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Gelieve gegevens voor deze agenda door te geven aan

onderstaand adres.

Please submit items for this calendar to the following

address.

Nieuw Archief voor Wiskunde,

Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,

Postbus 9512, 2300 RA Leiden.

Email: naw@math.leidenuniv.nl

december 2002

16–18 december

❑ Winter school on financial mathematics

Special Topics: Credit Risk and Calibration

plaats Oegstgeest

info http://remote.science.uva.nl/˜spreij/stieltjes

/winterschool2002.html

16–18 december

❑ Twente conference on Lie groups

plaats Universiteit Twente

info www.math.utwente.nl/˜lie

17 december

❑ Lerarendag

Ons wiskundeonderwijs: nu en in de toekomst.

Sprekers zijn onder andere Jan de Lange en Anne

van Streun.

plaats RuG, Groningen

info www.math.rug.nl/didactiek/doc dag.html

18 december

❑ Studiedag: Maken van de website

Cursus voor wiskundeleraren om een website te

maken speciaal voor gebruik op school.

plaats APS Utrecht

info www.aps.nl/wiskunde/L6.htm

januari 2003

9 januari

❑ Eerste Reehorstconferentie wiskunde

Conferentie voor leraren basisvorming, vmbo en

havo/vwo met als thema de leerling.

plaats Ede

info www.aps.nl/wiskunde/K1.htm

11 januari

❑ Wintersymposium

Thema: Wiskunde in Techniek. Zie ook de nieuws-

rubriek.

plaats Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium,

Amersfoort

info www.cs.rug.nl/˜bakker/WG

14-16 januari 2003

❑ 28th Conference on the Mathematics of Opera-

tions Research

Met op de 16de een seminar over ‘New develop-

ments in Operations Research software’.

plaats Conferentie Centrum De Werelt, Lunteren

info www.math.leidenuniv.nl/˜lnmb/conferences

/lunteren2003

15–17 januari

❑ 21ste Panama-conferentie

Conferentie voor het primair rekenonderwijs.

Thema: hoe om te gaan met grote verschillen in

begaafdheid.

plaats Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/panama

15–17 januari

❑ Fifth international workshop on computational

semantics

Topics: computational aspects of formal seman-

tic theories, theoretical issues in building natural

language understanding systems.

plaats Tilburg

info http://let.kub.nl/research/TI/sigsem/iwcs

15–18 januari

❑ Statistical learning in classification and model

selection

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/announcements.htm

17 januari

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade

De eerste ronde van de jaarlijkse wiskunde wed-

strijd voor leerlingen uit de bovenbouw van de

middelbare school.

plaats Middelbare scholen in Nederland

info http://olympiads.win.tue.nl/nwo

21–25 januari

❑ Nationale Onderwijs Tentoonstelling

Vakbeurs voor alle vormen van onderwijs. Activi-

teiten: een expositie, diverse congressen, work-

shops en onderzoekspresentaties.

plaats Jaarbeurs, Utrecht

info www.not-online.nl



Agenda NAW 5/3 nr. 4 december 2002 285

29 januari

❑ Studiedag: Applets naar je hand zetten

Computercursus waar geleerd wordt hoe een be-

staande applet in een website kan worden opge-

nomen en hoe een dynamische meetkundefiguur

in Cabri wordt ontwikkeld.

plaats APS Utrecht

info www.aps.nl/wiskunde/L7.htm

31 januari

❑ Analyse symposium

Symposium ter ere van de tachtigste verjaardag

van Jaap Korevaar.

plaats Agnietenkapel, Amsterdam

info http://staff.science.uva.nl/˜janwieg/jaap80.

html

31 januari–1 februari

❑ Nationale Wiskunde Dagen

Conferentie voor wiskundeleraren. Onderwerpen:

cryptografie, wiskunde en zeevaart, modelleren,

statistiek en sport, filosofie in de wiskunde, wis-

kunde op het vmbo.

plaats Leeuwenhorst Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd

februari 2003

7 februari en 3 april

❑ Mastercourse voor docenten

Het realiseren van een onderzoek dat door leerlin-

gen uitgevoerd kan worden. De cursus ‘Stilstaan

bij lopen’ gaat over de onderwerpen: hoe snel kun

je eigenlijk lopen, bestaat er een ideale stapfre-

quentie?

plaats FNWI, Korteweg-de Vries Insituut, Amster-

dam

info www.nvvw.nl/Agenda2.html

17–21 februari

❑ Studiegroep wiskunde met de industrie

Wiskundigen werken aan vraagstukken uit de in-

dustrie en het bedrijfsleven. Zie ook de nieuwsru-

briek.

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.math.leidenuniv.nl/˜swi

maart 2003

20–21 maart

❑ Nationale Rekendagen

Thema’s: realistisch rekenonderwijs, rekenonder-

wijs voor zwakke rekenaars en ICT-werkgroepen.

plaats Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/rekenweb/rekendagen

21 maart

❑ Kangoeroe wedstrijd

Wiskundewedstrijd voor het voortgezet onderwijs

en groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

plaats Middelbare scholen in Nederland

info www-math.sci.kun.nl/math/kangoeroe

april 2003

15 april

❑ Statistische dag 2003

Jaarlijks congres van de Vereniging voor statistiek

en operationele research (VVS).

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info www.vvs-or.nl

24 april

❑ Conferentie ICT in het wiskundeonderwijs

Thema’s: voorbeelden uit de klassenpraktijk van

de basisvorming, vmbo en Tweede Fase, overzicht

van de actuele stand van zaken, integratie van ap-

plets in de bestaande wiskunde methoden.

plaats APS, Utrecht

info www.aps.nl/wiskunde/K2.htm

mei 2003

1–2 mei

❑ Nederlands Mathematisch Congres

Openingsvoordracht: Robin Hartshorne.

Slotvoordracht: Robbert Dijkgraaf.

plaats Katholieke Universiteit Nijmegen

info www-math.sci.kun.nl/nmc2003

12–16 mei

❑ Minicourse on Public Key Cryptography

Minicourse door Victor Shoup van het Courant In-

stitute, New York University

plaats EIDMA

info www.win.tue.nl/math/eidma/courses

17 mei

❑ Symposium IX: Historische Kring Reken- en

WiskundeOnderwijs

plaats Hogeschool Domstad, Utrecht

info ed@fi.uu.nl

juni-augustus 2003

28 juli–2 augustus

❑ Conference diophantine approximation

Symposium ter ere van de zestigste verjaardag van

Robert Tijdeman, gewijd aan hoogtepunten van

zijn werk.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl/lorentz center

18–29 augustus

❑ 15th European summer school in logic, langua-

ge and information

plaats Wenen, Oostenrijk

info www.folli.uva.nl/2003/esslli-2003.html


