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•  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:  

Eric Snelders: 035-6241181 of 06-11310987, snelders@ggh.nu



WAAR ZIJN WE TE GAST?
Mensen willen snel, veilig, makkelijk en op 
elk moment kunnen reizen. De Nederlandse 
Spoorwegen (NS) wil dit mogelijk maken 
door een brede dienstverlener te zijn 
die verder kijkt dan de trein. Daarvoor 
zetten ca. 34.000 medewerkers in 
binnen- en buitenland zich dagelijks in. 
De 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. NS heeft ook twee 
buitenlandse onderdelen, waarmee ze 
in het Verenigd Koninkrijk ca. 800.000 
reizigers (Abellio UK) en in Duitsland ca. 
171.000 reizigers (Abellio Duitsland) per 
dag vervoeren. Tot slot verzorgt de NS 
internationale verbindingen met Thalys, 
Eurostar, ICE, IC Brussel en IC Berlijn. 

De afdeling Prestatieregie & Innovatie (PI) 
is een kleine, maar belangrijke afdeling 
binnen NS. Binnen deze afdeling houdt 
men zich onder andere bezig met de 
ontwikkeling van wiskundige modellen 
en algoritmen om de logistiek van NS te 
verbeteren. Deze modellen en algoritmen 
worden uiteindelijk geïmplementeerd in 
beslissingsondersteunende systemen, 
waarmee bijvoorbeeld de dienstregeling 
en de materieelplanning wordt gemaakt. 
Ook worden deze systemen gebruikt 
als er verstoringen zijn in de operatie 
(denk aan een boom op het spoor).

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: ook 
heeft de afdeling al diverse Innovatieprijzen 
gewonnen, zoals de Franz Edelman Award. 
Dit is een zeer prestigieuze Amerikaanse prijs 
waarmee ook het NOS journaal is gehaald.

WAT GAAN WE DOEN?
Eerst krijg je een korte inleiding over NS en 
over de afdeling waar we te gast zijn. Daarna 
volgt een college over de rol van wiskunde bij 
de afdeling PI. Aan de hand van een aantal 
concrete optimalisatievraagstukken uit de 
praktijk gaan we bekijken hoe wiskunde en 
het ontwikkelen van slimme toepassingen 
kunnen helpen bij het oplossen van die 
vraagstukken. Ook bespreken we de studie- 
en loopbaanmogelijkheden in dit vakgebied 
en wat je nodig hebt om op een afdeling, zoals 
waar we nu te gast zijn, werkzaam te kunnen 
zijn. En vooral: waarom dit werk zo leuk is! 

Na de pauze gaan we aan de slag met 
puzzels, zeg maar gerust hersenkrakers! In 
groepjes ga je een aantal uitdagende vragen 
oplossen over materieelplanning, zoals het 
samenstellen van treinstellen met voldoende 
capaciteit, en over rangeren (opstelsporen en 
de volgorde waarin treinstellen binnenkomen 
en weer moeten vertrekken). Je gaat daardoor 
kennismaken met het type problemen 
waar een wiskundige of econometrist bij 
deze afdeling zoal mee te maken krijgt.

NUTTIGE LINKS
https://www.ns.nl/over-ns
 

PROGRAMMA
09.00  Inloop en ontvangst
09.15  Introductie en college
10.00  Pauze
10.15  In groepjes werken aan puzzels over materieelplanning en rangeren
11.15  Gezamenlijke nabespreking
11.45  Prijsuitreiking en afsluiting
12.00  Vertrek



WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, 
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland 
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en 
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering en 
aansluiting tussen VO en HO centraal staan. 
 
WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours werken scholen en bedrijven 
samen in de regio en ontwikkelen bedrijfsbezoeken 
voor bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel de 
vakinhoud als de studiekeuze.
 
MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.
 
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:


