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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Martijn Zaal

agenda@nieuwarchief.nl

december 2012

14 – 18 december 2012

❑ Representing stream

Workshop over de bestudering van datastromen

door wiskundigen en informatici

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

20 december 2012

❑ Studiedag voor wiskundeleraren

Studiedag met lezingen en workshops voor wis-

kundeleraren met als thema ‘Wiskunde? Ophef-

fen! (de vaardigheid)’

plaats Bernoulliborg, Grongingen

info www.rug.nl/wiskunde

januari 2013

4 – 9 januari 2013

❑ Algebraic Groups and Representation Theory

Conferentie ter nagedachtenis aan de Nederland-

se wiskundige T.A. Springer

plaats HKUST en HKU, Hong Kong

info www.math.hku.hk

5 januari 2013

❑ Wintersymposium KWG 2013

Jaarlijks symposium met dit jaar als thema het sa-

menspel tussen wiskunde en natuurkunde

plaats Academiegebouw, Utrecht

info www.wiskgenoot.nl

14 – 18 januari 2013

❑ Random Polymers

Workshop over random polymeren voor onderzoe-

kers in kansrekening, combinatoriek, natuurkun-

de en scheikunde

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/events

14 – 18 januari 2013

❑ Trends in Arithmetic Geometry

Workshop over nieuwe ontwikkelingen op het ge-

bied van aritmetische meetkunde

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

21 – 23 januari 2013

❑ 12th Winter school on Mathematical Finance

Jaarlijkse winterschool Mathematical Finance met

lezingen en mini-cursussen

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info staff.science.uva.nl/˜spreij/winterschool/win-

terschool.html

21 – 31 januari 2013

❑ Eerste ronde Nederlandse Wiskunde Olympia-

de

De eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde

Olympiade 2013, dit jaar voor het eerst met een

flexibele datum

plaats Deelnemende scholen

info www.wiskundeolympiade.nl

24 – 25 januari 2013

❑ Statistical Methods for (post)-Genomics Data

Jaarlijkse workshop voor statistici, bioinformatici

en biologen over de analyse van genetische data

plaats VU, Amsterdam

info www.smpgd2013.nl

28 januari – 1 februari 2013

❑ SWI 2013

Jaarlijks studiegroep waarbij wiskundigen werken

aan problemen uit de industrie

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info websites.math.leidenuniv.nl/SWI-2013

30 januari – 1 februari 2013

❑ Workshop on Statistics for Complex Networks

Workshop over de statistiek van data over grote,

complexe systemen

plaats Eurandom, Eindhoven

info http://www.eurandom.nl/events

31 januari – 1 februari 2013

❑ Panamaconferentie

Jaarlijkse conferentie over de ontwikkeling van

reken- en wiskundeonderwijs

plaats De Uithof, Utrecht

info www.fisme.science.uu.nl/panama
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februari 2013

1 – 2 februari 2013

❑ Nationale Wiskundedagen

Jaarlijkse conferentie met workshops en lezingen

voor docenten wiskunde

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fisme.science.uu.nl/nwd

6 februari 2013

❑ 2e OnderbouwWiskundeDag

Wiskundewedstrijd voor teams van leerlingen uit

klas 3 havo/vwo

plaats Deelnemende scholen

info www.fisme.science.uu.nl

10 februari 2013

❑ Paradisolezing ‘Higgs: wat en hoe’

Populair-wetenschappelijke lezing door prof.dr.

Stan Bentvelsen over het Higgs-deeltje

plaats Paradiso, Amsterdam

info www.knaw.nl

maart 2013

15 maart 2013

❑ World Maths Day

Wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd voor

scholieren

plaats overal ter wereld

info www.worldmathsday.com

15 maart 2013

❑ Tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olympi-

ade

De tweede, regionale ronde van de Nederlandse

Wiskunde Olympiade

plaats Nederlandse universiteiten

info www.lorentzcenter.nl

18 maart 2013

❑ Johan Bernoulli lezing 2013

De Johan Bernoulli lezing 2013 zal worden gegeven

door Jeremy Gray en heeft als titel ‘On the cusp of

the new physics: Henri Poincaré and mathematical

physics one hundred years ago’

plaats Academiegebouw, RU Groningen

info bernoulli.math.rug.nl

18 – 22 maart 2013

❑ Modeling with Measures: from Structured Po-

pulations to Crowd Dynamics

Workshop over het modelleren van grote groepen

met behulp van maten

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

21 maart 2013

❑ Kangoeroewedstrijd

Reken- en wiskundewedstrijd voor leerlingen vanaf

groep 5

plaats Deelnemende scholen

info w4kangoeroe.nl

april 2013

2 – 4 april 2013

❑ Workshop ‘Numbers and Probability’

Workshop over kettingbreuken, recurrentie en er-

godentheorie

plaats TU Delft

info www.eurandom.nl/STAR

5 april 2013

❑ NMC 2013

Jaarlijks congres voor de wiskundige gemeen-

schap van Nederland

plaats RU Nijmegen

info www.ru.nl/math/research/nmc-2013

8 – 14 april 2013

❑ European Girls’ Mathematical Olympiad

Tweede editie van de Europese wiskundeolympia-

de voor meisjes

plaats Luxemburg

info www.egmo.org

12 april 2013

❑ Leve de wiskunde! 2013

Jaarlijks congres waar wetenschap en voortgezet

onderwijs elkaar ontmoeten

plaats Science Park, Amsterdam

info betaonderwijs.uva.nl

15 – 19 april 2013

❑ Mathematics from Biology and Biology from

Mathematics

Workshop de interactie van wiskunde en biologie

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

17 april 2013

❑ Grote Rekendag 2013

Jaarlijkse themadag met allerhande activiteiten

voor basisscholen

plaats Deelnemende scholen

info www.rekenweb.nl/groterekendag

26 – 28 april 2013

❑ Benelux Mathematical Olympiad

Jaarlijkse internationale wiskundewedstrijd voor

leerlingen uit de Benelux

plaats Nog te bepalen (Nederland)

info www.wiskundeolympiade.nl

mei 2013

12 mei 2013

❑ Paradisolezing ‘Over het Majorana-deeltje’

Populair-wetenschappelijke lezing door prof.dr.ir.

Leo Kouwenhoven over het Majorana-deeltje

plaats Paradiso, Amsterdam

info www.knaw.nl


