
JAARVERSLAG EUCLIDES   Tom Goris 
JAARGANG 91 (2015 – 2016) 

In dit jaarverslag wordt een beknopt overzicht gegeven  

van de werkzaamheden van de redactie in de periode  

van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016.  

 

Redactie  

De redactie van Euclides bestond het afgelopen jaar uit acht personen, ieder met een eigen 

aandachtsgebied en/of eigen taak op het gebied van het becommentariëren en genereren van 

artikelen: Thomas van Berkel (LIO), Rob Bosch (wiskundige artikelen), Ernst Lambeck 

(boekbesprekingen), Sietske Tacoma (hoger onderwijs), Joke Verbeek (vmbo/secretaris), Henk 

Rozenhart (redactievoorzitter), Marjanne Klom (eindredactie) en Tom Goris (hoofdredactie). De 

redactie kwam driemaal plenair bijeen. De kernredactie (bestaande uit de voorzitter, 

eindredacteur en (adjunct-) hoofdredacteur) kwam buiten die plenaire bijeenkomsten ook nog 

een aantal keren bij elkaar. In de loop van het jaar is gestart met het werven van een nieuwe 

eindredacteur. Dat is Liesbeth Coffeng geworden, van huis uit historica, docent wiskunde in 

opleiding en iemand met een grote ervaring op het gebied van eindredactie en vormgeven van 

educatieve middelen. Een bijzonder woord van dank voor Marjanne Klom, die een jaar langer 

dan gepland is doorgegaan met haar werkzaamheden voor het blad, toen een beoogd 

eindredacteur zich terugtrok, vanwege een benoeming in het buitenland.  

 

Cover  

De vorige jaargang heeft een traditie ingeluid met het opnemen van foto’s rond een bepaald 

thema. Ook de 91e jaargang heeft een thematische cover: alle covers bevatten foto’s van 

gebouwen van Santiago Calatrava, de beroemde Spaanse architect die in juli 2016 65 jaar oud 

werd. De foto’s zijn afkomstig van de lezers: er was een fotowedstrijd voor uitgeschreven die 

voldoende inzendingen opleverde. Het eenmalige klassieke lettertype van de naam van het blad 

is gehandhaafd, de steunkleur heeft wisselende reacties opgeroepen. 

 

Inhoud  

Euclides is gewijd aan het Nederlandse wiskundeonderwijs. De artikelen hebben een 

vakinhoudelijke, informerende, didactische, opiniërende en/of actueel-journalistieke inhoud. De 

redactie streeft naar een breed aanbod van artikelen zodat alle lezersdoelgroepen zich 

herkennen in het blad. Bijdragen worden voor een deel spontaan ingezonden en voor een ander 

deel op uitnodiging geschreven. De kopijlijst telde gedurende de hier beschreven periode 136 

inzendingen: conceptartikelen, boek-, software- en filmbesprekingen, interviews, verslagen van 

prijsuitreikingen en conferenties, redactionele kopij, aankondigingen en mededelingen, en 



daarnaast NVvW-bestuursbijdragen voor de Verenigingspagina’s. Naast deze inzendingen 

ontving de redactie een groot aantal persberichten. Euclides kende het afgelopen jaar een 

aantal vaste rubrieken. Concrete en creatieve invulling van de wiskundeles kwam aan de orde in 

de rubriek van Jacques Jansen: ‘Uitdagende problemen’. Danny Beckers verzorgde de historische 

rubriek ‘Getuigen’. Hierin zoekt hij naar artefacten die getuigen van het wiskundeonderwijs door 

de eeuwen heen en plaatst hun betekenis in de context van die tijd. De invulling van de 

puzzelrubriek werd verzorgd door Wobien Doyer en Lieke de Rooij. Ze weten nog steeds de 

lezers te verrassen met uitdagende opgaven, waarbij ze telkens een ander gebied van de 

wiskunde betreden. Ook bekende rubrieken zijn ‘Wiskunde Digitaal’ waarin Lonneke Boels de 

lezer informeert over apps die op de markt zijn. Van dezelfde auteur is de rubriek ‘Kleintje 

didactiek’, waarin zij beschrijft hoe je met kleine aanpassing je les meer inhoud en effectiviteit 

kunt geven. In de rubriek ‘FIzier’, verzorgd door medewerkers van het Freudenthal Instituut, 

komen interessante actuele thema’s, projecten en gebeurtenissen aan bod. Deze onderwerpen 

zijn steeds gerelateerd aan het werk en de activiteiten van de medewerkers van het Freudenthal 

Instituut en worden toegankelijk gemaakt voor de wiskundedocent. Elk nummer bevatte ook een 

aflevering ‘Vanuit de oude doos’, verzorgd door Ton Lecluse: hij ging wederom op zoek naar 

oude examenopgaven. Deze rubriek houdt na meer dan vijftig edities op te bestaan aan het eind 

van deze jaargang. De drijvende krachten achter de rubriek ‘Wis en Waarachtig’ zijn 

redacteuren Joke Verbeek en Ernst Lambeck. Zij zoeken in het nieuws naar interessante 

wetenswaardigheden die direct of zijdelings te maken hebben met ons mooie vak. Ronald 

Meijerink heeft ons een jaar lang op de hoogte gehouden van zijn ervaringen in Nieuw Zeeland 

in de rubriek ‘Tegenvoeter’. Kees Hoogland had een kortlopende rubriek ‘Gecijferdheid’. Elk 

blad werd voorzien van een hoofdredactionele inleiding door Tom Goris, soms over actuele 

kwesties, andere keren bestemd als leeswijzer. Een aantal NVvW- werkgroepen heeft te kennen 

gegeven Euclides graag als spreekbuis te willen hanteren: Wiskunde voor Morgen, het 

Wereldwiskunde Fonds en de Werkgroep vmbo.  

 

Omvang  

In principe is er een vaste omvang van 48 pagina’s per nummer inclusief advertenties; dat geeft 

ons een maximum aantal pagina’s van 336 per jaargang. De opmaak van Euclides werd verzorgd 

door De Kleuver Bedrijfscommunicatie in Veenendaal.  

 

Euclides digitaal  

Op de website van de NVvW heeft Euclides een prominente plaats. Het archief is daar te 

vinden, en leden van de vereniging hebben toegang tot de pdf’s van de artikelen tot en met de 

een na laatste jaargang. Vanuit de papieren Euclides wordt veelvuldig verwezen naar bijlagen 

op de website. De redactie en het bestuur hebben overleg gehad met De Kleuver om te komen 

tot het digitaal publiceren van de Euclides zodat deze ook op tablets gelezen kan worden. Het 

voornemen is om daar in de loop van de komende jaargangen mee van start te gaan. 



 

Publicatieprocedure  

Ingezonden bijdragen worden in eerste instantie beoordeeld (dat wil zeggen geaccepteerd of 

afgewezen) door de hoofdredactie. In geval van acceptatie wordt de inzending van commentaar 

voorzien door de hoofd- en eindredactie en eventueel enkele andere redactieleden; de auteur 

krijgt vervolgens de gelegenheid het artikel op basis van dit commentaar bij te stellen. In de 

loop van het jaar is geëxperimenteerd met het toezenden van de proefdruk van het artikel aan 

de auteur. Dit werd door alle auteurs bijzonder op prijs gesteld en zal in de volgende jaargang 

de normale procedure worden. Nadere informatie over de publicatieprocedure en een aantal 

richtlijnen voor de aanlevering van bijdragen voor Euclides staan vermeld op vakbladeuclides.nl.  

Euclides als Verenigingsorgaan  

Euclides is ‘vakblad voor de wiskundeleraar’, maar tegelijkertijd ‘orgaan van de Nederlandse 

Vereniging van Wiskundeleraren’. Als Verenigingsorgaan kent het tijdschrift daarom een aantal 

geoormerkte pagina´s ten behoeve van het Verenigingsnieuws. Het bestuur van de NVvW kan 

deze Verenigingspagina’s, zonder inhoudelijke bemoeienis en buiten verantwoordelijkheid van de 

redactie, vrijelijk gebruiken om zich tot de leden te richten. Dit gebeurde onder meer in de vorm 

van Bestuurstafels, waarin het bestuur van de NVvW de leden informeert over lopende kwesties 

en besluiten. Daarnaast hebben diverse bestuursleden het afgelopen jaar verslag gedaan van 

hun werkzaamheden voor de Vereniging op de pagina’s Verenigingsnieuws.  

 

Voor en door wiskundedocenten  

Wiskundedocenten en andere betrokkenen bij het Nederlandse wiskundeonderwijs vormen een 

brede en tamelijk heterogene doelgroep, ondanks hun gemeenschappelijke affiniteit. Uiteraard 

streeft de redactie van Euclides ernaar eenieder uit deze groep een ruime sortering 

aansprekende, informatieve en lezenswaardige artikelen aan te bieden. Feedback van u als lezer 

is daarom voor de redactie van groot belang, en ook uw inhoudelijke inbreng (in de vorm van 

een artikel voor collega’s in het land) wordt met veel belangstelling door de redactie tegemoet 

gezien. Stuur daarom uw opmerkingen en bijdragen naar vakbladeuclides@nvvw.nl  

Mede namens de volledige redactie, 

Tom Goris 
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