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18 – 20 september
❑ Stochastic Complex Systems
Conferentie op het gebied van statistiek in bioinformatica, fylogenetica, milieustatistiek, beeldverwerking, ’spatial statistics’ en ’Markov Chain
Monte Carlo’
plaats University of Bath, Verenigd Koninkrijk
info www.bath.ac.uk

Nieuw Archief voor Wiskunde,
Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,
Postbus 9512, 2300 RA Leiden.
Email: naw@math.leidenuniv.nl

oktober 2006

18 – 20 september
❑ Sixth Annual Meeting of ENBIS
Congres dat statistici uit de praktijk met academische statistici en consultants samenbrengt
plaats Wroclaw, Polen
info www.enbis.org

2–6 oktober
❑ Geometric and Multiscale Methods for Geophysical Fluid Dynamics
Workshop over modellering met geometrischanalytische en geometrisch-numerieke methoden
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl

18 – 20 september
❑ Parsim 06
Bijeenkomst over actuele trends in numerieke simulaties voor parallel engineering environments
plaats Bonn, Duitsland
info www.nwo.nl

11–13 oktober
❑ 2006 Conferentie van de Nederlands-Vlaamse
Numerieke Wiskunde Gemeenschappen
De eenendertigste conferentie. Thema’s: modelreductie en hoge-orde discretisatie methoden
plaats Woudschoten
info www.cwi.nl/projects/wnw/conf2006

18 – 27 september
❑ Environmental Dispersion Processes
Workshop over de ontwikkeling en analyse van
wiskundige modellen en simulaties van turbulent
transport van gas, kleine deeltjes en warmte
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl

19 – 21 oktober
❑ European Practice Based and Practitioner Research Conference on Learning and Instruction
Conferentie over kwaliteitsverbetering in lesgeven
en leren: ontwikkeling e implementatie. Speciaal
onderwerp: ICT
plaats University of Leuven, België
info http://practitionerresearch2006.ac.cy

22 september
❑ Wiskundetoernooi voor scholieren
Het vijftiende Wiskundetoernooi voor scholieren,
bestaande uit een individuele ronde en een teamwedstrijd. Deze laatste is dit jaar gericht op de
cryptografie
plaats Radboud Universiteit, Nijmegen
info www.wetenschapsjournalisten.nl/vwn

Gelieve gegevens voor deze agenda door te geven aan
onderstaand adres.
Please submit items for this calendar to the following
address.

25 – 29 september
❑ Computer Science Logic 2006
Jaarlijkse conferentie van de European Association for Computer Science Logic (EACSL) voor zowel
logici als informatici
plaats Szeged, Hongarije
info www.inf.u-szeged.hu/˜csl06/geninf.php

25 – 29 september
❑ EIDMA minicourse by prof. Cheryl Praeger
Minicursus van vijf dagen over permutatiegroepen
in algebra en combinatoriek
plaats Vrije Universiteit Brussel, België
info www.win.tue.nl/math/eidma/courses/minicourses/praeger/praeger.html

november 2006

2 november
❑ Elk kind kan rekenen!
Conferentie over het effectief omgaan met verschillen in het reken-wiskundeonderwijs bestemd
voor onder andere leerkrachten basisonderwijs
plaats CPS, Amersfoort
info www.cps.nl
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2 – 4 november
❑ Pioneering Software in the 1960s
Conferentie over de ontwikkeling van software in
de jaren zestig van de vorige eeuw
plaats CWI, Amsterdam
info www.cwi.nl/events

24 november
❑ Voorronde Wiskunde A-lympiade
Wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren in
Nederland, Duitsland, Denemarken, op de Nederlandse Antillen en Aruba met wiskunde A in hun
profiel of pakket
plaats Middelbare scholen
info www.fi.uu.nl/Alympiade

17 – 19 januari 2007
❑ 25e Panama Conferentie
Conferentie over reken- en wiskundeonderwijs
plaats Leeuwenhorst Congrescentrum, Noordwijkerhout
info www.fi.uu.nl/panama/conferentie

3 – 5 november
❑ 17e Novembertagung on the history and philosophy of mathematics
Jaarlijkse bijeenkomst van jonge onderzoekers op
het gebied van de geschiedenis en filosofie van de
wiskunde
plaats University of Edinburgh, Schotland
info www.17th-novembertagung.net

24 november
❑ Voorronde Wiskunde B-dag
Wiskundewedstrijd voor leerlingen in 5 havo en
5/6 vwo met wiskunde B in het profiel of pakket
plaats Middelbare scholen
info www.fi.uu.nl/wisbdag

29 januari – 2 februari 2007
❑ Studiegroep Wiskunde met Industrie
Wiskundigen werken een week lang aan problemen aangedragen door bedrijven
plaats Universiteit Utrecht
info www.math.uu.nl/swi2007

3 – 5 november
❑ Second Mental Calculation World Cup
Wereldkampioenschappen hoofdrekenen
plaats Giessen, Duitsland
info www.recordholders.org/en/events/worldcup

29 november
❑ Wiskunde in een Elektronische Leeromgeving
Cursus voor wiskundedocenten over wat een elektronische leeromgeving kan betekenen voor het
eigen wiskundeonderwijs
plaats APS, Utrecht
info www.fi.uu.nl

2 – 3 februari 2007
❑ Nationale Wiskunde Dagen
Tweedaagse conferentie voor wiskundeleraren over
uiteenlopende wiskundige onderwerpen
plaats Leeuwenhorst Congrescentrum, Noordwijkerhout
info www.fi.uu.nl/nwd

4 november
❑ NVvW Jaarvergadering/Studiedag 2006
Jaarvergadering en tevens studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, met
themagedeelte: Doorlopende leerlijnen of breukvlakken?
plaats Nieuwegein
info www.nvvw.nl
13 – 15 november
❑ Stochastics Meeting Lunteren
Bijeenkomst voor statistici en stochastici
plaats Lunteren
info www.cwi.nl

17 november
❑ Afscheidssymposium Piet Hemker
Afscheid bij het CWI van numericus en UvAhoogleraar Piet Hemker
plaats CWI, Amsterdam
info www.cwi.nl/events

17 november
❑ Slotsymposium Mathematische Fysica
Eindsymposium ter afsluiting van het FOM/GBE
programma Mathematische Fysica. Hoofdspreker:
Michael Atiyah
info www.nwo.nl

december 2006

12 december
❑ Reünie van het Centrum voor Wiskunde en Informatica
Reünie naar aanleiding van het zestigjarig bestaan
van het Centrum voor Wiskunde en Informatica
(voorheen Mathematisch Centrum)
plaats CWI, Amsterdam
info www.cwi.nl/events/2006/reunie

januari–april 2007

6 januari 2007
❑ Wintersymposium van het Koninklijk Wiskundig Genootschap 2007
Het thema is Wiskunde in Natuur, Leven en Technologie
info www.wiskgenoot.nl

21 – 24 februari 2007
❑ TCC 2007
Theory of Cryptography Conference over de paradigma’s, aanpakken en technieken die gebruikt
worden om cryptografische problemen te definiëren en op te lossen
plaats Trippenhuis, Amsterdam
info www.cwi.nl/projects/crypto/tcc07
19 – 23 maart 2007
❑ Two-dimensional Turbulence
Workshop over turbulentie in twee dimensies gericht op het samenbrengen van wetenschappers
uit verschillende disciplines
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl
12 – 13 april 2007
❑ 43ste Nederlands Mathematisch Congres
De Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft orgniseren gezamenlijk het Nederlands
Mathematisch Congres 2007
plaats Gorlaeuscomplex, Leiden
info www.wiskgenoot.nl
18 april 2007
❑ De Grote Rekendag
Dag waarop basisschoolleerlingen op een andere
manier dan gewoonlijk de wiskunde ontdekken
plaats Scholen in Nederland en België
info www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag

