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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Charlene Kalle

agenda@nieuwarchief.nl

september 2011

5 – 9 september 2011

❑ European Women in Mathematics

15de editie van de tweejaarlijkse conferentie van

de European Women in Mathematics met Karen

Vogtmann als 2011 EWM lecturer

plaats CRM Barcelona, Spanje

info www.crm.cat/ewm

12 – 16 september 2011

❑ ECCS’11

Brede Europese conferentie over complexe syste-

men

plaats Universiteit van Wenen, Oostenrijk

info www.eccs2011.eu

12 – 16 september 2011

❑ Creativity: Meaning, Mechanisms, Models

Workshop over de verschillende ideeën die er be-

staan over creativiteit. Het doel is om een theorie

te ontwikkelen die alle verschillende opvattingen

verenigt

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.eccs2011.eu

16 september 2011

❑ Finale Nederlandse wiskundeolympiade

Finale van de jaarlijkse scholierenwedstrijd

plaats TU/e, Eindhoven

info www.wiskundeolympiade.nl

17 september 2011

❑ Open huis Universiteit Twente

In het kader van het vijftigjarige bestaan opent de

campus van de Universiteit Twente haar deuren

plaats Universiteit Twente

info www.utwente.nl/organisatie/lustrum/open-

huis

23 september 2011

❑ Wiskundetoernooi

20ste editie van de jaarlijkse wiskundewedstrijd

voor teams van vijf middelbare scholieren uit de

bovenbouw

plaats Radboud Universiteit Nijmegen

info www.ru.nl/wiskundetoernooi/editie-2011

23 september 2011

❑ Discovery 2011

Uitgaansnacht vol wetenschap, muziek en kunst

plaats Science Center NEMO, Amsterdam

info www.discoveryfestival.nl

oktober 2011

1 – 2 oktober 2011

❑ Scientific Festival

Twee dagen vol workshops, demonstraties, pre-

sentaties en proefjes met dit jaar als thema ‘Actie

Reactie!’

plaats Science Center NEMO, Amsterdam

info www.e-nemo.nl/?id=1&s=40&d=1468

5 oktober 2011

❑ ThiemeMeullenhoff Rekendag

De Rekendag is een nieuw initiatief van Thie-

meMeulenhoff om leerkrachten primair onderwijs

nog meer te kunnen bieden op het gebied van re-

kenen, met als thema ‘geldrekenen’

plaats Beursplein 5, Amsterdam

info www.thiememeulenhoff.nl/rekendag

5 – 7 oktober 2011

❑ Woudschoten Conferentie

36ste Woudschoten Conferentie van de Neder-

landse en Vlaamse Numerieke Wiskundige Ge-

meenschappen

plaats Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/conferentieN.php

6 oktober 2011

❑ BètaKwadrant

Nascholingscursus met verschillende workshops

voor docenten

plaats Universiteit Utrecht

info www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=132

6 oktober 2011

❑ LNVH-jubileumviering

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan reikt het

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren een-

malig vier jubileumprijzen uit aan jonge excellente

vrouwelijke wetenschappers in alle disciplines

plaats Utrecht

info www.lnvh.nl/site/LNVH-Jubileumprijs
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7 oktober 2011

❑ Wonder Research School

Dag met een aio-colloquium, een aio-prijzencere-

monie en voordrachten over het werk van Abel-

prijswinnaar John Milnor

plaats Universiteit Utrecht

info web.science.uu.nl/WONDER

8 oktober 2011

❑ Open Dag Science Park Amsterdam

Dag waarop instituten hun deuren openen voor

publiek, met experimenten en lezingen over we-

tenschap en technologie voor jong en oud

plaats Science Park, Amsterdam

info www.cwi.nl/events/open-day-at-science-park-

amsterdam

8 oktober 2011

❑ Night of the Nerds

Avond vol wetenschap die langzaam verandert van

inhoudelijk event met een feestelijk tintje naar een

feest met inhoud

plaats Science Center NEMO, Amsterdam

info www.nightofthenerds.nl

10 – 12 oktober 2011

❑ YES-V

5de workshop in deze serie voor Young European

Statisticians met als titel ‘Adaptation in Nonpara-

metric Statistics’

plaats Eurandom, Eindhoven

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

/YES V/index yesv.htm

14 – 15 oktober 2011

❑ Masterclass Kettingbreuken

Masterclass voor leerlingen uit 5 en 6 vwo waarin

leerlingen niet alleen veel horen over kettingbreu-

ken, maar er ook zelf mee aan de slag gaan

plaats Universiteit Utrecht

info www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=151

17 – 21 oktober 2011

❑ Performance 2011

Het 29ste international symposium over computer

performance, modeling, measurements and eva-

luation wordt dit jaar in Amsterdam gehouden

plaats CWI, Amsterdam

info event.cwi.nl/performance2011

24 – 28 oktober 2011

❑ Error in the Sciences

Workshop over de verschillende manieren waarop

met fouten kan worden omgegaan om betrouw-

baarheid te garanderen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/460/info.

php3?wsid=460

27 – 29 oktober 2011

❑ Quantum Physics and Logic

Dit congres brengt onderzoekers samen die zich

bezighouden met wiskundige fundamenten van

quantumfysica, quantum gegevensverwerking en

spatio-temporele causale structuren

plaats Faculty Club Huize Heyendaal, Nijmegen

info www.qpl.science.ru.nl

31 oktober – 4 november 2011

❑ Tipping Points in Complex Flows

Workshop over methodes die toegepast kunnen

worden bij bestudering van bifurcatieverschijnse-

len in verschillende soorten dynamische systemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorentzcenter.nl/lc/web/2011/459/info.php3?

wsid=459

november 2011

5 november 2011

❑ Studiedag/Jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereni-

ging van Wiskundeleraren met als thema ‘Wiskun-

de werkt; reken maar!’

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.nvvw.nl/page.php?id=8632&rid=971

7 – 11 november 2011

❑ Dutch–Japanese Workshop

Workshop over de analyse van partiële differen-

tiaalvergelijkingen met directe toepassingen in

materiaalkunde en levenswetenschappen

plaats Eurandom, Eindhoven

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

/Dutch-Jap/index DutchJap.htm

7 – 11 november 2011

❑ Uncertainty Analysis in Geophysical Inverse

Problems

Workshop over onzekerheden die optreden bij het

oplossen van inverse problemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/463/info.

php3?wsid=463

14 – 16 november 2011

❑ 40ste Bijeenkomst Stochastici

Jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse stochas-

tici en statistici

plaats Conferentiecentrum De Werelt, Lunteren

info www.cwi.nl

15 november 2011 – 27 maart 2012

❑ Tools for thinking - dynamisch modelleren in

de bètavakken

Nascholingstraject van zes dagdelen voor docen-

ten in de bovenbouw over modelleren als tool voor

wetenschappelijk onderzoek.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.betablackbelt.nl

25 november 2011

❑ Zekerheden in waarnemingen

De jaarlijkse studiedag van het Obe Postma Sels-

kip zal gewijd zijn aan de natuurwetenschappelij-

ke ontwikkelingen rondom 1900 en over de onder-

werpen waar Obe Postma over publiceerde

plaats Tresoar, Leeuwarden

info www.obepostma.nl

28 november – 2 december 2011

❑ Mathematics: Algorithms and Proofs

Doel van de workshop is het samenbrengen van

mensen uit constructieve wiskunde, formele be-

wijzen en computeralgebra

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/467/info.

php3?wsid=467

december 2011 – februari 2012

1 – 2 december 2011

❑ WCNT 2011

Workshop over computationele getaltheorie ter

gelegenheid van het afscheid van Herman te Riele

bij het CWI

plaats CWI, Amsterdam

info event.cwi.nl/wcnt2011

30 januari – 3 februari 2012

❑ SWI 2012

Jaarlijkse Studiegroep Wiskunde met de Industrie

waarin wiskundigen werken aan open problemen

uit de industrie

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/events/workshops/2012

/SWI 2012

3 – 4 februari 2012

❑ Nationale Wiskundedagen

Dag voor leraren in het voortgezet onderwijs

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd


