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september 2021

2 oktober 2021

 NVvW Geschiedenis-symposium
Symposium van de werkgroep Geschiedenis van
de NVvW, met als thema ‘Coryfeeën met ideeën’.
Sprekers belichten de vakdidactische visie van
vedettes uit het wiskundeonderwijs.
plaats online
info nvvw.nl

17 september 2021

6–8 oktober 2021

 Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

 45th Woudschoten Conference 2021

Nationale finale van de wiskundeolympiade

Een jaarlijkse conferentie van de Nederlands-

voor middelbare scholieren.

Vlaamse Numerieke Analyse-groepen, georga-

plaats Technische Universiteit Eindhoven

niseerd door de Werkgemeenschap Scientific

info wiskundeolympiade.nl

Computing (WSC).
plaats Woudschoten, Zeist
info wsc.project.cwi.nl/events

23 september 2021

21–22 oktober 2021

 Junior Wiskunde Olympiade

 Road Traffic Flow: Analysis, Optimization and

Jaarlijks landelijke wiskundewedstrijd voor leer-

Control

lingen van havo en vwo, georganiseerd door de

Tweedaagse workshop over wegverkeeronder-

VU in samenwerking met de Nederlandse Wis-

zoek, met als doel samenwerking tussen de ver-

kunde Olympiade en W4Kangoeroe.

schillende onderzoeksgebieden te bevorderen.

plaats eigen school

plaats Eurandom, Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

info eurandom.tue.nl

24 september 2021

25–29 oktober 2021

 Onderwijs meets onderzoek

 Nonlocality in Analysis, Numerics and Appli-

Symposium waarbij wiskundedocenten en on-

cations

derzoekers in wiskunde-educatie kijken naar de

Lorentz workshop, mede georganiseerd door

vraag wat educatie zelf en het onderzoek naar

Carolin Kreisbeck (KU Eichstätt-Ingolstadt) en

educatie voor elkaar kunnen betekenen.

Harbir Antil (George Mason University).

plaats Vergadercentrum Domstad, Utrecht

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info mathematischcongres.nl

info lorentzcenter.nl

24 september 2021

 Wiskundetoernooi

november 2021

Wiskundetoernooi voor teams van middelbare
scholieren. Een team bestaat uit 4 of 5 leerlingen uit 5–6 vwo en een begeleider.
plaats Radboud Universiteit, Nijmegen
info ru.nl/wiskundetoernooi
27–29 september 2021



International Conference on Computational

1–5 november 2021



Computational Mathematics and Machine

Logistics (ICCL2021)

Learning

Conferentie voor wetenschappers in operations

Lorentz workshop, mede georganiseerd door Wil

research, business analytics en artificial intelli-

Schilders (TU/e).

gence.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

plaats online

info lorentzcenter.nl

info iccl2021.nl

oktober 2021

4 november 2021

 CWI Lectures
Jaarlijkse lezingen, met dit jaar als thema ‘Decision Making under Uncertainty’. Sprekers zijn
onder anderen Dick den Hertog (UvA) en Pinar

Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Keskinocak (Georgia Tech).

Redacteur: Nikki Levering

plaats Science Park Amsterdam en/of online

agenda@nieuwarchief.nl

info cwi.nl
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6 november 2021

13–17 december 2021

 Jaarvergadering NVvW

 Safe, Anytime-Valid Inference

16 februari 2022

 OnderbouwWiskundeDag

Jaarlijkse vergadering en studiedag van de Ne-

Eurandom workshop, georganiseerd door Peter

Competitie voor leerlingen uit 3 havo / vwo. In

derlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Grünwald (CWI) en Aaditya Ramdas (Carnegie

teams wordt gedurende een dag aan een grote

plaats nog te bepalen

Mellon University).

wiskundige (denk)opdracht gewerkt, waarin pro-

info nvvw.nl/jaarvergadering

plaats Eurandom, Eindhoven

bleemoplossen centraal staat.

info eurandom.tue.nl

plaats eigen school
info wiskundeinteams.sites.uu.nl

12 november 2021



Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde Olym-

januari 2022

28 februari – 4 maart 2022

 Machine-Checked Mathematics

piade

Lorentz workshop, mede georganiseerd door

De prijsuitreiking van de finale van de Neder-

Sander Dahmen en Robert Lewis (VU).

landse Wiskunde Olympiade.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info lorentzcenter.nl

info wiskundeolympiade.nl
12 november 2021

17–27 januari 2022

maart 2022

 Voorronde Wiskunde A-lympiade



Voorronde van de jaarlijkse competitie voor leer-

piade

lingen uit de bovenbouw havo/vwo met wiskun-

De eerste ronde van de jaarlijkse landelijke

de A in hun pakket.

wiskundewedstrijd voor leerlingen uit de onder-

plaats eigen school

bouw van het havo en het vwo.

info wiskundeinteams.sites.uu.nl

plaats op eigen school

12 november 2021

20–21 januari 2022

 Wiskunde B-dag

 40e Panama-conferentie



Een competitie voor leerlingen uit de boven-

Conferentie met jubileumthema ‘40  x  Panama:

piade

bouw havo/vwo, die wiskunde B in hun pakket

verleden, heden en toekomst’.

De tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde

hebben. Leerlingen werken in kleine teams de

plaats nog te bepalen

Olympiade speelt zich af op de universiteiten.

hele dag aan een wiskundig probleem.

info panamaconferentie.sites.uu.nl

plaats universiteiten van Nederland

Eerste ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

info wiskundeolympiade.nl

plaats eigen school

11 maart 2022
Tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

info wiskundeolympiade.nl

info wiskundeinteams.sites.uu.nl
15–19 november 2021

24–26 januari 2022 (onder voorberhoud)



 Winter School Mathematical Finance

 W4 Kangoeroe

Harmonic Analysis

Winterschool over financiële wiskunde met on-

WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor basis- en

Lorentz workshop, mede georganiseerd door

der andere minicursussen van Jan Obloj (Oxford)

middelbare scholieren.

Martijn Caspers (TU Delft).

en Gilles Pagès (Paris Diderot).

plaats op eigen scholen

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info w4kangoeroe.nl

info lorentzcenter.nl

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

Quantum Probability and Non-Commutative

17 maart 2022

winterschool.html
25–26 november 2021

28–29 januari 2022



 Nationale Wiskunde Dagen

 Nationale Rekencoördinator Dag

Community

28ste editie van de tweedaagse conferentie voor

Dag voor rekencoördinatoren en leerkrachten,

Eerste editie van de jaarlijkse bijeenkomst voor

wiskundeleraren.

waarop het rekenonderwijs van de basisschool

de Dutch Inverse Problems Community.

plaats Noordwijkerhout

centraal staat.

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info uu.nl/onderwijs/nationale-wiskunde-dagen

plaats Utrecht

Annual Meeting Dutch Inverse Problems

info cwi.nl

december 2021

25 maart 2022

info nrcd.sites.uu.nl

februari 2022

30 maart 2022

 Grote Rekendag
Dag voor alle basisscholen in Nederland en
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het
teken staat van rekenen.
plaats basisscholen Nederland en Vlaanderen
info groterekendag.nl

