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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

maart 2009

4 maart – 22 april 2009

❑ Vermoedens in de Wiskunde

Vanaf 4 maart geeft Frans Oort een reeks van acht

wekelijkse lezingen over vermoedens in de wis-

kunde. Deze cursus wordt georganiseerd door de

HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen).

plaats Minnaertgebouw, Universiteit Utrecht

info www.hovoutrecht.nl/cursus.php?id=200853

10 maart 2009

❑ Hoe rekent Nederland?

Oratie van Marja van den Heuvel-Panhuizen

plaats Academiegebouw, Universiteit Utrecht

info http://www.uu.nl/NL/faculteiten/betaweten-

schappen/Actueel/agenda/Pages/Didaktiekvanhe-

twiskundeonderwijs.aspx

11 maart 2009

❑ Ageing: from trap models to spin glasses

De eerste in een reeks lezingen van Anton Bovier.

De andere twee lezingen zijn op 17 en 20 maart

plaats Eurandom, Eindhoven

info http://www.eurandom.nl/abstracts seminars

/2009tot.htm

12 – 13 maart 2009

❑ Nationale Rekendagen

Tweedaagse conferentie over het rekenonderwijs

op de basisschool

plaats Leeuwenhorst Congrescentrum, Noordwij-

kerhout

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

13 maart 2009

❑ DIAMANT seminar day

Een dag met lezingen over ‘Applications of semi-

definite programming’

plaats CWI, Amsterdam

info homepages.cwi.nl/˜vallenti/DIAMANT2009

17 maart 2009

❑ Mastercourse: Forensische statistiek

Nascholingscursus voor vwo-docenten wiskunde

over de wiskundige definitie van het begrip be-

wijskracht in het strafrecht

plaats Van der Waals-Zeeman Inst., Amsterdam

info www.science.uva.nl/mastercourses/cursus-

aanbod.cfm

20 maart 2009

❑ Kangoeroewedstrijd

Internationale reken- en wiskundewedstrijd voor

leerlingen tussen de acht en achttien jaar

plaats Deelnemende scholen

info www.math.ru.nl/kangoeroe

23 – 28 maart 2009

❑ YEP VI

Zesde editie van de Young European Probabilists

workshops met als titel ‘Fragmentation, coalen-

scence and probabilistic genetics’

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/workshops/2009/YepV1.

htm

24 maart 2009

❑ Lezing over L.E.J. Brouwer

Een lezing door Dirk van Dalen over leven en werk

van L.E.J. Brouwer. De lezing vindt plaats in het

kader van de HOVO

plaats Academiegebouw, Rijksuniv. Groningen

info www.wiskundepersdienst.nl/agenda.php

25 maart 2009

❑ Afscheidssymposium van Henk Tijms

Symposium ter gelegenheid van het afscheid van

Henk Tijms met als titel ‘Besliskunde: realistisch

rekenen?’

plaats Auditorium, Vrije Universiteit Amsterdam

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

14369

april 2009

8 april 2009

❑ Grote Rekendag 2009

Voor de zevende keer zijn basisscholen op een

speciale manier met rekenen en wiskunde bezig

plaats Deelnemende scholen

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

14 – 15 april 2009

❑ Nederlands Mathematisch Congres

Onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Ge-

nootschap vindt het 45ste Nederlands Mathema-

tisch Congres plaats in Groningen

plaats Rijksuniversiteit Groningen

info www.rug.nl/wiskunde/nmc2009
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14 – 17 april 2009

❑ Stieltjes Onderwijsweek

Een aantal minicursussen onder de gemeenschap-

pelijke titel ‘Counting Points in Varieties’

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2009/335/in-

fo.php3?wsid=335

20 – 24 april 2009

❑ European Study Group with Industry

Studiegroep waarin wiskundigen werken aan ma-

thematische problemen uit de industrie

plaats University of Coimbra, Portugal

info www.mat.uc.pt/esgi69

20 april – 8 mei 2009

❑ Lipschitz Lectures

Reeks lezingen door Mark Peletier, getiteld ‘Varia-

tional methods for the analysis of patterns’

plaats Bonn

info www.hausdorff-center.uni-bonn.de/event

/2009/lipschitz-peletier

21 april 2009

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

23 april 2009

❑ Analytische meetkunde

Eerste dag van de cursus in het kader van wiskun-

de D. De andere dagen zijn 7 mei en 28 mei.

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.fi.uu.nl

mei 2009

10 – 15 mei 2009

❑ ICMI Study 19

Internationale conferentie over bewijzen in wis-

kundeonderwijs

plaats Taipei, Taiwan

info jps.library.utoronto.ca/ocs-2.0.0-1/index.php

/icmi

11 – 13 mei 2009

❑ Climate Change and Extreme Value Theory

Workshop over statistiek van extreme waarden in

de context van klimaatveranderingen

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/workshops/2009/climate

main.htm

16 mei 2009

❑ HKRWO-symposium

Symposium van de Historische kring reken- en wis-

kundeonderwijs met als titel ‘Top of Flop’

plaats Domstad Hogeschool, Utrecht

info www.fi.uu.nl/hkrwo

19 mei 2009

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

27 – 29 mei 2009

❑ DIAMANT/EIDMA Symposium

Symposium ter ere van de 60ste verjaardag van

Arjeh Cohen

plaats De Kapellerput, Heeze

info websites.math.leidenuniv.nl/diamant

juni 2009

8 – 10 juni 2009

❑ Parameter Estimation for Dynamical Systems

Workshop over het schatten van parameters van

ODE’s

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/workshops/2009/PEDS

main.htm

15 – 17 juni 2009

❑ Academy Colloquium Immersed Boundary Me-

thods

Colloquium gericht op zowel de gebruikers als de

ontwikkelaars van IBM’s

plaats Bremen, Duitsland

info www.ahd.tudelft.nl/academy

15 – 19 juni 2009

❑ The analytic theory of automorphic forms

Internationale conferentie ter ere van de 65ste ver-

jaardag van Roelof Bruggeman

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info www.math.uu.nl/rb65.html

16 juni 2009

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

juli — augustus 2009

10 – 22 juli 2009

❑ 50ste Internationale Wiskunde Olympiade

Editie 2009 van het wereldkampioenschap wis-

kundecompetitie voor middelbare scholieren

plaats Bremen, Duitsland

info www.imo2009.de

15 – 17 juli 2009

❑ Lévy processes: applications to finance

Vierde in een serie workshops over Lévy processen

met als titel ‘Statistical Inference for Lévy Proces-

ses with Applications to Finance’

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/workshops/2009/Levy-

Processes main.htm

20 – 24 juli 2009

❑ 27th European Meeting of Statisticians

Europese bijeenkomst van statistici en stochastici

plaats Univ. Paul Sabatier, Toulouse, Frankrijk

info http://www.math.univ-toulouse.fr/EMS2009

/4-17613-EMS2009.php

17 – 28 augustus 2009

❑ Utrecht Summer School in Mathematics

De Utrecht Summer School in Mathematics heeft

dit jaar als titel ‘Dynamical Systems and their Ap-

plications’

plaats Universiteit Utrecht

info www.science.uu.nl/summerschools/usms


