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Wisku 

Eindhoven: 24 en 25 augustus 2007 
Amsterdam: 31 augustus en 1 september 2007 



Jnformatieve en inspirerende bijeenkomsten over wiskunde: dat zijn de 
vakantiecursussen wiskunde al sinds 1946. De onderwerpen van de 
cursus zijn een mix van interessante wiskunde en actuele toepassingen 
die de relevantie van de wiskunde laten zien. Sprekers geven een beeld 
van de diversiteit van de beroepspraktijk. 

Dit jaar is het onderwerp bijzonder relevant voor de schoolpraktijk. 
In augustus 2007 gaat wiskunde D van start in de vierde klas van havo 
en vwo. In dit vak - dat verdiepend en verbredend is - is er ook vrijheid 
om onderwerpen of modules te kiezen. De vakantiecursus 2007 laat 
mogelijke invullingen zien. 

De vakantiecursus wordt georganiseerd door het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam, in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). Hij wordt 
gesponsord door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Het doel van de cursus is om docenten en via 
docenten ook scholieren voor de wiskunde te enthousiasmeren. 
Ge'interesseerden kunnen een nascholingscertificaat krijgen . 

Centrum voor Wiskunde en Informatica 

Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren IIIT• 
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Wiskunde in Beweging: over dynamische systemen 
Het precieze programma met sprekers zal in de lente van 2007 bekend zijn . 

Data en locaties: 
24 en 25 augustus 2007: Technische Universiteit Eindhoven, 
31 augustus en 1 september 2007, Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam. 

Tijden: 
vrijdag 15.00 - 21 .00 uur, zaterdag 10.00 - 15.00 uur. 

Cursusgeld: 
75 euro. lnbegrepen: syllabus, koffie, thee, diner op vrijdag en lunch op zaterdag. 
Nadere informatie zal op de website vermeld worden: www.cwi.nl/vc2007 

Wilt u in de lente de brochure met meer informatie ontvangen? 
Mail : Wilmy.van .Ojik@cwi.nl 
of bel : 020 - 592 4009. 
U kunt ook bijgaande kaart opsturen . 

JA , ik wil graag de gratis brochure over de 
Vakantiecursus Wiskunde 2007 ontvangen: 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

www.cwi.nl/vc2007 



Marian Kollenveld, voorzitter Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, over de 
Vakantiecursus 2006: "De themakeuze van de vakantiecursus vind ik erg goed. 
Het tsunami-verhaal van vorig jaar heb ik in geuren en kleuren in de klas verteld, evenals 
het zonnezeilen van de TUD, een waanzinnig interessant product van menselijk vernuft." 

Onderwerpen uit voorgaande jaren: 

2006 Actuele wiskunde 
2005 De schijf van vijf: meetkunde, algebra, analyse, 

discrete wiskunde en stochastiek 
2004 Structuur in schoonheid 
2003 Wiskunde in het dagelijks leven 
2002 Wiskunde en gezondheid 

www.cwi.nl/vc2007 
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Frankeren als 

briefkaart 

Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), 
t.a.v. Wilmy van Ojik 

Postbus 94079 
1090 GB Amsterdam 


