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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@math.leidenuniv.nl

september 2007

7 september

❑ CWI Lectures in Mathematics and Computer

Science 2007

Lezingen op het gebied van de theoretische infor-

matica, ter ere van Paul Viányi

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl

7 – 12 september

❑ Mathematics Education In A Global Community

Negende internationale conferentie van The Ma-

thematics Education into the 21st Century Project

plaats University of North Carolina, Charlotte, VS

info math.unipa.it/˜grim/convegni.htm

10 – 13 september

❑ Sandpile models and related fields

Workshop over onderzoek naar zandhoop model-

len in de kansrekening, natuurkunde, combinato-

riek en algebra

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

14 september

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade

Tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde

Olympiade. De prijsuitreiking vindt plaats op 9 no-

vember te Eindhoven

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info olympiads.win.tue.nl/nwo

14 september

❑ Dé Start

Herhaling van de studiedag van 13 juni over de

invoering van wiskunde D in havo en vwo

plaats Jaarbeurs Utrecht

info www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/programma

2.html

17 – 21 september

❑ Galois Theory and Explicit Methods

Eerste jaarlijkse bijeenkomst van het Marie Curie

Research raining Network Galois Theory and Expli-

cit Methods

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

22 september

❑ Reünie Internationale Wiskunde Olympiade

Reünie voor Nederlandse oud-deelnemers aan de

Internationale Wiskunde Olympiade. Deze vindt

alleen plaats bij voldoende belangstelling.

plaats Amsterdam Centraal Station

info www.wiskundeolympiade.nl

24 – 26 september

❑ Algorithms in Complex Systems

Workshop over algoritmes in statistische analyse

met restricties, Bayesiaanse procedures, beeld-

analyse en machine learning

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

27 – 28 september

❑ Spatial fluctuations in cell biology

Workshop over mesoscopische modellen voor

fluctuaties en ruimtelijk detail in celbiologie

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl

28 september

❑ Ph.D. Day 2007

Dag voor wiskunde-aio’s met informatiemarkt en

voordrachten van wetenschappers en gepromo-

veerde wiskundigen werkzaam in het bedrijfsle-

ven, met als thema veiligheid en bescherming

plaats Utrecht

info www.math.vu.nl/˜mbijvank/phdday

oktober 2007

3 – 5 oktober

❑ Thirty-second Woudschoten Conference

Conferentie voor numerici met als thema’s gekop-

pelde heterogene problemen en numerieke opti-

malisatie technieken

plaats Woudschoten Conference Centre, Zeist

info www.cwi.nl/projects/wnw/conf2007

3 oktober – 14 november

❑ HOVO cursus wiskunde

Cursus van zeven bijeenkomsten door Frans Oort

met de titel Van Fermat tot Wiles, fascinerende wis-

kunde voor een breed publiek. Leidraad Fermat’s

Last Theorem van Simon Singh

plaats Universiteit Utrecht

info www.hovoutrecht.nl/cursus.php?id=200721
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5 oktober

❑ BWI-middag

Informatiemiddag van de opleiding Bedrijfswis-

kunde en Informatica aan de Vrije Universiteit voor

decanen en docenten wiskunde in de bovenbouw

van het vwo

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info www.few.vu.nl/stagebureau/bwimiddag

8 – 10 oktober

❑ Young European Statisticians workshop

Workshop over shape restricted inference voor

jonge statistici, met lezingen door onder andere

Lutz Dümbgen, Günther Walther en Jon Wellner

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

8 – 12 oktober

❑ Cryptography

Vijfdaagse Eidma en Diamant minicursus over

cryptografie door Ueli Maurer en Renato Renner

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.win.tue.nl/wsk/eidma/courses/minicour-

ses/maurerrenner/maurerrenner.html

15 – 19 oktober

❑ Hamiltonian Lattice Dynamical Systems

Workshop voor wiskundigen, fysici en numerici

met een interesse in Hamiltoniaanse dynamische

systemen op roosters

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

17 – 19 oktober

❑ Queueing theory without limits: transient and

asymptotic analysis

Workshop met lezingen van onder andere Søren

Asmussen, Sir John Kingman en William Massey

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

17 – 24 oktober

❑ 22ste WetenWeek

De 22ste editie van de WetenWeek zal in het teken

staan van de klimaatverandering. Titel: Het Topje

van de IJsberg

plaats Door heel Nederland

info www.wetenweek.nl

22 – 27 oktober

❑ Comlexity in Economics and Finance

Workshop voor onderzoekers werkzaam in het on-

derzoek van complexiteit

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

november – december 2007

1 november

❑ Panama Opleidersdag

Dag Bestemd voor opleiders van reken- en wis-

kundeonderwijs. Presentatie van het door pabo-

docenten geschreven boek Opleiden in geuren en

kleuren

plaats Universiteit Utrecht

info www.fi.uu.nl

10 november

❑ Studiedag/jaarvergadering NVvW

De jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vere-

niging van Wiskundeleraren

plaats Anna van Rijncollege, locatie Albatros,

Nieuwegein

info www.nvvw.nl

12 – 16 november

❑ Two decades of probabilistic verification: re-

flections and perspectives

Workshop over het controleren van modellen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

24 november

❑ Ars et Mathesis-dag 2007

Jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Ars et Ma-

thesis over het grensgebied tussen kunst en wis-

kunde. Georganiseerd in samenwerking met ArtEZ,

Academie voor beeldende kunsten Arnhem

plaats Arnhem

info www.arsetmathesis.nl

29 – 30 november

❑ DIAMANT/EIDMA Symposium

Symposium met sprekers Aner Shalev, Rob de Jeu,

Marius van der Put en Gert-Martin Greuel

plaats Conferentiehotel Kapellerput, Heeze

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

7 december

❑ Rekenen-wiskunde en de toekomst

Lustrumsymposium van de Nederlandse Vereni-

ging tot Ontwikkeling van het Reken Wiskunde On-

derwijs

info www.platformvvvo.nl/vvvo/verenigingen/nvor-

wo.html

2008

11 januari 2008

❑ Dertiende rekenconferentie

Landelijke rekenconferentie

plaats De Reehorst, Ede

info www.seminarium.nl

12 januari 2008

❑ Wintersymposium KWG

Symposium met als thema: kopstukken uit de va-

derlandse geschiedenis. Het exacte programma

en de wijze van inschrijving volgen in het najaar

plaats Academiegebouw Universiteit Utrecht

info www.wiskgenoot.nl

17 – 19 januari 2008

❑ 25ste Panama Conferentie

Conferentie over de toekomst van het reken-

onderwijs

plaats Noordwijkerhout

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

25 januari 2008

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade

Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olym-

piade. De resultaten worden medio maart bekend

gemaakt. De uitreiking van de scholenprijs vindt

plaats in maart of april op de winnende school

plaats Participerende scholen

info olympiads.win.tue.nl/nwo/1er-tijdlijn.html

28 januari – 1 februari 2008

❑ Study Group Mathematics with Industry

62ste Europese studiegroep Wiskunde en Indus-

trie waarin wiskundigen en mensen uit de indus-

trie een week lang samenwerken om verschillende

industriële problemen op te lossen

plaats Universiteit Twente

info wwwhome.math.utwente.nl/˜swi2008

24 – 28 februari 2008

❑ Creativity in Mathematics and the Education of

Gifted Students

Internationale conferentie in Israël met thema cre-

ativiteit en begaafdheid

info cmeg-5.edu.haifa.ac.il


