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Het Johann Bernoulli Instituut
Het onderzoeksinstituut voor wiskunde en in
formatica (IWI) heeft nu een echte naam ge
kregen, een mooie en toepasselijke naam.
Voluit heet het inmiddels ‘Johann Bernoulli In
stituut voor Wiskunde en Informatica’met een
voor de hand liggende Engelse vertaling.
Johann Bernoulli (1667 
1748) is van 1695 tot 1705
werkzaam geweest in
Groningen. Eén van de redenen waarom hij
naar Nederland kwam was Christiaan Huy
gens, die echter in 1695 overleed. Johann
Bernoulli is één van diegenen geweest die
voorop liepen bij het ontwikkelen van de calcu
lus. Daarbij was hij één der vaders van de va
riatierekening en het bijbehorende
variatieprincipe. Dit is een wezenlijk, maar
enigszins abstract, onderdeel van de natuur
wetenschappen, economie, etc. Johann's
leerling Leonhard Euler heeft dit, met na hem
Lagrange, verder uitgewerkt. De EulerLagan
ge vergelijkingen van de variatierekening zijn
inmiddels standaard onderdeel van de wis en
natuurkunde curricula. In het kort komt het
principe erop neer dat veel beschrijvingen van
natuurlijke fenomenen (zoals in de Newtoni
aanse en de quantum mechanica en in de op

tica) begrepen kunnen worden in termen van
optimalisering. Een voorbeeld is het principe
van Fermat (ca 1662) dat zegt dat lichtstralen
de ‘weg van de kortste tijd’ volgen. Leibniz
heeft dit principe universeel gemaakt door te
betogen dat de onze de beste van alle
mogelijke werelden is. Dit wel heel algemene
idee is later op onnavolgbare wijze geparodi
eerd in het boekje Candide van Voltaire.
Johann Bernoulli heeft in Groningen onder
meer zijn beroemde brachistochrone
probleem geponeerd als prijsvraag in het
tijdschrift Acta Eruditorum, waarbij de vraag
gesteld wordt naar het profiel van de snelste
glijbaan. Het verrassende antwoord is dat dit
een cycloïde is: zeg de baan van het ventiel
van een rollend fietswiel, in dit geval langs
het plafond. Een model hiervan is aanwezig
in het Groninger Universiteitsmuseum en een
metalen standbeeld in de vijver bij de ingang
van het Zenikecomplex herinnert er ook aan.
Ook het eigentijdse ontwerp van sommige
skate banen doet aan de cycloïde denken.

Bij de prijsvraag hebben alle bekende tijdge
noten, waaronder Isaac Newton, een inzen
ding ingestuurd. Johann's eigen oplossing is
rustig geniaal te noemen: hij past het opti

sche principe van Fermat
toe in een mechanische
context. De voortplantings

snelheid van de lichtstraal (dan wel de bre
kingsindex van het omringende medium)
wordt hierbij bepaald door het principe van
behoud van energie toe te passen op het be
wegende ‘massapunt’. Voor details zie de lite
ratuur hieronder en ook de website
http://bernoulli.math.rug.nl/ .

Het Johann Bernoulli Instituut heeft een be
stuur waarin de disciplines Wiskunde en In
formatica beide zijn vertegenwoordigd, door
respectievelijk Arjan van der Schaft en Nicolai
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Redactioneel
In dit nummer aandacht
voor nieuw personeel: er is
een bijdrage van Edwin van
den Heuvel en een kort in
terview uit de UK met Ev
geny Verbitskiy (inmiddels
verhuisd van Waalre naar
Leiden). Mirjam Dür is in de
vorige aflevering al voorge
steld. Zij heeft inmiddels
een Vici beurs binnenge
haald! Verder onder andere
bijdragen van recent afge
studeerde of gepromoveer
de Groningse wiskundigen.
Tenslotte: de Johann
Bernoulli lezing vindt plaats
op 30 maart 2010 door
Hendrik Lenstra (die hier
ook al in 1995 was).

“Johann's eigen oplossingis rustig geniaal te noemen”

Hendrik Lenstra

Johann Bernoulli lezing 2010
Deze lezing vindt plaats op 30 maart 2010
om 19.30 uur, in de aula van het Academie
gebouw, Broerstraat 5. bernoulli.math.rug.nl
Escher en het Drosteeffect

Hendrik Lenstra, universiteit Leiden
In 1956 maakte de graficus M.C. Escher
een ongebruikelijke litho met de naam
‘Prentententoonstelling’. Op deze litho ziet
men een jongeman die in een galerij op
Malta een prent staat te bekijken waar hij op
paradoxale wijze zelf op voorkomt. Er is
veel bekend over de manier waarop Escher
deze litho vervaardigd heeft. Veel minder
bekend is dat er een Drosteeffect in ver
stopt zit. Dit komt aan het licht als men de
door Escher gebruikte werktekeningen op
wiskundige wijze analyseert. Deze wiskundi
ge analyse leidt bovendien tot een manier
om het door Escher blank gelaten midden
van de litho op te vullen. Een en ander
wordt zichtbaar gemaakt in een reeks hallu
cinerende computeranimaties.
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Wiskundepromoties 2009
S.J. Holtman
Dynamics and geometry near
resonant bifurcations
Henk Broer, Gert Vegter

18092009
A. Opuku
On Gibbs properties of transforms
of lattice and meanfield systems
Christof Külske

4092009
Ha Binh Minh
Model reduction in a behavioral
framework
Harry Trentelman

23012009

Petkov. Jos Roerdink is voorzitter van het
bestuur. Ondergetekende is directeur van
het Instituut.
Literatuur
J.A. van Maanen, Een complexe groot
heid, leven en werk van Johann Bernoulli
16671748, Epsilon Uitgaven 34, Utrecht
1995.
H.H. Goldstine, A history of the Calculus of
Variations from the 17th through the 19th
century. Studies in the History of
Mathematics and Physical Sciences. Ed.
G.J. Toomer. Vol. 5. SpringerVerlag, New
York / Heidelberg / Berlin 1980.
Henk Broer
Wetenschappelijk directeur Johann
Bernoulli Instituut
Evgeny Verbitskiy
Ze bestáán! Wiskundigen die gedreven,
enthousiast en begrijpelijk over hun vakge
bied kunnen vertellen. Evgeny Verbitskiy
(35) is zo iemand.
Het mag een wonder heten dat Evgeny
Verbitskiy in 1996 als uitwisselingsstudent
in Groningen terechtkwam. In Rusland,
zijn thuisland, had hij een sollicitatiebrief
geschreven die zijn vader meegaf aan een
Nederlander op weg naar huis. Misschien
dat de Nederlander in kwestie het belang
van de brief onderschatte, feit is dat hij de
brief in een taxi liet liggen.
Vader vond de brief terug bij de Moskouse
taxicentrale en vertrok zelf maar naar
Nederland, zo wist hij ten minste zeker dat
zijn zoon hier een kans maakte.
Verbitskiy kreeg en greep zijn kans. In
Groningen studeerde hij wiskunde,
gevolgd door – toch weer – een master in
Moskou. Die rondde hij cum laude af. Te
rug in Groningen promoveerde hij op dy
namische systemen, “want daar is
Groningen goed in”. Verbitskiy duidelijk
ook, want hij promoveerde cum laude. Hij
is vooral een meester in het vertalen van
wiskunde naar gewone mensentaal. Want
wat dat nou zijn, ‘dynamische systemen’?
“Eigenlijk alles wat beweegt.”
In 2007 werd hij, 33 jaar oud, hoogleraar
mathematics of life sciences. Het on
derzoek dat hij sindsdien uitvoerde is niet
puur wiskundig. Hij werkt samen met het
UMCG, en bekijkt hoe glucose kan worden
gereguleerd bij patiënten op de Intensive
Care. Daar heeft het UMCG een prima sys
teem voor, maar met vernuftige hogere wis
kunde stort Verbitskiy zich, samen met
intensivist Maarten Nijsten, op het verbete
ren van de algoritmen.
Na Moskou, een stad met twaalf miljoen in
woners, woont hij nu in Waalre, onder de

rook van Eindhoven. Want naast zijn plek
als deeltijdhoogleraar in Groningen, werkt
hij bij Philips. “Toen ik naar Philips ging,
wist ik al dat ik hoogleraar kon worden.
Dertig tot veertig van mijn collega’s bij Phi
lips zijn elders professor.” Dat dat op jonge
leeftijd gebeurde, was mooi meegenomen.
Voor hem is zijn huidige positie “het beste
van twee werelden”, en beter dan dat.
Want met de bestuurlijke kanten die aan
het hoogleraarschap kleven, heeft hij niets
te maken. Als hij niet in de trein zit tussen
Groningen en Eindhoven, richt hij zich bij
na voltijds op zijn vak.
Hij vindt zichzelf “gezond ambitieus” en
geniet volop van de werelden die zijn
leven zo interessant maken. Maar hij wil
niet zijn hele carrière heen en weer reizen
tussen Groningen en Eindhoven. Naar
welke kant de balans zal doorslaan: het
noorden of het zuiden van Nederland, de
wetenschappelijke wiskundewereld of de
praktijk van Philips, hij weet het nog niet.
“Maar dat ik in Nederland blijf, weet ik
wel.”
Edwin van den Heuvel
De allereerste keer dat ik serieus met het
vakgebied kansrekening en statistiek in
aanraking kwam was in de vijfde klas van
de middelbare school. Het was een on
derdeel van wiskunde A en dus vooral
gericht op onzinnige voorbeelden. Het ont
brak aan een duidelijk wiskundig funda
ment en ik vond het eigenlijk een vreselijk
onderwerp.
Een aantal jaren later, tijdens mijn wiskun
destudie aan de Universiteit van Amster
dam (UvA), volgde ik mijn eerste statistiek
college. Het was geen basis college of
een introductievak, maar het werd vooral
ingevuld met (ongebruikelijke) kans
rekening voor twee bij twee tabellen. Ik
begreep dit vak eigenlijk maar matig. Nee,
mijn interesse lag voornamelijk in de
richting van de Analyse, totdat ik in het
derde jaar van mijn wiskundestudie het
vak maattheorie volgde. Dit was echt een
heerlijk vak en de basis van kansrekening
werd mij nu eindelijk duidelijk. Hiermee
groeide ook meteen mijn belangstelling
voor het vakgebied statistiek, waardoor ik
uiteindelijk afstudeerde in mathematische
statistiek bij Prof. Dr. Chris Klaassen.
Hij gaf mij ook de mogelijkheid een promo
tie in de mathematische statistiek te doen.
Het onderwerp was theoretisch en het
betrof een open probleem in de statistiek
(en dat is het nog steeds). Het onderzoek
richtte zich vooral op het vinden en ver
gelijken van optimale schatters voor

Evgeny Verbitskiy“Dynamische systemen?Eigenlijk alles watbeweegt.”

Uit dienst
Christof Külske
naar Universität Bochum

1102009
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structurele parameters, onder de
modelaannamen dat verstoringparameters
stochastisch of juist deterministisch zijn.
Het was een zeer leerzame en leuke perio
de waarmee mijn onderzoeksinstelling
werd versterkt en mijn liefde voor het vak
werd vergroot, maar toch bemerkte ik dat
de theorie alleen mij onvoldoende bevredi
ging gaf. Misschien
kwam dit onbewust om
dat ik onvoldoende voor
uitgang boekte in mijn
onderzoek, maar ik wilde ook heel graag
weten hoe de statistiek in de praktijk werd
uitgevoerd. Dit kon ik gelukkig leren als
statistisch adviseur bij Prof. Dr. Ronald
Does aan dezelfde universiteit, die het be
drijfsleven ondersteunde met statistiek
voor kwaliteitsbeheersing en verbetering.
In het begin van mijn adviseurschap moest
ik heel erg wennen. Het leiden en bege
leiden van projecten in het bedrijfsleven en
het geven van trainingen, in plaats van
colleges, vormt geen onderdeel van je we
tenschappelijke opleiding. Aan de andere
kant, de wiskundeopleiding leert je wel sys
tematisch problemen aan te pakken en het
vak statistiek geeft je natuurlijk voldoende
technieken om andere disciplines te hel
pen met het vormen van onderbouwde be
slissingen. Al snel voelde ik me thuis in
deze nieuwe functie en kreeg ik ook snel
meer verantwoordelijkheid en senioriteit.
In deze periode van mijn carriere heb ik
verschillende bedrijven mogen ondersteu
nen, zoals General Electric, DAF Trucks,
Sara Lee en Perlos, zowel nationaal als in
ternationaal. Als statistisch adviseur leer je
dat de statistiek in veel gevallen niet
standaard kan worden toegepast, maar
dat het enigszins moet worden aangepast
zodat beslissingen wetenschappelijk meer
verantwoord zijn. Het toepassen van
statistiek gecombineerd met het doen van
wetenschappelijk onderzoek is niet alleen
een noodzaak, maar het maakt het werken
in de praktijk uitdagend en het geeft veel
voldoening.
Een belangrijk thema binnen elke bedrijfs
tak is de “meetnauwkeurigheid”. Bij veel
beslissingen worden namelijk metingen
verzameld en de prestatie van het meet
systeem op bijvoorbeeld onderdelen van
meetspreiding en systematische meetafwij
kingen, speelt dan een cruciale rol. Meet
methoden zijn niet alleen zeer
ingewikkelde of complexe apparaten, het
zijn ook visuele beoordelingen. Vanwege
het belang van dit onderwerp binnen de in
dustrie, heb ik een groot gedeelte van mijn
toegepast statistisch onderzoek aan dit on
derwerp besteed.
Na een zestal jaren wilde ik mij verder ver

breden in de toegepaste statistiek. In 2002
kreeg ik de mogelijkheid afdelingshoofd te
worden van de Statistische Afdeling van
Organon, dat nu een onderdeel vormt van
Merck. De statistische specialisten passen
naast de industriële statistiek ook on
derdelen van de biostatistiek toe. Hierdoor
is het werkveld erg breed, maar ook zeer

interessant. Het gaat te
ver om alle statistische
onderdelen te be
schrijven, maar de statis

tici werken bijvoorbeeld aan trending,
design of experiments, reliability van pro
ducten (houdbaarheidstermijnen), equiva
lentie van producten en processen en
natuurlijk ook weer de meetnauwkeurig
heid. Bij dit laatste onderdeel speelt vooral
de ontwikkeling en validatie van biologi
sche en microbiologische (meet)methoden
voor geneesmiddelen een belangrijke rol.
De biologie verandert namelijk sterk in een
kwantitatieve wetenschap waarbij biologi
sche methoden onontbeerlijk zijn.
De afdeling werkt in principe op eenzelfde
manier als een extern adviesbureau, maar
er zijn duidelijke verschillen. De farmaceu
tische industrie is namelijk sterk geregu
leerd waardoor er een grotere
verantwoordelijkheid wordt gevraagd bij
het gebruik van statistische methoden en
technieken voor de ontwikkeling en pro
ductie van geneesmiddelen. Dit betekent
dat er een sterke controle of verificatie op
de analyses en rapportages plaatsvindt,
omdat vergissingen eigenlijk niet geto
lereerd kunnen worden. Het betekent ook
dat je heel goed moet weten en kunnen
uitleggen waarom de gekozen methoden
en technieken worden gebruikt en/of waar
om bepaalde observaties wel/niet worden
meegenomen in een analyse. Publiceren
van toegepast onderzoek speelt hierbij
een belangrijke rol omdat de weten
schappelijke onderbouwing dan extern
wordt getoetst. Met mijn deeltijd hoogle
raarschap in de statistiek voor levenswe
tenschappen aan de Rijksuniversiteit van
Groningen kan ik prima invulling geven
aan deze wetenschappelijke taak.
Sijbo Holtman
In 2000 ben ik mijn opleiding begonnen
aan de RuG als Natuurkundestudent. Het
was al snel duidelijk dat de wiskundige
kant van dit vakgebied me meer interes
seerde dan de experimentele kant. Daar
om werd ik studentassistent bij Wiskunde
en volgde ik allerlei extra Wiskun
devakken, in het bijzonder in de richting
van de Dynamische Systemen. Ook mijn
afstudeerproject over kosmologische

Nieuw Personeel
Mirjam Dür
Rosalind Franklin Fellow
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V.S. Gottimukkala
Bursaal Harry Trentelman
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X. Liu
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Agenda
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Johann Bernoullilezing
bernoulli.math.rug.nl/

22  23 april 2010
NMC 2010 Utrecht
www.fi.uu.nl/nmc2010/

“Een belangrijk themabinnen elke bedrijfstak isde ‘meetnauwkeurigheid’.”
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modellen bij Eric Bergshoeff in de Hoge
Energie Fysicagroep was gerelateerd aan
deze richting.
Het gevolg hiervan was dat ik in 2005 de
Natuurkunde los heb gelaten en ben gaan
promoveren in de Dynamische Systemen
groep onder begeleiding van Henk Broer
en Gert Vegter. Het onderwerp van mijn
promotie was het onderzoeken van pa
rameter afhankelijke dynamische sys
temen waarin resonantie voorkomt. Vele
fysische scenarios worden beschreven
door dit soort systemen, bijvoorbeeld ge
koppelde slingers, het aardemaan sys
teem en elektrische circuits. Het hoofddoel
was om het kwalitatieve gedrag van de dy
namica in de buurt van resonantie te begrij
pen in afhankelijkheid van de parameters.
In het begin ben ik voornamelijk bezig ge
weest om me in te lezen in de wiskunde,
in het bijzonder in de Singulariteitenthe
orie, die ik later zou toepassen in mijn on
derzoek. Verder heb ik een MRI
masterclass gevolgd over eindig en onein
dig dimensionale dynamische systemen.
Ook ben ik meerdere keren naar Barcelo
na gereisd waar me werd geleerd hoe
symbolisch rekenen met behulp van C++
werkt.
Naast de verschillende werkcolleges die ik
gaf tijdens mijn promotie, heb ik twee keer
het AVVvak Chaostheorie gegeven. Daar
in wordt de theorie van Dynamische Sys
temen uitgelegd zonder enige voorkennis
in wiskunde aan te nemen. Dit betekende
dat het redelijk wat voorbereidingstijd kos
tte om voor deze studenten begrijpelijke
hoorcolleges te kunnen geven, maar daar
door heb ik wel veel geleerd over les
geven. In de latere jaren van mijn
promotie lag de nadruk meer op on
derzoek. Dit resulteerde uiteindelijk binnen
vier jaar in voldoende artikelen om mijn
proefschrift op te baseren.
Ik begon wat laat met het zoeken naar
een nieuwe baan. Zo kwam het dat enkele
maanden voor het einde van mijn con
tract, terwijl ik me nog aan het oriënteren
was, mij een tijdelijke aanstelling als Wis
kundedocent bij het ONT aangeboden
werd. Dit leek me leuk om te doen en gaf
me de tijd om rustig verder te zoeken naar
een nieuwe baan. Het lesgeven begon
makkelijk met de redelijk gemotiveerde
Natuurkunde en Wiskundestudenten
voor het vak Complexe analyse. Het bleek
een grotere uitdaging te zijn om Calculus
interessant te brengen aan Technische
Bedrijfskundestudenten. Vooral aan het
eind van een college zijn vaak ‘school
meestertruukjes’ nodig om de aandacht
vast te houden. Lesgeven blijft leuk om te
doen als dit toch weer lukt.

Chaos bij Wiskunde D
Laura M.M. Siekman

Mijn afstudeeronderzoek heb ik bij wiskun
de en didactiek uitgevoerd. Het wiskun
dige gedeelte is uitgevoerd bij de groep
Dynamische systemen en Mathematische
Fysica van het Johann Bernoulli Instituut
onder leiding van Henk Broer. Gerrit Roor
da van het Instituut voor Didactiek en On
derwijsontwikkeling heeft het didactische
deel begeleid. Beide instituten zitten bin
nen de Faculteit Wiskunde en Natuurwe
tenschappen. Verder heeft meegewerkt
Gerrit Scheeres, wiskundeleraar aan het
Dr. Nassau College in Assen.
Het projectSybo Holtman“Het bleek een grotereuitdaging te zijn om Calculusinteressant te brengen aanTechnische Bedrijfskundestudenten.”
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Het didactisch onderzoek
Mijn bevindingen over dynamische sys
temen wilde ik graag delen met leerlin
gen van het Voortgezet Onderwijs, door
middel van een eventuele lessenserie en
lesmateriaal. Voor het nieuwe schoolvak
Wiskunde D is materiaal nodig, bij
voorbeeld rond het thema ‘dynamisch
modelleren’.
Gerrit Scheeres, die leraar is aan het
Dr. Nassau College in Assen, was zeer
geïnteresseerd in dit onderwerp en stel
de graag zijn atheneumvijf klas ter be
schikking. Vanaf toen, november 2009,
begon het onderzoek echt vorm te krij
gen. In overleg met Gerrit Roorda van
het IDO is bovenstaand materiaal nader
ontwikkeld in het kader van een didac
tisch probleem en een experiment in de
klas. Bij dit overleg zaten naast Gerrit
Roorda en ikzelf, ook Gerrit Scheeres en
Henk Broer om zo tot een goed besluit te
komen.
Het uiteindelijke lesmateriaal bestond uit 4
hoorcolleges en 7 werkcolleges. De hoor
colleges zijn gegeven door Sijbo Holtman

(promovendus in de dynamische sys
temen) en Henk Broer. De werkcolleges
werden begeleid door Gerrit Scheeres en
mijzelf. Ook is er onder begeleiding van
Hans Jordens van de afdeling Natuurkun
de een practicum gedaan. Van dit alles
heb ik gegevens verzameld en hierover
een verslag geschreven.
In het lesmateriaal is het concept van een
dynamisch systeem, zowel met continue
als met discrete tijd, alsmede het begrip
chaos, uitgelegd aan de hand van de
mathematische slinger met demping en
aandrijving. De lessenserie en het les
materiaal zijn enthousiast ontvangen door
zowel de leerlingen als door Gerrit Schee
res. De zes leerlingen hebben het ervaren
als een leuk en interessant project. Daar
naast was het een goede toevoeging om
enkele hoorcolleges op de Universiteit te
houden. Zo kunnen de leerlingen de sfeer
proeven op de Universiteit. Al met al mag
ik wel spreken van een geslaagd on
derzoek en experminent.

Literatuur
[B] H.W. Broer, Computergebruik en
demathematisering, Nieuw Arch. Wiskun
de, 8(3) 2007, 20106.
[BT] H.W. Broer en F. Takens, Dynamical
Systems and Chaos, Epsilon Uitgaven 64,
353 pp. 2009. ISBN 9789050411097.

Figuur 1: De Hénon attractor met een uitvergroting.

Laura Siekman
“Mijn bevindingen overdynamische systemen wildeik graag delen met leerlingenvan het VoortgezetOnderwijs.”
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Het 45ste Nederlands
Mathematisch Congres
Het congres vond plaats op 14 en 15 april
2009 in de Bernoulliborg op het Zernike
complex, Groningen. Het congres werd
geopend door de Groningse rector magnifi
cus, Frans Zwarts, die uiteenzette hoe hij
bij zijn talenstudie, dus na het vwo, het be
lang van wiskundig denken en analyseren
had ingezien.
In de openingsvoordracht gaf Sebastian
van Strien een overzicht op het gebied van
laagdimensionale dynamische systemen.
Verder hoofdvoordrachten waren die van
Don Zagier over "mock theta functions",
Dirk Siersma over topologie en van Jean
Pierre Luminet over zwarte gaten en cos
mologie.
De Bernoullilezing werd op de eerste
avond in het Academiegebouw gehouden
door Jan Hogendijk; die was zowel sociaal
als wetenschappelijk actueel, ging
namelijk over de relatie tussen Arabische
en Westeuropese wiskunde in de middel
eeuwen. De lezing en receptie daarna trok
ken veel belangstelling.
Verder waren er zes semi
plenaire voordrachten en
een aantal minisymposia
over veel verschillende on
derwerpen; elk van de
NWOclusters DIAMANT,
GQT en NDNS+ had een eigen minisympo
sium georganiseerd. In het bijzonder
handelde het minisymposium Wiskunde
didactiek over aansluitingsproblemen en
universitaire instaptoetsen.
Een ander minisymposium bevatte korte
lezingen door promovendi (20 min. incl.
discussie). De Philipsprijs voor promo
vendi ging naar Stefan van Zwam (TUE)
die een voordracht hield met als titel “La
ten zien dat het niet past”.
De jaarlijkse vergadering van het KWG
vond plaats op de tweede dag. Op die dag
werd ook de Zaalbokaal uitgereikt; ditmaal
aan prof Harrie de Swart (KUB).
Het NMC2009 werd afgesloten door een
borrel aan het eind van de tweede dag. De
organisatoren zijn tevreden met het uit
eindelijke resultaat; hoewel de opkomst
toch wat groter had kunnen zijn.
Voor het volledige programma van het
NMC2009 wordt verwezen naar
www.rug.nl/wiskunde/nmc2009/
programma/

Studiedag wiskundeleraren '09
Wiskunde, interessanter als je denkt!

De laatste dinsdag voor de kerstvakantie
was de Bernoulliborg weer het decor van
de jaarlijkse studiedag voor wiskundelera
ren. Tachtig wiskunde docenten bogen
zich in workshops en lezingen samen over
de vraag hoe je het vak wiskunde op
school goed onderwijst, en over thema’s
die daarmee verbonden zijn.
De openingslezing werd verzorgd door
hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening en
statistiek, Ernst Wit. Hij gaf een overzicht
van de verschillende historische lijnen in
het vakgebied van de statistiek. Duidelijk
werd dat statistiek een bloeiend vakgebied
is, dat volgens Ernst Wit ook in het voort
gezet onderwijs een duidelijke plek zou
moeten hebben, mogelijk als zelfstandig
vak.
In diverse workshops kwamen thema's
aan bod zoals de rekentoets in het VO,
chaos bij wiskundeD (lesmateriaal over
de aangedreven slinger), de mogelijkhe
den van het software pakket Geogebra
voor het VO, het gebruik van compute

ralgebra als ondersteuning
bij het mathematiseren, het
gebruik van korte motiveren
de opdrachten die leerlingen
nieuwsgierig maken en inte
ressante verbanden tussen

raaklijn, discriminant en tweedegraads
vergelijkingen.
De afsluitende lezing werd verzorgd door
Anne van Streun. Vanuit zijn rijke ervaring
in de wereld van het wiskundeonderwijs
blikte Anne terug op de veranderingen en
discussies in het reken en wiskunde on
derwijs. Anne maakt duidelijk dat de po
litiek met bepaalde keuzes het
wiskundeonderwijs geen goed doet.
Voorbeelden hiervan zijn studielast be
rekeningen in de tweede fase en de af
schaffing van wiskunde B2. Anne roept de
wiskundeleraren op om politieke beslis
singen niet passief over zich heen te laten
komen, maar zich te laten horen in het
landelijke debat over het reken en wis
kundeonderwijs.
We kijken terug op een geslaagde dag.
Naast de VOdocenten waren bij een aan
tal lezingen ook stafleden van de afdeling
wiskunde aanwezig. Een goede manier
om de relatie tussen VO en WO te ver
sterken. Gelukkig waren er veel positieve
reacties in de evaluatie. De studiedag voor
wiskundeleraren is een traditie die we ze
ker in stand moeten houden.
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“Anne maakt duidelijkdat de politiek metbepaalde keuzes hetwiskundeonderwijsgeen goed doet.”

“De organisatoren zijntevreden met hetuiteindelijke resultaat;hoewel de opkomsttoch wat groter hadkunnen zijn.”




