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september 2017

4–8, 11–15 en 18–22 september 2017

 Stochastic Activity Month

Tijdens de Stochastic Activity Month (SAM) zul-

len er drie workshops zijn, beginnend met de 

Young European Probabilists workshop (YEP).

plaats Eurandom, Eindhoven

info eurandom.nl

11–15 september 2017

 Randomness and Graphs: Processes and 

Structures

Een workshop over random graphs, discrete pro-

cessen en algoritmen op grafen. 

plaats Eurandom, Eindhoven

info eurandom.nl

12–15 september 2017

 Statistical Theory and the Real World

Een workshop georganiseerd door Giulia Cereda, 

Peter Grünwald en Aad van der Vaart.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

15 september 2017

 Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

De prijswinnaars van deze finale worden uit-

genodigd om deel te nemen aan een speciaal 

trainingsprogramma voor de internationale wis-

kundewedstrijden.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

18–22 september 2017

 Community Detection and Network Recon-

struction

Een workshop georganiseerd door Luva Avena 

(Leiden), Jop Briët (Amsterdam, CWI), Rui Cas-

tro (Eindhoven) en Diego Garlaschelli (Leiden).

plaats Eurandom, Eindhoven

info eurandom.nl

19–20 september 2017

 CWI-INRIA workshop

Het CWI en INRIA zijn in 2016 een samenwerking 

aangegaan onder de naam CWI-Inria Internatio-

nal Lab (IIL). De IIL steunt wetenschappelijk on-

derzoek en internationale samenwerking. 

plaats CWI, Amsterdam

info project.inria.fr/inriacwi

29 september 2017

 Wiskundetoernooi

Wiskundetoernooi voor teams van middelbare 

scholieren. Een team bestaat uit 4 of 5 leerlin-

gen uit 5–6 vwo en een begeleider. Thema dit 

jaar is ‘Foutverbeterende codes’.

plaats Radboud Universiteit, Nijmegen

info ru.nl/wiskundetoernooi

30 september 2017

 Junior Wiskunde Olympiade

Jaarlijkse landelijke wiskundewedstrijd voor leer- 

lingen uit de onderbouw van havo en vwo.

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info wiskundeolympiade.nl

oktober 2017

4–6 oktober 2017

 42ste Woudschoten Conferentie

Een jaarlijkse conferentie van de Nederlands- 

Vlaamse Numerieke Analyse-groepen, georga-

niseerd door de Werkgemeenschap Scientific 

Computing (WSC).

plaats Woudschoten, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/events

7 oktober 2017

 CWI Open dag

Het CWI doet mee aan de Amsterdam Science 

Park Open Dag tijdens het Weekend van de We-

tenschap.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl

7 oktober 2017

 Het meten van de wereld

De Werkgroep Geschiedenis organiseert het 23ste 

symposium getiteld ‘Het meten van de wereld’ 

over de geschiedenis van de wiskunde bij het 

meten van aarde en heelal.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info nvvw.nl

23–27 oktober 2017

 On Growth and Form

Een workshop in het kader van het honderd- 

jarig bestaan van de eerste druk van het wereld- 

beroemde boek On Growth and Form van D’ Arcy 

Thompson.

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl



 Agenda NAW 5/18 nr. 3 september 2017 157

november 2017

4 november 2017

 Jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse vergadering en studiedag van de Neder- 

landse Vereniging van Wiskundeleraren.

plaats Ichthus College, Veenendaal

info nvvw.nl

10 november 2017

 Prijsuitreiking van de Nederlandse Wiskunde 

Olympiade

De prijsuitreiking van de finale van de Neder-

landse Wiskunde Olympiade.

plaats Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

17 november 2017

 Voorronde Wiskunde A-lympiade

Voorronde van de jaarlijkse competitie voor leer-

lingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskun-

de A in hun pakket hebben.

plaats eigen school

info www.fi.uu.nl/alympiade

17 november 2017

 Wiskunde B-dag

De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht 

voor op school voor teams uit 5-havo en 5/6-vwo 

met wiskunde B in hun profiel. De leerlingen wer- 

ken de hele dag aan een wiskundig probleem.

plaats eigen school

info uu.nl/onderwijs/wiskunde-b-dag

december 2017

4–8 december 2017

 Random Dynamical Systems

Een workshop mede georganiseerd door Ale Jan 

Homburg (Amsterdam).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

11–15 december 2017

 Future and Emerging Mathematical Techno-

logies in Europe

Een workshop mede georganiseerd door Wil 

Schilders (Eindhoven), Evgeny Verbitskiy (Lei-

den) en Kees Vuik (Delft).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

11–15 december 2017

 YEQT XI ‘Winter school on energy systems’

Elfde editie van de Young European Queueing 

Theorists (YEQT) workshop.

plaats Eurandom, Eindhoven

info eurandom.nl

januari 2018

13 januari 2018

 Wintersymposium KWG 2018

Jaarlijks symposium van het KWG.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info wiskgenoot.nl

17–19 januari 2018

 LNMB-conferentie

43ste conferentie over de wiskunde van beslis-

kunde georganiseerd door het Landelijk Netwerk 

Mathematische Besliskunde (LNMB).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info www.lnmb.nl

22 januari – 1 februari 2018

 Nederlandse Wiskunde Olympiade

De eerste ronde van de jaarlijkse landelijke 

wiskundewedstrijd voor leerlingen uit de onder-

bouw van havo en vwo.

plaats eigen school

info wiskundeolympiade.nl

22–24 januari 2018

 17th Winter School Mathematical Finance

Winterschool over financiële wiskunde met on-

der andere minicursussen van Emmanuel Gobet 

(Palaiseau) en Sebastian Jaimungal (Toronto).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info staff.fnwi.uva.nl/p.j.c.spreij/winterschool/

winterschool.html

25–26 januari 2018

 36ste Panama-conferentie

De jaarlijkse Panama-conferentie richt zich op 

alle aspecten van leren en onderwijzen van re-

kenen-wiskunde.

plaats Congrescentrum Koningshof, Veldhoven

info panamaconferentie.sites.uu.nl

29 januari – 2 februari

 Study Group Mathematics with Industry

Jaarlijkse studiegroep waarin wiskunde en in-

dustrie samen problemen oplossen, dit jaar ge-

organiseerd door TU/e.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info swi-wiskunde.nl

februari 2018

7 februari 2018

 Onderbouw Wiskunde Dag

Activiteit van het Freudenthal Instituut. Leerlin-

gen van 3 havo/vwo werken in teams gedurende 

een dag aan een ‘grote’ wiskundige (denk)op-

dracht waarin probleemoplossen centraal staat.

plaats eigen school

info uu.nl/onderwijs/onderbouwwiskundedag

7–8 februari 2018

 Nationale Wiskunde Dagen

24ste editie van de tweedaagse conferentie voor 

wiskundeleraren.

plaats Noordwijkerhout

info uu.nl/nationale-wiskunde-dagen

april 2018

3–4 april 2018

 Nederlands Mathematisch Congres

Groots opgezet jaarlijks congres, dit jaar voor 

het eerst in Veldhoven. Er wordt een aantrek-

kelijk programma geboden voor heel wiskundig 

Nederland.

plaats Veldhoven

info wiskgenoot.nl


