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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Patrick Hafkenscheid

agenda@nieuwarchief.nl

september 2013

2–6 september 2013

❑ 16de algemene ontmoeting EWM

16de editie van de conferentie voor European Wo-

men in Mathematics. Lezingen door en voor vrou-

wen in de wiskunde.

plaats Hausdorff Center for Mathematics, Bonn

info europeanwomeninmaths.org

3–6 september 2013

❑ Workshop on Stochastics and Neuroscience

Workshop over het gebruik van stochastiek in de

neurowetenschap.

plaats Universiteit Utrecht

info eurandom.tue.nl/STAR

14 september 2013

❑ Tweede Ig Nobel Night

Nacht voor onderzoekers en wetenschappers met

Nederlandse Ig Nobelwinnaars, en live vertoning

van de Ig Nobel Prize-ceremonie.

plaats Stadsgehoorzaal, Leiden

info ignobelnight.nl

15 september 2013

❑ Wat doen satellieten in de ruimte?

Kinderlezing over de verschillende soorten satel-

lieten en hoe ze werken.

plaats NEMO, Amsterdam

info kinderlezingen.nl

20 september 2013

❑ Vernieuwingsimpuls Informatiebijeenkomst 2013

Informatiebijeenkomst voor onderzoekers die een

Veni, Vidi of Vici willen aanvragen.

plaats NWO-gebouw, Den Haag

info nwo.nl

23 september 2013

❑ Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

43 onderbouwleerlingen, 45 vierdeklassers en 32

vijfdeklassers zijn door naar de finale van de Ne-

derlandse Wiskunde Olympiade 2013.

plaats TU Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

27 september 2013

❑ Discovery Festival

Uitgaansnacht-met-inhoud vol wetenschap, mu-

ziek, kunst en experimenten.

plaats Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam

info discoveryfestival.nl

oktober 2013

2–4 oktober 2013

❑ Woudschoten conferentie

38ste editie van de Vlaams/Nederlandse confe-

rentie over Scientific Computing.

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

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

3 oktober 2013

❑ Bèta onder de Dom

Lezingen en werkgroepen voor docenten biologie,

natuurkunde, scheikunde, wiskunde en NLT.

plaats Utrecht

info betasteunpunt-utrecht.nl

4 oktober 2013

❑ Junior Wiskunde Olympiade

Junior versie van de wiskunde olympiade, klas 1

tot 3 van het voortgezet onderwijs.

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info wiskundeolympiade.nl

5 oktober 2013

❑ Dag van de leraar

Internationale dag van de leraar, zet uw onderwij-

zer in het zonnetje! Op deze dag wordt ook de

‘leraar van het jaar’ gekozen.

plaats overal

info dagvandeleraar.nl

7–9 oktober 2013

❑ 9th European Computer Science Summit

Internationale ontmoeting voor mensen werkend

in de informatica.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl
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11 oktober 2013

❑ Wiskundetoernooi 2013

22ste editie van het Wiskundetoernooi, dit jaar in

het teken van Wiskunde en Sport

plaats Radboud Universiteit Nijmegen

info ru.nl/wiskundetoernooi

14–18 oktober 2013

❑ Workshop Noncommutative Geometry and Par-

ticle Physics

Workshop met als doel onderzoekers in de non-

commutative meetkunde samen te brengen met

wetenschappers in de deeltjesfysica.

plaats Lorentzcenter, Leiden

info lorentzcenter.nl

25–26 oktober 2013

❑ Masterclass ’Diophantische Vergelijkingen’

Masterclass voor 5/6 vwo’ers over diophantische

vergelijkingen.

plaats Utrecht

info betasteunpunt-utrecht.nl

november-december 2013

4–6 november 2013

❑ Workshop YEQT VII

Workshop voor Young European Queueing Theo-

rists heeft als thema ‘Scheduling and priorities in

queueing systems’.

plaats TU Eindhoven

info eurandom.tue.nl

5 november 2013

❑ Afscheidcollege Odo Diekmann

Afscheidscollege prof.dr. Odo Diekmann, hoog-

leraar toegepaste analyse aan de Universiteit

Utrecht.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info math.uu.nl

9 november 2013

❑ Studiedag Jaarvergadering NVvW 2013

Jaarlijkse studiedag en jaarvergadering van de ne-

derlandse vereniging van wiskundeleraren. Thema

van dit jaar: ‘Krachtig vooruit met wiskunde!’

plaats Ichthus College, Veenendaal

info nvvw.nl

11–13 november 2013

❑ 42ste bijeenkomst Stochastici

Jaarlijkse bijeenkomst in Lunteren voor stochastici

uit Nederland.

plaats Lunteren

info eurandom.tue.nl/STAR

15 november 2013

❑ Voorrondes wiskunde A-lympiade

Teamwedstrijd voor leerlingen met wiskunde A in

hun pakket.

plaats eigen school

info fisme.science.uu.nl/alympiade

22 november 2013

❑ CWI in Bedrijf 2013

Ontmoeting tussen het CWI en het bedrijfsleven

waar het bedrijfsleven vragen kan stellen aan top-

onderzoekers.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl/events/cwi-in-bedrijf-2013

25–29 november 2013

❑ Workshop Generalizations of Symmetric Spaces

Workshop over symmetrische ruimtes belicht vanuit

verschillende gebieden (meetkundig, analytisch,

representatie-theoretisch, getal-theoretisch).

plaats Lorentzcenter, Leiden

info lorentzcenter.nl

27–28 november 2013

❑ ICT.Open2013 congres

Het jaarlijkse congres over ICT- en Informatica-

onderzoek in Nederland.

plaats Hotel Van der Valk, Eindhoven

info nwo.nl

januari 2014

11 januari 2014

❑ KWG Wintersymposium 2014

Jaarlijks symposium met dit jaar als thema ‘Ma-

thematics of Planet Earth’.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info www.wiskgenoot.nl

16–17 januari 2014

❑ Panamacongres

Jaarlijkse conferentie over de ontwikkeling van

reken- en wiskundeonderwijs.

plaats De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info fisme.science.uu.nl/panama

20–22 januari 2014

❑ 13th Winter School on Mathematical Finance

Jaarlijkse winterschool over Mathematical Finan-

ce. Met lezingen en minicursussen.

plaats Lunteren

info mathfin.nl

20–31 januari 2014

❑ Workshop Representing Streams II

Workshop over strams; oneindige rijtjes symbolen

die voorkomen in combinatoriek, getaltheorie en

kansrekening.

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorentzcenter.nl


