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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

10 december
❑ SBL: Lerarenregister en beroepskwaliteit
Conferentie van de Stichting Beroepskwaliteit
Leraren (SBL) over de mogelijkheden van het lerarenregister
plaats Antropia, Driebergen
info www.lerenvandocenten.nl/agenda/sbl conferentie lerarenregister en beroepskwaliteit

16 december
❑ Het ABCD van de wiskunde
Studiedag voor wiskundeleraren over de invulling
van het wiskundeonderwijs
plaats Bernoulliborg, Groningen
info www.rug.nl/wiskunde/informatievoor/docenten/studiedagvoorwiskundeleraren/20081/index

januari 2009

10 december
❑ Biostatistiek als taal in de geneeskunde
Symposium ter gelegenheid van het afscheid van
Dick Bezemer
plaats Restaurant Café de Veranda, Amsterdam
info www.vumc.nl/afdelingen/EB/EB agenda
/Symp Bezemer

7 – 10 januari 2009
❑ American Mathematical Society Annual Meeting
Lezingen van Gregory Margulis, Maria Chudnovsky, Percy Deift, Peter M. Winkler, Maryam Mirzakhani en Douglas Arnold
plaats Washingon DC, USA
info www.ams.org/amsmtgs/national.html

11 december
❑ Special functions and quantum groups
Symposium ter gelegenheid van het afscheid van
Tom Koornwinder
plaats Korteweg-de Vries Instituut, Amsterdam
info staff.science.uva.nl/˜jstokman

10 januari 2009
❑ Wintersymposium KWG
Thema: Wiskunde en kunst
plaats Academiegebouw Universiteit Utrecht
info www.wiskgenoot.nl/watbiedt/wintersymposium09

11 december
❑ Monna Lecture
Monna lecture door Toshiyuki Kobayashi
plaats Universiteit Utrecht
info www.math.uu.nl/announcements/stafcol

13 – 15 januari 2009
❑ Conferentie Mathematische Besliskunde
Sprekers: Satoru Iwata, Zhi-Quan Luo, Sean Meyn,
Gennady Samorodnitsky en Berthold Vöcking. Uitreiking Gijs de Leve-prijs
plaats Lunteren
info www.lnmb.nl/conferences/lunteren2009

12 december
❑ De speciale functie van de wiskunde
Afscheidscollege ‘De speciale functie van de wiskunde’, ter gelegenheid van het emiraat van Tom
Koornwinder.
plaats Korteweg-de Vries Instituut, Amsterdam
info staff.science.uva.nl/˜jstokman

15 januari 2009
❑ Wiskunde-D bijeenkomst
Bijeenkomst over de onderwerpen ‘Kansrekening’ en ‘Optimalisatie in netwerken’ voor het
wiskunde-D onderwijs op het vwo
plaats Hoofdgebouw VU, Amsterdam
info www.feweb.vu.nl/link.asp?itemnumber=13992

15 – 19 december
❑ ACTM13
13de Internationale conferentie over het gebruik
van technologische ontwikkelingen bij onderwijs
en onderzoek op het gebied van wiskunde
plaats Bangkok, Thailand
info atcm.mathandtech.org

15 januari 2009
❑ De sublieme eenvoud van relativiteit
Nascholingscursus voor vwo-docenten natuurkunde en wiskunde over een aantal aspecten van speciale relativiteit
plaats Van der Waals-Zeeman Inst., Amsterdam
info www.science.uva.nl/mastercourses
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19 – 21 januari 2009
❑ Winter School Mathematical Finance
De achtste editie van de winterschool over financiële wiskunde met als speciale onderwerpen
‘Portfolio Optimization’ en ‘Risk Measures’
plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren
info staff.science.uva.nl/˜spreij/stieltjes/winterschool.html

29 januari
❑ Dyscalculie
Studiemiddag voor docenten wiskunde vmbo en
onderbouw havo/vwo over de zin en onzin rond
dyscalculie
plaats Utrecht
info www.aps.nl/APSsite/Agenda

17 februari 2009
❑ Spelen tegen het toeval
Nascholingscursus voor vwo-docenten wiskunde
en natuurkunde over de theorie van de eerlijke
kansspelen
plaats Van der Waals-Zeeman Inst., Amsterdam
info www.science.uva.nl/mastercourses

21 – 23 januari 2009
❑ 27ste Panama Conferentie
Conferentie over reken- en wiskundeonderwijs
plaats Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
info www.fi.uu.nl/panama/conferentie

29 januari
❑ Inspiraties in de wiskundeles
Studiedag voor docenten wiskunde vmbo en onderbouw havo/vwo met Cees de Hoog en Bert van
der Windt.
plaats Utrecht
info www.aps.nl/APSsite/Agenda

24 februari 2009
❑ Golven als dynamische systemen
Nascholingscursus voor vwo-docenten wiskunde
en natuurkunde over het modelleren en het simuleren van eenvoudige fysische processen
plaats Van der Waals-Zeeman Inst., Amsterdam
info www.science.uva.nl/mastercourses

23 januari 2009
❑ Landelijke bètadag 2009
Derde editie van de landelijke bètadag, waarop
studenten in vijf verschillende steden laten zien
waarom ze hun studie zo interessant vinden
plaats Utrecht
info betadagen.nl

30 januari
❑ Nederlanse Wiskunde Olympiade 2009
Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade
plaats Deelnemende scholen
info www.wiskundeolympiade.nl

26 januari 2009
❑ 7de Reehorstconferentie wiskunde
Jaarlijkse conferentie voor docenten wiskunde vmbo en onderbouw havo/vwo
plaats Utrecht
info www.aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Projecten/Wiskunde/Agenda
/Reehorstconferentie+2009.htm

februari 2009

maart – april 2009

12 – 13 maart 2009
❑ Nationale Rekendagen
Ontmoetingsplaats voor leerkrachten basisonderwijs
plaats Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
info www.fi.uu.nl/rekenweb/rekendagen

26 – 30 januari 2009
❑ Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2009
De 67ste editie van de Studiegroep Wiskunde
met de Industrie, waarin wiskundigen werken aan
open problemen uit de industrie
plaats Conferentiecentrum WICC, Wageningen
info www.swi2009.wur.nl

2 – 3 februari
❑ Velov Congres
Congres van de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen met als titel ‘Botsende verwachtingen? De
lerarenopleider als bruggenhoofd bij verandering’
plaats Gent, België
info www.velov-velon.be

13 – 14 maart 2009
❑ Finale Wiskunde A-lympiade
Finale van de jaarlijkse scholierenwedstrijd
plaats Garderen
info www.fi.uu.nl/alympiade

28 januari – 1 februari 2009
❑ CERME 6
Conferentie van de European Society for Research
in Mathematics
plaats Lyon, Frankrijk
info cerme6.univ-lyon1.fr

6 – 7 februari
❑ Nationale Wiskunde Dagen
Dag voor leraren in het voortgezet onderwijs. Plenaire sprekers: Jan de Lange, Robert Devaney. De
derde spreker is een verrassing
plaats Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
info www.fi.uu.nl/nwd

17 maart 2009
❑ Forensische statistiek
Nascholingscursus voor vwo-docenten wiskunde
over de wiskundige definitie van het begrip bewijskracht in het strafrecht
plaats Van der Waals-Zeeman Inst., Amsterdam
info www.science.uva.nl/mastercourses

28 januari
❑ Zelf digitale wiskundeactiviteiten ontwerpen
Cursus van het Freudenthal Instituut
plaats Freudenthal Instituut, Utrecht
info www.fi.uu.nl/nl

16 – 20 februari
❑ Lambda Calculus and Term Rewriting Systems
Vijfdaagse minicursus, waarin een introductie
wordt gegeven in de theorie van lambda calculus
plaats Technische Universiteit Eindhoven
info www.win.tue.nl/math/eidma/index.html

20 maart 2009
❑ Kangoeroewedstrijd
Internationale reken- en wiskundewedstrijd voor
leerlingen tussen de acht en achtien jaar
plaats Deelnemende scholen
info www.math.ru.nl/kangoeroe
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