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9 december 2016

 L. E. J. Brouwer, fifty years later

Symposium georganiseerd door het KWG ter ere 

van de 50ste sterfdag van L. E. J. Brouwer.

plaats Science Park, Amsterdam

info wiskgenoot.nl

12 – 16 december 2016

 Guided Tour through Random Media

Workshop georganiseerd door Remco van der 

Hofstad (TU/e), Aernout van Enter (RUG), Marek 

Biskup (UCLA, Los Angeles) en Frank Redig (TUD).

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl

januari 2017

14 januari 2017

 Wintersymposium KWG 2017

Jaarlijks symposium van het KWG met dit jaar als

thema ‘Raakvlakken tussen wiskunde en infor-

matica’.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info wiskgenoot.nl

17–19 januari 2017

 LNMB-conferentie

42ste conferentie over de wiskunde van beslis-

kunde georganiseerd door het Landelijk Netwerk 

Mathematische Besliskunde (LNMB). 

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info lnmb.nl

19–20 januari 2017

 35ste Panama-conferentie

Jaarlijkse conferentie die zich richt op alle aspec-

ten van leren en onderwijzen van rekenen-wis-

kunde. Dit jaar is het thema ‘Goed en fout in het 

reken-wiskundeonderwijs’.

plaats Congrescentrum Koningshof, Veldhoven

info  www.fi.uu.nl/panama

23–25 januari 2017

 16th Winter School Mathematical Finance

Winterschool over financiële wiskunde met on-

der andere minicursussen van Damir Filipović 
(Lausanne) en Jan Kallsen (Kiel).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

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

winterschool.html

23–25 januari 2017

 YES VIII Workshop on Uncertainty Quantifi-

cation

Achtste editie van de Young European Statisti-

cians workshop met onder andere lezingen van 

David Blei, Richard Nickl en Aad van der Vaart. 

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl

23–27 januari 2017

 Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Jaarlijkse studiegroep waarin wiskunde en in-

dustrie samen problemen oplossen, dit jaar ge-

organiseerd door UvA en CWI.

plaats Amsterdam Science Park

info swi-wiskunde.nl

23 januari – 2 februari 2017

 1ste ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

Het begin van de jaarlijkse wiskundewedstrijd 

voor leerlingen van havo en vwo. 

plaats eigen school

info wiskundeolympiade.nl

februari 2017

1, 8, 15, 22 februari en 8, 15 maart 2017

 Filosofie van de wiskunde

In zes lessen leer je van dr. ir. Teun Koetsier hoe 

wiskundige structuren bestaan, hoe je ze kent 

en waarom wiskunde zo ongelofelijk fascinerend 

is.

plaats Campus Woudenstein, Rotterdam

info nemokennislink.nl

3–4 februari 2017

 Nationale Wiskunde Dagen

23ste editie van de tweedaagse conferentie voor

wiskundeleraren.

plaats Noordwijkerhout

info uu.nl/nationale-wiskunde-dagen
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6–24 februari 2017

 IMAGINARY, Wiskunde in beelden

Tijdens het schooljaar 2016–2017 trekt IMAGI-

NARY door Nederland, een tentoonstelling ge-

organiseerd door Platform Wiskunde Nederland 

(PWN) en de Nederlandse universiteiten.

plaats Stadskantoor Utrecht

info imaginarymaths.nl

6, 13, 20 februari en 6, 13, 20, 27 maart 2017

 Wetenschap & religie onverenigbaar?

Een zevendaagse cursus gegeven door dr. Jeroen 

Bouterse over de connectie tussen wetenschap 

en religie. 

plaats Campus Woudenstein, Rotterdam

info nemokennislink.nl

8 februari 2017

 OnderbouwWiskundeDag

Leerlingen van 3 havo/vwo werken in teams van 

drie of vier leerlingen gedurende een dag aan 

een ‘grote’ wiskundige (denk)opdracht waarin 

probleemoplossen centraal staat.

plaats eigen school

info uu.nl/onderwijs/onderbouwwiskundedag

16 februari 2017

 Bètadag

Studenten van bètafaculteiten laten aan leerlin-

gen van 3 havo/vwo zien waarom zij hun studie 

zo interessant, fascinerend en onmisbaar vinden.

plaats bètafaculteiten in het hele land

info betadagen.nl

27 februari – 10 maart 2017

 KK-theory, Gauge Theory and Topological 

Phases School

Een workshop over nieuwe ontwikkelingen in de 

Kasparov-theorie (KK-theorie) gemotiveerd door 

toepassingen in de ijktheorie (Gauge-theorie). 

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

maart 2017

6–10 maart 2017

 SEMSTAT, Statistical Network Science

Een workshop over de statistische analyse van 

netwerken georganiseerd door Mathisca de 

Gunst, Remco van der Hofstad, Rui Pires da Sil-

va Castro, Botond Szabo en Ernst Wit.

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl

6–24 maart 2017

 IMAGINARY, Wiskunde in beelden

Tijdens het schooljaar 2016–2017 trekt IMAGI-

NARY door Nederland, een tentoonstelling ge-

organiseerd door Platform Wiskunde Nederland 

(PWN) en de Nederlandse universiteiten.

plaats Leiden

info imaginarymaths.nl

16 maart 2017

 Onderwijsparade 2017

Met deze jaarlijkse ‘optocht’ van studenten en 

docenten wil de Onderwijsparade een substan-

tiële bijdrage leveren aan onderwijsverbetering.

plaats Utrecht

info uu.nl/agenda/onderwijsparade-2017

16 maart 2017

 W4Kangoeroe

WereldWijde WiskundeWedstrijd voor basis- en 

middelbare scholieren.

plaats eigen scholen

info w4kangoeroe.nl

17 maart 2017

 2de ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

De tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde 

Olympiade. De beste leerlingen gaan door naar 

de finale in september.

plaats Nederlandse universiteiten

info wiskundeolympiade.nl

22 maart 2017

 Grote Rekendag

Een dag voor alle basisscholen in Nederland en 

Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het 

teken staat van rekenen. Het doel is kinderen 

onderzoekend te laten rekenen. 

plaats basisscholen in Nederland en Vlaanderen

info groterekendag.nl

april 2017

6-12 april 2016

 European Girls’ Mathematical Olympiad

Europese wiskundewedstrijd speciaal voor meis-

jes

plaats Zürich, Zwitserland

info egmo.org

11–12 april 2017

 NMC 2017

53ste Nederlands Mathematisch Congres, jaar-

lijkse bijeenkomst van wiskundig Nederland.

plaats Utrecht

info wiskgenoot.nl

mei 2017

19 mei 2017

 ECENT/ELWIeR-conferentie

Jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders van 

Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwe-

tenschappen en Techniek en Expertisecentrum 

Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen

plaats Freudenthal Instituut

info uu.nl/agenda/ecentelwier-conferentie-2017-0

22 mei – 9 juni 2017

 IMAGINARY, Wiskunde in beelden

Tijdens het schooljaar 2016–2017 trekt IMAGI-

NARY door Nederland, een tentoonstelling ge-

organiseerd door Platform Wiskunde Nederland 

(PWN) en de Nederlandse universiteiten.

plaats Groningen

info imaginarymaths.nl

29 mei - 2 juni

 Order Structures, Jordan Algebras, and Geo-

metry

Workshop mede georganiseerd door Onno van 

Gaans (UL)

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

juni 2017

19 juni – 17 juli 2017

 IMAGINARY, Wiskunde in beelden

Tijdens het schooljaar 2016–2017 trekt IMAGI-

NARY door Nederland, een tentoonstelling ge-

organiseerd door Platform Wiskunde Nederland 

(PWN) en de Nederlandse universiteiten.

plaats Groningen

info imaginarymaths.nl


