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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: agenda@nieuwarchief.nl

december 2006 – januari 2007

19 december

❑ Wiskunde en Computers: zegen of zorg

Studiedag voor wiskundeleraren georganiseerd

door het Onderwijsinstituut Wiskunde en Informa-

tica van de Rijksuniversiteit Groningen

plaats Zerniketerrein, Groningen

info www.rug.nl

6 januari 2007

❑ Wintersymposium van het KWG

Onderwerpen: forensisch onderzoek (Jurrien Bij-

hold), computerondersteunend modelleren in het

onderwijs (Elwin Savelsbergh) en diagnostische

beeldvorming (Ben ten Voorde)

plaats Universiteit Utrecht

info www.wiskgenoot.nl

8 – 12 januari 2007

❑ Mathematics: Algorithms and Proofs

Seminar over formele bewijzen, constructieve wis-

kunde en computer algebra

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

16 – 18 januari 2007

❑ 32nd Conference on Mathematics of Operation

Research

Organisatie: Lodewijk Kallenberg

plaats Lunteren

info www.math.leidenuniv.nl/˜stieltjes/activities.

html

17 januari 2007

❑ Vijfde Reehorstconferentie wiskunde

Conferentie over trends en ontwikkelingen in het

wiskundeonderwijs in het vmbo en de onderbouw

van havo en vwo

plaats Ede

info www.aps.nl

17 – 19 januari 2007

❑ 25ste Panama Conferentie

Conferentie over reken- en wiskundeonderwijs

plaats Leeuwenhorst Congrescentrum, Noordwij-

kerhout

info www.fi.uu.nl/panama/conferentie

19 januari 2007

❑ Lerarencursus Continue kansrekening met in-

tegraalrekening

Cursus voor wiskunde D-onderwijs in het vwo

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info www.feweb.vu.nl/link.asp?itemnumber=5135

22 – 24 januari 2007

❑ 6th Winter school on Mathematical Finance

Winterschool met als speciale onderwerpen Mon-

te Carlomethoden en portfoliokeuze

plaats Lunteren

info remote.science.uva.nl/˜spreij/stieltjes/win-

terschool.html

26 januari 2007

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade

Eerste ronde van deze wedstrijd voor scholieren

uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

plaats Deelnemende scholen

info olympiads.win.tue.nl/nwo

29 januari – 2 februari 2007

❑ Studiegroep Wiskunde met Industrie

Wiskundigen werken een week lang aan proble-

men voorgesteld door bedrijven

plaats Universiteit Utrecht

info www.math.uu.nl/swi2007

februari–maart 2007

2 februari 2007

❑ Dubbeloratie Michel Mandjes, Jan Wiegerinck

Oratie van Michel Mandjes, hoogleraar toegepaste

kansrekening en Jan Wiegerinck, hoogleraar analy-

se en directeur van het Korteweg-de Vries Instituut

plaats Universiteit van Amsterdam

info www.science.uva.nl

2 – 3 februari 2007

❑ Nationale Wiskunde Dagen

Tweedaagse conferentie voor wiskundeleraren over

uiteenlopende wiskundige onderwerpen

plaats Leeuwenhorst Congrescentrum, Noordwij-

kerhout

info www.fi.uu.nl/nwd
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5 – 7 februari 2007

❑ New perspectives on Games and Interaction

Vijftien voordrachten over information flow and re-

asoning in interaction, complexity and computati-

on of interaction en evolution of stability through

interaction

plaats Amsterdam

info www.illc.uva.nl/knaw-ac

21 – 24 februari 2007

❑ Theory of Cryptography Conference 2007

Paradigma’s, aanpakken en technieken die ge-

bruikt worden om cryptografische problemen te

definiëren en op te lossen

plaats Trippenhuis, Amsterdam

info www.cwi.nl/projects/crypto/tcc07

16 maart 2007

❑ Kangoeroe wiskundewedstrijd

Europese wiskundewedstrijd voor leerlingen in het

voortgezet onderwijs

plaats Deelnemende scholen

info www.math.ru.nl/kangoeroe

16 – 17 maart 2007

❑ Finale Wiskunde A-lympiade

Finale van de wiskunde A-lympiade tussen de Duit-

se, Deense, Antilliaanse en Nederlandse deelne-

mers

plaats Tulip Inn, Garderen

info www.fi.uu.nl

19 – 21 maart 2007

❑ Mathematical Methodologies for Operational

Risk

EURANDOM workshop

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

19 – 23 maart 2007

❑ Two-dimensional Turbulence

Workshop over turbulentie gericht op het samen-

brengen van wetenschappers uit verschillende

disciplines

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

20 – 23 maart 2007

❑ Games, Networks, and Algorithms

Vierdaagse Eidma en Diamant minicursus door

Christos Papadimitriou over speltheorie, netwer-

ken en algoritmes

plaats Technische Universiteit Eindhoven

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

22 – 23 maart 2007

❑ Nationale Rekendagen

Jaarlijkse conferentie voor leerkrachten in het

basis- en speciaal (basis)onderwijs, georgani-

seerd door het Freudenthal Instituut

plaats Noordwijkerhout

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

april–mei 2007

12 – 13 april 2007

❑ 43ste Nederlands Mathematisch Congres

De Universiteit Leiden en de Technische Universi-

teit Delft organiseren gezamenlijk het Nederlands

Mathematisch Congres 2007

plaats Gorlaeuscomplex, Leiden

info www.wiskgenoot.nl

18 april 2007, 26 april 2007

❑ De Grote Rekendag

Twee dagen waarop basisschoolleerlingen op een

andere manier dan gewoonlijk de wiskunde ont-

dekken

plaats Scholen in Nederland en België

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

26 – 27 april 2007

❑ Dynamics of Patterns symposium

Symposium over niet-lineaire dynamica en patro-

nen. Opvolger van het Symposium on Nonlinear

Systems

plaats Universiteit van Twente

info www.cwi.nl/events/regular/DoP-Days

7 – 9 mei 2007

❑ Spring Meeting Stochastics 2007

Bijeenkomst voor kansrekenaars georganiseerd

door Ronald Meester

plaats Hilversum

info www.stieltjes.org/activities.html

7 – 11 mei 2007

❑ Solvability of Diophantine Equations

Stieltjes en Diamant Onderwijsweek over Diophan-

tische vergelijkingen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

29 – 31 mei 2007

❑ Wiskunde en Kunst

Tweede internationale symposium voor interdisci-

plinaire onderzoekers in wiskunde, de kunsten en

wetenschappen

plaats University of Southern Denmark, Odense,

Denemarken

info www.macas2.sdu.dk

juni–juli 2007

11 – 15 juni 2007

❑ Nonlinear Collective Behaviour: Networks,

Swarming and Reaction Diffusion Dynamics

Workshop over interdisciplinair onderzoek op het

gebied van niet-lineair coöperatief gedrag in com-

plexe systemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

18 – 22 juni 2007

❑ Random Polymers

Workshop over modellering van polymeren en het

fundamenteel wiskundig onderzoek van deze mo-

dellen, voor onderzoekers in kansrekening, com-

binatoriek en statistische fysica

plaats EURANDOM, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

25 – 29 juni 2007

❑ Algebraic Statistics

Vijfdaagse Eidma en Diamant minicursus over het

gebruik van algebraïsche meetkunde, commuta-

tieve algebra en combinatoriek in de statistiek

door Seth Sullivant

plaats Technische Universiteit Eindhoven

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

25 juni – 1 juli 2007

❑ Innovations in Mathematical Finance

Workshop over nieuwe wiskundige ideeën en me-

thoden in de mathematical finance

plaats Loen, Noorwegen

info www.cma.uio.no/conferences/2007/amamef

workshop.html

2 – 6 juli 2007

❑ XXVth Journées Arithmétiques

Bijeenkomst georganiseerd door de School of Ma-

thematics van de University of Edinburgh en The

International Centre for Mathematical Sciences in

Edinburgh

plaats Edinburgh, Schotland

info www.icms.org.uk/meetings/2007/jarith


