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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

maart 2010

– 12 september 2010

❑ NewtonMania

Tentoonstelling over de invloeden van Newton in

de Nederlanden van de 17de eeuw

plaats Museum Boerhaave, Leiden

info www.museumboerhaave.nl/newtonmania

8 – 13 maart 2010

❑ YEP VII

7de editie van de workshop voor jonge Europese

kansrekenaars over kansrekening en algoritmes

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/events

12 maart 2010

❑ Algebra- en meetkundedag

Ter gelegenheid van het verblijf van Spencer Bloch

in Nederland als Stieltjes professor 2010

plaats UvA, Amsterdam

info www.few.vu.nl/ jeu/Stieltjes-professor-

schedule-2010.html

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 alle leerlingen

in het basis- en voortgezet onderwijs (vanaf groep

5)

plaats Deelnemende scholen

info www.math.ru.nl/kangoeroe

18 – 19 maart 2010

❑ Nationale Rekendagen

Ontmoetingsplaats voor leerkrachten basisonder-

wijs

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

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

23 maart 2010

❑ NWO talentendag

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl

25 maart 2010

❑ Afscheidscollege Peter van Emde Boas

Afscheidscollege en colloquium ter gelegenheid

van het emeritaat van Peter van Emde Boas

plaats Aula UvA, Amsterdam

info www.science.uva.nl

26 maart 2010

❑ Halve Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

Tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde

Olympiade, de jaarlijkse wiskundewedstrijd voor

havo- en vwo-scholieren

plaats regionale locaties

info www.wiskundeolympiade.nl

april 2010

7 april 2010

❑ Netwerkdag voor coördinatoren rekenen

Netwerkdag met als speciale thema’s: toetsing,

doorlopende leerlijnen en het opzetten van het

werkplan voor de schoolorganisatie

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.coordinatorenbasisonderwijs.nl/mam-

bo/index.php

12 – 16 april 2010

❑ European Study Group with Industry 2010

Europese wiskundigen komen samen om te brain-

stormen over industriële problemen

plaats University of Warwick, UK

info miis.maths.ox.ac.uk

13 – 16 april 2010

❑ Nonlinear Dynamics of Natural Systems

Workshop ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan

van het cluster NDNS+

plaats TU/e, Eindhoven

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

2010/NDNS.htm
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15 april 2010

❑ Opening Applied Mathematics Institute

Opening van het nieuwe AMI onder de 3TU pa-

raplu. Met keynote toespraken van Volker Mehr-

mann (Mattheon, Berlijn), Huib de Vriend (Delta-

res) en Robbert Dijkgraaf (KNAW)

plaats TU Delft, Auditorium

info ami.3tu.nl

19 – 23 april 2010

❑ Educational Interfaces between Mathematics

and Industry

Bijeenkomst over de connecties tussen wiskunde

en industrie en mogelijkheden om onderwijs hier-

op af te stemmen

plaats Lissabon, Portugal

info eimi.mathdir.org

21 april 2010

❑ Grote Rekendag 2010

Landelijke dag voor basisscholen waarop alles in

het teken staat van rekenen

plaats Deelnemende scholen

info www.rekenweb.nl/groterekendag

22 – 23 april 2010

❑ 46ste Nederlands Mathematisch Congres

Dit jaarlijkse congres is de ontmoetingsplek bij uit-

stek van wiskundig Nederland

plaats Utrecht

info www.fi.uu.nl/nmc2010/welcome.html

24 april 2010

❑ HKRWO 2010

16de symposium over de geschiedenis van het

reken- en wiskundeonderwijs, getiteld ‘Bloed,

Zweet en Tranen..! Examens als spiegel van ver-

anderingen in het reken- wiskundeonderwijs’

plaats Hogeschool Domstad, Utrecht

info www.fi.uu.nl/hkrwo

mei 2010

17 – 19 mei

❑ Dynamical Systems and Number Theory

Europese workshop voor jonge onderzoekers over

het grensgebied tussen dynamische systemen en

getaltheorie

plaats Edinburgh, Schotland

info www.icms.org.uk/workshops/euyam

31 mei – 4 juni 2010

❑ EIDMA/DIAMANT minicourse

Minicursus door Pablo Parrilo, getiteld ‘Algebraic

Optimization and Semidefinite Programming’

plaats CWI, Amsterdam

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

juni 2010

7 – 18 juni 2010

❑ Numeration

Een week van minicursussen, gevolgd door een

workshop van een week over verschillende aspec-

ten van getalsystemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

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

❑ Onderwijsresearchdagen 2010

Onderzoekspresentaties over onderwijs, met als

thema: De lerende leraar als onderzoeker en ont-

werper

plaats Universiteit Twente, Enschede

info www.utwente.nl/onderwijs/ord2010

24 – 25 juni 2010

❑ Stochastic models of manufacturing systems

Workshop over recent onderzoek op het gebied

van prestatieanalyse van productieprocessen met

nadruk op stochastisch modelleren

plaats TU/e, Eindhoven

info www.eurandom.nl/events/workshops/2010

/SMMS.dwt

28 juni – 2 juli 2010

❑ GQT-conferentie

Conferentie ter gelegenheid van het vierjarig be-

staan van het GQT-cluster

plaats Nijmegen

info www.gqt.nl

juli 2010

11 – 16 juli 2010

❑ ICOTS8

8ste internationale conferentie over statistiekon-

derwijs, getiteld ‘Data and context in statistics

education: towards an evidence-based society’

plaats Ljubljana, Slovenië

info cots8.org

19 – 23 juli 2010

❑ 6th European Summer University on the His-

tory and Epistemology in Mathematics Education

6de editie van deze conferentie over geschiedenis

en kennisleer in het wiskundeonderwijs

plaats Wenen, Oostenrijk

info www.clab.edc.uoc.gr/HPM/ESU6-1stAn-noun

cement.pdf

24 – 28 juli 2010

❑ Bridges Pécs 2010

13de editie van deze jaarlijks terugkerende confe-

rentie over wiskunde in relatie tot kunst, muziek

en wetenschap

plaats Pécs, Hongarije

info pecsikult.hu/en/bridges2010

augustus 2010

18 – 25 augustus 2010

❑ YESS-5 Summer School

5de editie van de zomerschool van de Young Euro-

pean Researchers in Mathematics Education.

plaats Palermo, Sicilië

info yerme.eu

19 – 27 augustus 2010

❑ International Congress of Mathematicians 2010

Internationaal congres voor wiskundigen

plaats Hyderabad, India

info www.mathunion.org/ICM/PC/2010.html


