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 Spelen met wiskunde

Doe-tentoonstelling. Maak zelf een draaikolk en 

bouw je eigen brug. Ontdek hoe geluid eruitziet 

en speel als een kunstenaar met perspectief. 

Wiskunde is écht overal.

plaats Rijksmuseum Boerhaave, Leiden

info rijksmuseumboerhaave.nl

December 2019

9–13 december 2019

 Workshop Heavy Tails

Workshop voor statistici en stochastici alsmede 

natuurkundige, besliskundigen, financiële wis-

kundigen en informatici, om nieuwste technie-

ken en theorie over ‘heavy tails’ uit te wisselen.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl

Januari 2020

9–10 januari 2020

 Panama-conferentie 2020

Conferentie met thema ‘Rekenen-wiskunde van 

... tot ...’ biedt expliciet de ruimte om verschil-

lende visies, doelen en didactiek van het reken- 

wiskundeonderwijs te delen.

plaats Woudschoten, Zeist

info panamaconferentie.sites.uu.nl/

11 januari 2020

 Wintersymposium KWG

Het jaarlijkse wintersymposium van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap. Dit jaar is het the-

ma ‘Aardse wiskunde’, over toepassingen van 

wiskunde in weer, klimaat en milieu.

plaats Academiegebouw Utrecht

info wintersymposium.weebly.com

13–15 januari 2020

 LNMB-conferentie

45ste conferentie over de wiskunde van beslis-

kunde, georganiseerd door het Landelijk Net-

werk Mathematische Besliskunde (LNMB).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info lnmb.nl/conferences

20–30 januari 2020

 Eerste ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

Wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren 

in Nederland.

plaats middelbare scholen in Nederland

info wiskundeolympiade.nl

20–22 januari 2020

 19th Winter school on Mathematical Finance

Speciale onderwerpen dit jaar zijn: ‘Dealing with 

Market Frictions’ en ‘Hedging in Markets with 

Price Impact’.

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

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

winterschool.html

20–22 januari 2020

 The NETWORKS Match Making Event 2020: 

Social Sciences Meets Mathematics

Doel van de workshop is het bij elkaar brengen 

van sociologen, economen, wiskundigen en in-

formatici die onderzoek doen naar netwerken.

plaats Doorn

info thenetworkcenter.nl

27–31 januari 2020

 Study Group Mathematics with Industry 2020

Wiskundigen werken samen een week lang aan 

problemen voorgelegd door bedrijven.

plaats Fontys, Tilburg

info swi-wiskunde.nl

31 januari – 1 februari 2020

 Nationale Wiskunde Dagen

Landelijke tweedaagse bijeenkomst voor wis-

kundeleraren.

plaats De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info uu.nl//nationale-wiskunde-dagen

Februari 2020

7 februari 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met sprekers 

Roman Kotecký (Warwick) en Alexandre Gaudil-

liere (Marseille).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac
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12 februari 2020

 OnderbouwWiskundeDag

Een competitie waarbij leerlingen uit 3 havo/vwo  

in teams van 3 of 4 de hele dag werken aan 

een ‘grote’ wiskundige (denk)opdracht waarin 

probleemoplossen centraal staat.

plaats middelbare scholen in Nederland

info wiskundeinteams.sites.uu.nl

Maart 2020

6 maart 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met sprekers 

Roman Kotecký (Warwick) en Margherita Disertori 

(Bonn).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac

13 maart 2020

 Tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

Wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren.

plaats twaalf universiteiten in Nederland

info wiskundeolympiade.nl

13 maart 2020

 Nationale Rekencoördinator Dag

Een dag voor rekencoördinatoren en leerkrach-

ten, waarop het rekenonderwijs van de basis-

school centraal staat.

plaats Domstad, Utrecht

info nrcd.sites.uu.nl

19 maart 2019

 W4 Kangaroe-wedstrijd

Wereldwijde Wiskundewedstrijd voor kinderen 

van groep 3 van de basisschool tot en met 6 vwo.

plaats basisscholen en middelbare scholen

info w4kangoeroe.nl

23–27 maart 2020

 Multidimensional Continued Fractions and 

Euclidean Dynamics

Workshop mede georganiseerd door Evgeny Ver-

bitskiy (UL).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

25 maart 2020

 Grote Rekendag

Dag voor basisschoolleerlingen die geheel in het 

teken van rekenen staat.

plaats basisscholen in Nederland en België

info groterekendag.nl

April 2020

3 april 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met sprekers 

Alexander Drewitz (Keulen) en Alberto Chiarini 

(TU/e).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac

6–9 april 2020

 Graph Limits

Workshop mede georganiseerd door Remco van 

der Hofstad, Frank den Hollander en Viresh Patel.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl

7 april 2020

 U-Talent Conferentie 2020

Jaarlijkse conferentie voor docenten, toa’s en 

schoolleiders, dit keer met thema ‘Artificial In-

telligence en de toekomst van het onderwijs’.

plaats Science Park de Uithof, Utrecht

info u-talent.nl

14–15 april 2020

 Nederlands Mathematisch Congres

Jaarlijkse bijeenkomst van wiskundig Nederland 

georganiseerd door het KWG, met dit jaar onder 

andere de uitreiking van de Brouwerprijs.

plaats Van der Valk Hotel Utrecht

info wiskgenoot.nl

15–21 april 2020

 European Girls’ Mathematical Olympiad

Internationale wiskundewedstrijd voor meisjes 

van de middelbare school.

plaats Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee

info egmo2020.nl

17–18 april 2020

 Workshop Representation Theory and Inte-

grability

Workshop ter gelegenheid van de proefschrift-

verdediging van Kayed Al Qasimi.

plaats Universiteit van Amsterdam

info gqt.nl

Mei 2020

1 mei 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met sprekers 

Federico Camia (Abu Dhabi) en Mauro Mariani 

(Moskou).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac

1–3 mei 2020

 Benelux Mathematical Olympiad

Jaarlijkse olympiade voor middelbare scholieren 

uit België, Nederland en Luxemburg.

plaats België

info bxmo.org

15 mei 2020

 ECENT-ELWIeR-conferentie

Jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders van 

lerarenopleidingen STEM (wiskunde/rekenen en 

natuurwetenschappen/techniek).

plaats Vergadercentrum Domstad, Utrecht

info elbd.sites.uu.nl

Juni 2020

5 juni 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met spreker 

Federico Camia (Abu Dhabi).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac


