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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Patrick Hafkenscheid

agenda@nieuwarchief.nl

September 2014

8–12 september 2014

❑ Mathematical Facets of Crystallization

Workshop over de wiskundige theorie van kristal-

lisatie, mede georganiseerd door Frank den Hol-

lander en Markus Heydenreich (UL).

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorentzcenter.nl

12 september 2014

❑ Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

Finale van de nationale wiskundeolympiade in

Eindhoven.

plaats TU Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

20 september 2014

❑ Ig Nobel Night

Satelliet-evenement van de uitreiking van de Ig

Nobelprijs.

plaats Stadsgehoorzaal, Leiden

info ignobelnight.nl

21 september 2014

❑ Waar komen kometen vandaan en waar gaan

ze naar toe?

Wakker Worden Kinderlezing door sterrenkundige

Henny Lamers over de banen van hemellichamen.

plaats NEMO, Amsterdam

info e-nemo.nl

22–25 september 2014

❑ Statistical Inference for Lévy Processes

Workshop over Lévy-processen, mede georgani-

seerd door Shota Gugushvili, Aad van der Vaart

(UL), Peter Spreij en Harry van Zanten (UvA).

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorentzcenter.nl

26 september 2014

❑ Wiskundetoernooi 2014

Jaarlijkse wiskundewedstrijd voor scholieren.

plaats RU, Nijmegen

info ru.nl/wiskundetoernooi

26–27 september 2014

❑ In de ban van het griepvirus

Masterclass voor leerlingen van 5 en 6 vwo.

plaats Utrecht

info betasteunpunt-utrecht.nl

26–27 september 2014

❑ Afscheidsevenement Johan van Benthem

Afscheidscolleges en receptie ter ere van het offi-

ciële pensioen van Johan van Benthem, met colle-

ges over diverse onderwerpen in de logica.

plaats UvA, Amsterdam

info http://illc.uva.nl/J65

27 september 2014

❑ Discovery Festival

Uitgaansnacht-met-inhoud, waarin wetenschap sa-

mengaat met muziek, kunst en inspiratie.

plaats Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven

info discoveryfestival.nl

Oktober 2014

4 oktober 2014

❑ CWI Open Dag

Op de open dag van het Amsterdam Science Park

opent ook het CWI zijn deuren voor publiek.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl

6 oktober 2014

❑ Dag van de leraar

Dag van de leraar met onder andere de verkiezing

van de Leraar van het Jaar 2014.

plaats overal

info dagvandeleraar.nl

8–10 oktober 2014

❑ 39ste Woudschotenconferentie

39ste editie van de conferentie over Scientific

Computing, dit jaar zijn de thema’s ‘domein de-

composities’ en ‘sterk oscillerend gedrag’.

plaats Woudschoten conferentieoord, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/woudschoten/2014/con-

ferentieN.php
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9 oktober 2014

❑ Van Dantzig Seminar

Landelijke serie seminars in de statistiek.

plaats VU, Amsterdam

info few.vu.nl/˜bkk320/vandantzig

31 oktober 2014

❑ Wiskundeleraar voor één dag

Masterclass voor leerlingen van 4 en 5 havo met

interesse in het onderwijs.

plaats Utrecht

info betasteunpunt-utrecht.nl

31 oktober 2014

❑ Netwerkbijeenkomst Wiskunde B-dag

Netwerkbijeenkomst ter voorbereiding van de

jaarlijkse Wiskunde B-dag.

plaats Utrecht

info fi.uu.nl/wisbdag.nl

November 2014

8 november 2014

❑ Jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse vergadering van de Nederlandse Vereni-

ging van Wiskundeleraren.

plaats Ichthus College, Veenendaal

info nvvw.nl

14 november 2014

❑ Voorronde A-lympiade

Voorronde van de jaarlijkse wedstrijd waarin Wis-

kunde A centraal staat, voor leerlingen van 5 havo

en 5/6 vwo.

plaats eigen school

info fisme.science.uu.nl/alympiade

14 november 2014

❑ Wiskunde B-dag

Jaarlijkse wedstrijd waarin Wiskunde B centraal

staat, voor leerlingen van 5 havo en 5/6 vwo.

plaats eigen school

info fi.uu.nl/wisbdag.nl

16 november 2014

❑ Hoe klein kan je zien?

Wakker Worden Kinderlezing van Mark Hink, over

de wereld onder de microscoop.

plaats NEMO, Amsterdam

info e-nemo.nl

21 november 2014

❑ Bartjens rekendictee

Finale van het jaarlijkse rekendictee.

plaats Windesheim, Zwolle

info bartjensrekendictee.nl

27 november 2014

❑ Van Dantzig Seminar

Landelijke serie seminars in de statistiek.

plaats TU Delft, Delft

info few.vu.nl/˜bkk320/vandantzig

December 2014

14 december 2014

❑ Waarom wiebelt een wolkenkrabber?

Wakker Worden Kinderlezing van bouwkundige

Leo Wagemans over hoe hoge gebouwen buigen

maar niet barsten.

plaats NEMO, Amsterdam

info e-nemo.nl

Januari 2015

12–16 januari 2015

❑ Mathematical Modelling in Biology: Evaluating

Auxin Transport Mechanisms

Workshop mathematische biologie, mede georga-

niseerd door Bert van Duijn, Sander Hille, Remko

Offringa (UL) en Roeland Merks (CWI).

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorenzcenter.nl

26–30 januari 2015

❑ Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Jaarlijkse studiegroep waarin wiskunde en indus-

trie samen problemen oplossen.

plaats Universiteit Utrecht

info projects.science.uu.nl/swi2015

26–28 januari 2015

❑ 14th Winter School Mathematical Finance

Winterschool over financiële wiskunde met onder

andere een minicursus van Damiano Brigo.

plaats De Werelt, Lunteren

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

terschool.html

30 januari 2015

❑ Bijles geven in de bètavakken

Masterclass voor leerlingen uit de bovenbouw ha-

vo en vwo met interesse in onderwijs.

plaats Utrecht

info betasteunpunt-utrecht.nl

30–31 januari 2015

❑ Nationale Wiskunde Dagen

21ste editie van de tweedaagse conferentie voor

wiskundeleraren.

plaats Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd


