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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Charlene Kalle

agenda@nieuwarchief.nl

maart 2011

9 maart 2011

❑ Wetenschap en Techniek Academie

Studiedag voor leerkrachten basisonderwijs en

pabostudenten waarop handvatten worden aan-

gereikt om de onderzoekende houding van de leer-

ling in natuur- en techniekonderwijs te bevorderen

plaats Buys Ballot Laboratorium, Utrecht

info www.wtacademie.nl

10 maart 2011

❑ AMI Themadag

Themadag van het Applied Mathematics Institute

over gezondheidszorg en wiskunde

plaats Universiteit Twente

info ami.3tu.nl/Events.html

14 – 16 maart 2011

❑ All models are wrong...

Workshop die statistici, filosofen en kwantitatieve

wetenschappers samenbrengt om te discussiëren

over de complexiteit van onzekerheid in en het

kiezen van modellen.

plaats Het Kasteel, Groningen

info www.math.rug.nl/stat/models

14 – 16 maart 2011

❑ DISC project meeting

Bijeenkomst van het project ‘Distributed super-

visory control of discrete event systems’

plaats CWI, Amsterdam

info homepages.cwi.nl/˜schuppen/projects/disc

/projectmeetings/pmcwi201103/pmcwi.html

14 – 18 maart 2011

❑ YEPVIII

8ste editie van de workshop voor jonge Europe-

se kansrekenaars met dit jaar als titel ‘Stochastic

Models for Population Dynamics’

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/events/workshops/2011

/YEPVIII

17 maart 2011

❑ Kangoeroewedstrijd

Reken- en wiskundewedstrijd voor iedereen vanaf

groep 5

plaats Deelnemende scholen

info w4kangoeroe.nl

17 – 18 maart 2011

❑ Nationale Rekendagen

Ontmoetingsplaats voor leerkrachten basisonder-

wijs met als thema ‘Kijken en Zien’

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.rekenweb.nl/rekendagen

18 maart, 1 en 15 april 2011

❑ Nascholingscursus voor wiskundedocenten

Nascholingscursus voor 1ste en 2de graads docen-

ten met als thema ‘Kansrekening en dynamica’.

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info www.vu.nl/nl/opleidingen/vwo-decanen-en-

docenten/nascholing-wiskunde

26 maart 2011

❑ 375 jaar Universiteit Utrecht

75ste lustrum van de Universiteit Utrecht

plaats Universiteit Utrecht

info www.uu.nl/NL/Universiteitutrecht/uu375/Pa-

ges/default.aspx

28 maart 2011

❑ Johann Bernoulli lezing

De lezing wordt dit jaar gegeven door Michael Ber-

ry van Bristol University en heet ‘Making light of

mathematics’

plaats Auditorium, Rijksuniversiteit Groningen

info www.rug.nl/wiskunde/nieuws/agenda/jble-

zing

April 2011

2 – 3 april 2010

❑ Wiskunde in NEMO

Tijdens het museumweekend zal Vierkant voor

Wiskunde in NEMO een aantal workshops verzor-

gen over doolhoven, platonische veelvlakken en

het tekenen van onmogelijke figuren

plaats NEMO, Amsterdam

info www.vierkantvoorwiskunde.nl/nemo

7 april 2010

❑ Wiskunde D bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst voor wiskunde D-docenten

met als thema de wisselwerking tussen wiskunde

D en NLT

plaats Universiteit Utrecht

info www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=117
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11 april 2010

❑ Conferentie Wiskunde en ICT 2011

Op deze conferentie zetten APS en het Freudenthal

Instituut op een rijtje welke mogelijkheden er zijn

voor de wiskundedocent om ICT in de breedste zin

van het woord in te zetten

plaats Universiteit Utrecht

info www.fi.uu.nl/ict/2011

13 april 2010

❑ Grote Rekendag 2011

Landelijk georganiseerde dag voor alle basisscho-

len waarop alles in het teken staat van rekenen.

Dit jaar is het thema ‘Weet je het zeker?’

plaats Deelnemende scholen

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

14 – 15 april 2010

❑ NMC 2011

Het jaarlijkse Nederlands Mathematisch Congres

is de ontmoetingsplek bij uitstek van wiskundig

Nederland

plaats Universiteit Twente

info www.utwente.nl/ewi/nmc2011

15 april 2010

❑ Leve de Wiskunde!

Congres waarop vooraanstaande wetenschappers

over hun bevindingen in en rondom de wiskunde

vertellen

plaats CWI, Amsterdam

info www.science.uva.nl/levedewiskunde

18 – 21 april 2010

❑ Quantitative Methods in Financial and Indus-

trial Mathematics

Workshop over financiële en verzekeringswiskun-

de en samenwerking met computational science

plaats Lorentz Centrum, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/444/info.

php3?wsid=444

23 – 27 april 2010

❑ 81st European Study Group with Industry

Europese wiskundigen komen samen om te brain-

stormen over industriële problemen

plaats Technical University of Lisbon, Portugal

info cemapre.iseg.utl.pt/esgi81

26 – 29 april 2010

❑ Science meets Justice: Forensic Statistics at the

Interface

Workshop over de conflicten die ontstaan tussen

kansrekening, statistiek of genetica en rechtspraak

plaats Lorentz Centrum, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/454/info.

php3?wsid=454

mei 2011

6 – 8 mei 2011

❑ Benelux Mathematical Olympiad

Wiskundeolympiade voor een groep scholieren uit

België, Nederland en Luxemburg

plaats Mersch, Luxemburg

info www.wiskundeolympiade.nl/bxmo

14 mei 2011

❑ Startbijeenkomst PWN

Startbijeenkomst van het Platform Wiskunde Ne-

derland waarop de commissies hun plannen ont-

vouwen en nader toelichten

plaats Gorlaeus-lab, Leiden

info www.platformwiskunde.nl

14 mei 2011

❑ HKRWO symposium

17de editie van het jaarlijks symposium van de

Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs

plaats Hogeschool Domstad, Utrecht

info www.fi.uu.nl/hkrwo

16 – 20 mei 2011

❑ Coherent Structures in Dynamical Systems

Workshop over coherente structuren of invarian-

te verzamelingen in dynamische systemen en toe-

passingen van dynamische methoden

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/445/info.

php3?wsid=445

20 – 21 mei 2011

❑ Wiskunst in Gent

Evenement over wiskunde en kunst, open voor

iedereen: academische wiskundigen en kunste-

naars, vrijetijdswiskundigen of -kunstenaars, en

andere bevlogen geesten

plaats Departement Architectuur Sint-Lucas, Gent

info etopia.sintlucas.be/3.14/Wiskunst

23 – 27 mei 2011

❑ The motivic fundamental group

Workshop over hoe de motivische fundamentaal-

groep ingezet kan worden om klassieke proble-

men in de meetkunde mee aan te pakken

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/452/info.

php3?wsid=452

26 – 27 mei 2011

❑ DIAMANT symposium

Jaarlijks symposium van het cluster DIAMANT

plaats Kapellerput, Heeze

info websites.math.leidenuniv.nl/diamant/index.

php?pid=calendar&nid=156

juni–juli 2011

6 – 10 juni 2011

❑ European Women in Mathematics Summer

School 2011

Zomerschool voor promovendi in logica, meetkun-

de en geschiedenis van de wiskunde

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl/lc/web/2011/429/info.

php3?wsid=429

10 juni 2011

❑ Bèta onder de Dom

Workshops van een dag voor docenten. Voor wis-

kunde is het thema ‘De Digitale Wiskunde Omge-

ving’

plaats Hogeschool Utrecht

info www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=11

4 – 8 juli 2011

❑ Extreme value statistics in mathematics, phy-

sics and beyond

Workshop georganiseerd door Y. Fyodorov, F. den

Hollander, S. Nechaev, H. Rootzen, S. Shlosman.

plaats Lorentz Centrum, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/450/info.

php3?wsid=450

5 – 8 juli 2011

❑ ICTMT10

10de internationale conferentie over technologie

in het wiskundeonderwijs

plaats Porthsmouth, UK

info www.ictmt9.org

13 – 24 juli 2011

❑ IMO2011

52ste editie van de internationale wiskunde olym-

piade, die dit jaar in Nederland wordt gehouden

plaats Amsterdam

info www.imo2011.nl


