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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

december 2009

7 – 11 december 2009

❑ New directions in Dynamical Systems

Workshop over verschillende actieve onderzoeks-

gebieden binnen dynamische systemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2009/363/in-

fo.php3?wsid=363

8 december 2009

❑ Parallel, groen en snel

Oratie van Rob Bisseling

plaats Aula Academiegebouw, Utrecht

info www.math.uu.nl

10 december 2009

❑ Van Hiele middag

Symposium ter ere van de 90ste verjaardag van

Van Hiele

plaats Drienenburght, Universiteit Twente

info http://www.utwente.nl/elan/nieuws

10 december 2009

❑ Rekenproblemen herkennen, analyseren en

oplossen

Cursus van het Freudenthal Instituut

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info http://www.fi.uu.nl

14 – 18 december 2009

❑ Dynamic Random Environments

Workshop over dynamische stochastische omge-

vingen

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/events/workshops/-

2009/DynamicRandomEnvironments

15 december 2009

❑ Studiedag voor wiskundeleraren

Studiedag van het Opleidingsinstituut Natuurwe-

tenschappen en Technologie van de Rijksuniver-

siteit Groningen. Thema: Wiskunde, interessanter

als je denkt!

plaats Bernoulliborg, Nijenborg 9, Groningen

info www.rug.nl/wiskunde

15 december 2009

❑ Wiskunde als kunst

Met hallucinerende computeranimaties laat Hen-

drik Lenstra in Spinoza te Paard zien welke wis-

kundige trucs Escher toepaste in zijn kunstwerken

plaats Paard van Troje, Den Haag

info www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/

NWOA 7UTCQC

januari 2010

8 januari 2010

❑ Onderzoek naar informeel leren van Bèta en

Techniek

Wintersymposium en tevens de startbijeenkomst

van de themagroep Bèta en Techniek van de Vere-

niging voor Onderwijs Research

plaats FNWI-gebouw, UvA, Amsterdam

info www.examiner.phys.tue.nl/BenT

12 – 14 januari 2010

❑ Lunteren Conferentie Mathematische Beslis-

kunde

35ste editie, georganiseerd door het LNMB. Met

een speciale sessie ter gelegenheid van het eme-

ritaat van Lodewijk Kallenberg

plaats Conferentiecentrum De Werelt, Lunteren

info www.lnmb.nl/conferences/lunteren2010

13 januari 2010

❑ Netwerkdag voor coördinatoren rekenen

Netwerkdag voor coördinatoren rekenen in het ba-

sisonderwijs. De volgende netwerkdag is op 7 april

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.coordinatorenbasisonderwijs.nl/mam-

bo

16 januari 2010

❑ Blik op Oneindig

Wintersymposium van het KWG met sprekers

Klaas Pieter Hart, Bart de Smit en Dap Hartmann

plaats Academiegebouw, UU, Utrecht

info www.wiskgenoot.nl

18 – 20 januari 2010

❑ 9th Winter school on Mathematical Finance

Jaarlijkse winterschool over financiële wiskunde

met dit jaar als speciaal onderwerp ‘Numerical me-

thods and illiquid markets’

plaats CongresHotel de Werelt, Lunteren

info staff.science.uva.nl/˜spreij/stieltjes/winter-

school.html
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20 – 22 januari 2010

❑ 28ste Panamaconferentie

Jaarlijkse conferentie over rekenonderwijs; met

thema ‘Waardevol reken-wiskundeonderwijs - Ken-

merken van kwaliteit’

plaats Leeuwenhorst congrescentrum, Noordwij-

kerhout

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

25–29 januari 2010

❑ Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Een aantal bedrijven presenteert maatschappelijk

relevante en wiskundig uitdagende problemen.

Wiskundigen gaan de uitdaging aan om deze pro-

blemen binnen een week op te lossen

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl

27 januari 2010

❑ 8ste wiskundeconferentie voor vmbo en onder-

bouw havo/vwo

Jaarlijkse conferentie voor leraren

plaats Utrecht

info www.aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Pro-

jecten/Exact/Agenda/Wiskundeconferentie+2010.

htm

29 januari 2010

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade 2010

Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

plaats Deelnemende scholen

info www.wiskundeolympiade.nl

februari 2010

1 februari – 5 maart 2010

❑ Math Info 2010

Een maand met lezingen en workshops over

nieuwe interacties tussen wiskunde en informa-

tica

plaats CIRM, Marseille

info www.lirmm.fr/MathInfo2010

3 februari 2010

❑ Hoe leren kinderen rekenen?

Eerste bijeenkomst van een scholingstraject voor

Speciaal Rekenen en kwaliteitsverbetering van het

rekenonderwijs op de eigen school. De andere bij-

eenkomsten zijn op 3 maart, 31 maart en 1 mei

plaats Utrecht of Zwolle

info www.speciaalrekenen.nl

4 – 5 februari 2010

❑ Actuarial and Financial Mathematics Confe-

rence

Conferentie over financiële wiskunde in het bijzon-

der met betrekking tot verzekeringen

plaats Brussel, België

info www.afmathconf.ugent.be

5 – 6 februari 2010

❑ Nationale Wiskunde Dagen

16de editie van deze dagen voor leraren in het

voortgezet onderwijs

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd

maart 2010

12 – 13 maart 2010

❑ Finaleweekend Wiskunde A-lympiade

Finale van de jaarlijkse scholierenwedstrijd

plaats Garderen

info www.fi.uu.nl/alympiade

18 maart 2010

❑ Kangoeroewedstrijd

Reken- en wiskundewedstrijd voor iedereen vanaf

groep 5

plaats Deelnemende scholen

info www.math.ru.nl/kangoeroe

18 – 19 maart 2010

❑ Nationale Rekenagen

Ontmoetingsplaats voor leerkrachten basisonder-

wijs

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

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

april 2010

12 – 16 april 2010

❑ ESGI

Europese wiskundigen komen samen om te brain-

stormen over industriële problemen. De Europese

grote broer van SWI

plaats University of Warwick, UK

info miis.maths.ox.ac.uk

21 april 2010

❑ Grote Rekendag 2010

Landelijk georganiseerde dag voor alle basisscho-

len waarop alles in het teken staat van rekenen

plaats Deelnemende scholen

info www.rekenweb.nl/groterekendag

mei–juni 2010

31 mei – 4 juni 2010

❑ EIDMA/DIAMANT minicourse

Minicursus over algebraïsche optimalisatie en se-

midefinite programming, gegeven door Pablo Par-

rilo

plaats Eindhoven

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

7 – 18 juni 2010

❑ Numerations

Een week van minicursussen, gevolgd door een

workshop van een week over verschillende aspec-

ten van getalsystemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorentzcenter.nl/lc/web/2010/384/info.php3?

wsid=384

21 juni – 10 juli 2010

❑ PIMS Summer School

5de editie van de zomerschool over kansrekening

voor jonge onderzoekers

plaats University of Washington, US

info pims2010.web.officelive.com/default.aspx

23 – 25 juni 2010

❑ De lerende leraar als onderzoeker en ontwerper

Onderwijsresearchdagen 2010

plaats Universiteit Twente, Enschede

info www.utwente.nl/onderwijs/ord2010


