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Gelieve gegevens voor deze agenda door te geven aan
onderstaand adres.
Please submit items for this calendar to the following
address.

Nieuw Archief voor Wiskunde,
Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,
Postbus 9512, 2300 RA Leiden.
Email: naw@math.leidenuniv.nl

april 2008

1 – 4 april

❑ RFID Security: Theory and Practice

Workshop over de beveiliging van radio frequency

identification

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

2 – 11 april

❑ Multivariate analyse: toepassing op ecologi-

sche en moleculaire gegevens

Cursus over multivariate statistische technieken

voor verwerking van ecologische en moleculaire

gegevens

plaats Wageningen Business School

info www.wbs.wur.nl

7 – 11 april

❑ European Study Group with Industry

Studiegroep waarin wiskundigen werken aan ma-

thematische problemen uit de industrie

plaats Heriot-Watt University, Edinburgh, Schot-

land

info www.ma.hw.ac.uk/esgi08

9 april

❑ Laat de Spelen beginnen!

Cursusdag voor vwo-docenten wiskunde over de

bijdragen van wiskunde en natuurwetenschappen

aan het begrijpen en verbeteren van sportpresta-

ties van atleten

plaats Universiteit van Amsterdam

info www.science.uva.nl/mastercourses

16 april

❑ Grote Rekendag 2008

Zesde editie van deze jaarlijks terugkerende dag

waarop basisscholen de kans krijgen om op een

speciale manier met rekenen en wiskunde bezig

te zijn. Het thema dit jaar is tijd.

plaats Deelnemende scholen

info www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag

21 – 22 april

❑ Grand Opening van Eipsi

Opening van het Eindhoven Institute for the Pro-

tection of Systems and Information with lectures

and a forum discussion

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.win.tue.nl/eipsi

21 – 25 april

❑ NORMA 08

De vijfde Nordic Conference on Research in Mathe-

matics Education

plaats Kopenhagen, Denemarken

info www.dpu.dk/site.aspx?p=10797

22 april

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

mei 2008

6 – 9 mei

❑ Numerical Complex Dynamical Systems

Het numeriek modelleren van complexe dynami-

sche systemen, zoals het omgaan met verschil-

lende tijd- en ruimteschalen

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

17 mei

❑ HKRWO Symposium XIV

Symposium van de Historische kring reken- en wis-

kundeonderwijs

plaats Hogeschool Domstad, Utrecht

info www.fi.uu.nl/hkrwo

19-23 mei

❑ Rare events

Workshop over zeldzame gebeurtenissen

plaats EURANDOM, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

19 – 30 mei

❑ Network Synchronization: from dynamical sys-

tems to neuroscience

Speciaal onderwerp: synchronisatie in dynami-

sche systemen en niet-lineaire data-analyse

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl
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20 mei

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

juni–augustus 2008

9 – 13 juni

❑ Educational Week on Non-commutative Inte-

gration

Stieltjesweek met lezingen van Fyodor Sukochev

en Ben de Pagter

info www.wiskgenoot.nl/watbiedt/overzicht.php

11 – 13 juni

❑ HPOPT 2008

Tiende internationale workshop over High Perfor-

mance Optimization Techniques: algebraic struc-

ture in semidefinite programming

plaats Universiteit van Tilburg

info lyrawww.uvt.nl/˜edeklerk/hpopt2008

17 juni

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

23 juni – 18 juli

❑ Summer school on Evolution Equations

Zomerschool van het Clay Mathematics Institute

voor promovendi en postdocs over evolutieverge-

lijkingen

plaats Zurich, Zwitserland

info www.claymath.org/programs/summer school

/2008

26 – 28 juni

❑ WNI 2008

Workshop over nonparametric inference

plaats Coimbra, Portugal

info www.mat.uc.pt/˜wni2008

30 juni – 4 juli

❑ Algebraic Geometry

Deze workshop is een satellietconferentie van het

European Congress of Mathematicians over de

laatste ontwikkelingen op het gebied van de al-

gebraïsche meetkunde

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

30 juni – 4 juli

❑ ICMI/IASE Study

Studiegroep Statistics Education in School Mathe-

matics: Challenges for Teaching and Teacher Edu-

cation

plaats Monterrey, Mexico

info www.ugr.es/˜icmi/iase study

3 – 5 juli

❑ LOFT 2008

Achtste Conference on Logic and the Foundations

of Game and Decision Theory

plaats Amsterdam

info www.illc.uva.nl/LOFT2008

6 – 13 juli

❑ ICME11

Elfde editie van het International Congress on Ma-

thematical Education

plaats Monterrey, Mexico

info www.icme11.org.mx/icme11

7 – 11 juli

❑ International Workshop on Statistical Model-

ling

Drieëntwintigste internationale workshop over sta-

tistisch modelleren

plaats Universiteit Utrecht

info www.fss.uu.nl/iwsm2008

13 – 18 juli

❑ Fifth European Congress of Mathematics

Europees wiskundige congres onder de auspiciën

van de European Mathematical Society en het

Koninklijk Wiskundig Genootschap, georganiseerd

door het CWI, de UVA en de VU

plaats RAI, Amsterdam

info www.5ecm.nl

21 – 25 juli

❑ Operator Structures and Dynamical Systems

Workshop als nevenactiviteit van het Fifth Europe-

an Congress of Mathematics over de relatie tussen

dynamische systemen en de daaraan verbonden

operatorstructuren

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

11 – 15 augustus

❑ Quantum Decoherence in Quantum Information

Science

Superconducting qubits en quantum states of me-

soscopic and macroscopic systems

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

17 – 21 augustus

❑ 29th annual conference of the ISCB

Conferentie van de International Society for Clini-

cal Biostatistics

plaats Kopenhagen, Denemarken

info www.iscb2008.info

18 – 22 augustus

❑ European Study Group with Industry

66ste Europese Studiegroep voor Wiskunde en In-

dustrie

plaats Lyngby, Denemarken

info www2.mat.dtu.dk/ESGI/66

18 – 23 augustus

❑ USSE 2008

Utrecht Summer School in Science and Mathema-

tics Education

plaats Universiteit Utrecht

info www.fi.uu.nl/nl

22 – 23 augustus

❑ Vakantiecursus 2008

Vakantiecursus over wiskunde voor wiskundedo-

centen. Wordt op 29 en 30 augustus ook aan het

CWI gegeven

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.cwi.nl/events/2008/VC2008

25 – 29 augustus

❑ Dynamics Days Europe 2008

Conferentie met lezingen over nietlineaire dynami-

ca, zoals onder andere klimaatdynamica, dynami-

ca van biosystemen en hamiltoniaanse systemen

plaats Technische Universiteit Delft

info dd2008.ewi.tudelft.nl

27 – 28 augustus

❑ 10 jaar EURANDOM

Conferentie ter ere van het tienjarig bestaan van

EURANDOM

plaats EURANDOM, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl


