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 Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

Nationale finale van de wiskundeolympiade 

voor middelbare scholieren.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

18 september 2020

 Wiskundetoernooi

Internationaal wiskundetoernooi waaraan zowel 

Duitse, Belgische en Nederlandse leerlingen uit 

4/5 vwo in teams kunnen deelnemen. 

plaats online

info ru.nl

18–28 september 2020 (verplaatst van juli)

 International Mathematical Olympiad (IMO)

Internationale wiskundecompetitie voor mid-

delbare scholieren. Dit jaar wordt de competitie 

volgens een virtueel format gehouden.

plaats online

info imo-official.org

21–25 september 2020

 Workshop Integrative Developmental Biology

Workshop over celdynamica en multiscale mo-

deling waarbij biofysische en gen-regulerende 

mechanismen gecombineerd worden. 

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

26 september 2020

 Junior Wiskunde Olympiade

Wiskundewedstrijd voor de beste 200 leerlingen 

die deelnamen aan de W4 Kangoeroe-wedstrijd.

plaats Vrije Universiteit Amsterdam

info wiskundeolympiade.nl

27–30 september 2020

 International Conference on Computational 

Logistics (ICCL2020)

Conferentie voor wetenschappers in operations 

research, business analytics en artificial intelli-

gence.

plaats online

info iccl2020.nl

1 oktober 2020

 Symposium Retirement Jos Baeten

Symposium ter ere van het met pensioen gaan 

van Jos Baeten als algemeen directeur van het 

CWI en hoogleraar theory of computing aan het 

ILLC.

plaats CWI, Amsterdam, en online

info cwi.nl

5–9 oktober 2020

 Post-Quantum Cryptography for Embedded 

Systems

Workshop mede georganiseerd door Andreas 

Hülsing (TU/e), Tanja Lange (TU/e) en Simona 

Samardjiska (RU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

10 oktober 2020

 Symposium ‘In de geest van Stevin’

26e symposium van de werkgroep geschiedenis 

van de NVvW, ter gelegenheid van het 400ste 

sterfjaar van Simon Stevin.

plaats online

info nvvw.nl

20 oktober 2020

 NETWORKS Match Makers Seminar

Doel van de workshop is het bij elkaar brengen 

van sociologen, economen, wiskundigen en in-

formatici die onderzoek doen naar netwerken.

plaats IAS, Amsterdam

info thenetworkcenter.nl

2–5 november 2020

 Non-commutative Geometry Along the North 

Sea

Workshop georganiseerd door Walter van Suij-

lekom (RU).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

6 november 2020

 Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde Olym-

piade 2020

Feestelijke bijeenkomst waarbij in elke catego-

rie de beste vijf deelnemers aan de Wiskunde 

Olympiade hun prijs in ontvangst mogen nemen.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

7 november 2020

 Jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse vergadering en studiedag van de Ne-

derlandse Vereniging van Wiskundeleraren. 

plaats online

info nvvw.nl/jaarvergadering

29–30 januari 2021

 Nationale Wiskunde Dagen

Landelijke tweedaagse bijeenkomst voor wis-

kundeleraren.

plaats Noordwijkerhout

info uu.nl/nationale-wiskunde-dagen


