SLIMME WISKUNDE
HOUDT ONZE TREINEN
OP HET JUISTE SPOOR!
BIJ DE NS
COLLEGETOUR GOOI- EN VECHTSTREEK
19 APRIL 2022

SLIMME WISKUNDE HOUDT ONZE
TREINEN OP HET JUISTE SPOOR!
LOCATIE*: NS, AFDELING PRESTATIEREGIE EN INNOVATIE (PI),
LAAN VAN PUNTENBURG 100, 3511 ER UTRECHT
DATUM: DINSDAG 19 APRIL 2022, 13.30 - 16:30 UUR
* De (toegang tot de) locatie is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Ongeveer een week van tevoren
zullen we je informeren over de precieze gang van zaken.

• Vakken: Wiskunde, Informatica
• Aantal leerlingen en niveau: 50 leerlingen
Deze Collegetour is vooral geschikt voor 4/5 vwo leerlingen
met belangstelling voor toegepaste wiskunde, econometrie en
informatica/informatiekunde. De Collegetour is ook toegankelijk
voor goede 4 havo leerlingen. Als je wiskunde D in je
vakkenpakket hebt, ben je in het voordeel
• Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules: Logisch
denkvermogen, combinatoriek, optimalisatievraagstukken
• Toekomstige beroepen: Onderzoeker of onderzoeksleider, (senior)
business consultant, (expertise) manager logistieke processen
• Contactgegevens voor de Collegetour:
Kees Temme: 06-48983085, temme@ggh.nu

WAAR ZIJN WE TE GAST?

WAT GAAN WE DOEN?

De Nederlandse Spoorwegen (NS)
levert al sinds de oprichting in 1837 als
HIJSM (Hollandse IJzeren Spoorweg
Maatschappij) een belangrijke bijdrage aan
mobiliteit en vooruitgang van Nederland.
NS vervoert in Nederland ruim 1,3 miljoen
reizigers per dag (voor corona) en bezit
ook twee buitenlandse onderdelen.

Na een korte inleiding over de NS volgt
een college over de rol van wiskunde bij
de afdeling Prestatieregie & Innovatie
(PI). Daarbij worden de studie- en
loopbaanmogelijkheden in dit vakgebied
belicht en wat je nodig hebt om op een
afdeling als PI werkzaam te kunnen zijn.

De afdeling Prestatieregie & Innovatie (PI) is
een kleine, maar belangrijke afdeling binnen
NS. Binnen deze afdeling houden ze zich
onder andere bezig met de ontwikkeling
van wiskundige modellen en algoritmen
om de logistiek van NS te verbeteren.
Bij de afdeling PI werken zo’n 25 personen,
waarbij de meesten Econometrie of Wiskunde
hebben gestudeerd. Niet alleen intern bewijst
deze afdeling haar toegevoegde waarde; de
afdeling heeft ook al diverse innovatieprijzen
gewonnen, zoals de Franz Edelman Award,
een prestigieuze Amerikaanse prijs voor
de beste toepassing van wiskundige
modellen en algoritmen om bedrijfs- en/of
maatschappelijke processen te verbeteren.

Daarna ga je in groepjes een aantal
uitdagende vragen oplossen over
materieelplanning en rangeren. Zo maak
je kennis met het type problemen waar
een wiskundige of econometrist bij deze
afdeling zoal mee te maken krijgt.

NUTTIGE LINKS
www.ns.nl/over-ns

PROGRAMMA
13.30		
13.45		
14.30		
14.45		
15.45		
16:15		
16:30		

Ontvangst
Introductie en college
Pauze
In groepjes werken aan puzzels over materieelplanning en rangeren
Gezamenlijke nabespreking
Afsluiting
Einde

WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours ga je op bezoek bij een bedrijf,
samen met leerlingen van jouw school en andere scholen
in de regio. Daar maak je kennis met de medewerkers van
het bedrijf en hun werkzaamheden. Zo verdiep je je kennis,
en doe je inspiratie op voor je studie- en beroepsoriëntatie.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
• Een speciaal voor leerlingen samengesteld programma bij het bedrijf.
• Jouw school informeert je over de praktische zaken, zoals het vervoer van en
naar het bedrijf.

WAAR KAN JE JE AANMELDEN?
Neem contact op met de docent van jouw school:
• Comenius College: August Roelofsen
• Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: Kees Temme
• RSG Broklede: Kees-Jan van Heusden
• SG Huizermaat: Bas de Bruijn
• Trinitas Gymnasium: Harry Mons

OVER BÈTAPARTNERS
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, ruim 45 VO-scholen, bedrijven
en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Ga voor meer
informatie over Bètapartners, lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:

