwe en reeds bestaande onderzoeksprogramma’s en andere 
subsidie-instrumenten met een gehele of gedeeltelijke wiskundecomponent. 



Over Platform Wiskunde Nederland 

Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken 
heeft. Het platform zet zich in 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. 

Over NWO Exacte Wetenschappen 

Het NWO-gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen bevordert een excellent wetenschappelijk 
onderzoeksklimaat in de informatica, astronomie en wiskunde. Daarnaast streeft het bestuur naar 
een sterke organisatie van de wiskundige onderzoeksdiscipline, outreach naar een breed publiek, 
een goed imago, en goede contacten met het bedrijfsleven en met de organisatie PWN als 
dusdanig. Meer informatie: www.nwo.nl/ew 

 

http://www.nwo.nl/ew
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