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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

september 2009

11 – 17 september 2009

❑ 10th International Conference of The Mathema-

tics Education into the 21st Century Project

Conferentie over modellen voor de ontwikkeling

van wiskundeonderwijs

plaats Dresden, Duitsland

info www.fi.uu.nl/nl

13 – 26 september 2009

❑ Parameter Estimation in Physiological Models

Summer school over modelleren, met bijzondere

aandacht voor het schatten van parameters

plaats Sicilië, Italië

info www.biomatematica.it/lipari2009

20 september 2009

❑ Waarom win ik nooit de loterij?

Lezing voor kinderen door prof.dr. Michel Mandjes

over kansrekening en tactieken om te winnen

plaats NEMO, Amsterdam

info www.science.uva.nl

21 – 25 september 2009

❑ COMSOM Autumn school on Future Develop-

ments in Model Order Reduction

Symposium over recente ontwikkelingen in model-

reductiemethoden

plaats Terschelling

info wsc.project.cwi.nl/conferentieN.php

23 – 25 september 2009

❑ PICNIC

Internationaal congres/festival voor mensen die

zich bezig houden met innovatie op het gebied

van technologie, nieuwe media, entertainment,

wetenschap en kunst

plaats Westergasterrein, Amsterdam

info www.amsterdaminc.tv

25 september 2009

❑ Studiemiddag in dialoog: goed rekenonderwijs

Studiemiddag van de Nederlandse Vereniging tot

Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs

over rekenonderwijs

plaats Utrecht

info www.nvorwo.nl

25 september 2009

❑ Discovery09

Uitgaansnacht vol wetenschap, muziek en kunst

plaats NEMO, Amsterdam

info www.discovery09.nl

oktober 2009

1 oktober 2009

❑ Pump your career

Talentendag met diverse workshops voor vrouwe-

lijke wetenschappers

plaats Museum voor Communicatie, Den Haag

info www.nwo.nl

2 oktober 2009

❑ Wiskundetoernooi

18de editie van het wiskundetoernooi; honderd

teams van scholieren gaan de strijd met elkaar

aan

plaats Gymnasion, Nijmegen

info www.ru.nl/wiskundetoernooi

3 – 4 oktober 2009

❑ Scientific Festival

Jaarlijks wetenschaps- en techniekfestival met als

thema dit jaar: ‘Reis naar het onbekende’

plaats NEMO, Amsterdam

info www.scientificfestival.nl

5 – 7 oktober 2009

❑ YES-III: Paradigms of Model Choice

Derde editie van de workshop voor jonge statistici

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/workshops/2009/YE-

SIII/YESIII main.htm

5 – 7 oktober 2009

❑ Traitor Tracing

Driedaagse minicursus over het beschermen van

intellectueel eigendom door Gábor Tardos

plaats TUE, Eindhoven

info www.win.tue.nl/math/eidma/index.html
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6 oktober 2009

❑ NWO Talentendag

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

7 – 9 oktober 2009

❑ 34ste Woudschoten Conferentie

Jaarlijkse conferentie van Nederlandse en Vlaamse

numerieke wiskundigen over recente ontwikkelin-

gen in iteratieve methoden, numerieke methoden

en stochastiek in toepassingen

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/conferentieN.php

8 – 10 oktober 2009

❑ DYNSTOCH Meeting 2009

Jaarlijkse bijeenkomst van de negen Europese

DYNSTOCH teams, die onderzoek doen naar dy-

namische stochastische modellen

plaats Humboldt-Universität, Berlin

info www.mathematik.hu-berlin.de/˜mai/dyns-

toch09/DynStoch09.html

14, 28 oktober en 11 december 2009

❑ Analytische meetkunde

Driedaagse cursus in het kader van wiskunde D

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.fi.uu.nl

29 – 30 oktober 2009

❑ Stochastic models for warehouse systems

Workshop over recent onderzoek op het gebied

van warenhuizen met de nadruk op stochastisch

modelleren

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/events/workshops/

2009/warehousing/index.htm

november 2009

5, 12 en 19 november 2009

❑ Kansrekening en statistiek voor wiskunde D

Driedaagse cursus in het kader van wiskunde D

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.fi.uu.nl

7 november 2009

❑ Studiedag/jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereni-

ging van Wiskundeleraren met als thema ‘Wiskun-

de, daar kun je op rekenen!’

plaats Anna van Rijn College, locatie Albatros,

Nieuwegein

info www.nvvw.nl

7 – 9 november 2009

❑ NETCOOP 2009: New Trends in Modeling,

Quantitative Methods and Measurements

Conferentie over wiskundige methoden en model-

len voor optimalisatie van netwerken

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/workshops/2009/NET-

COOP/NETCOOP.htm

16 – 18 november 2009

❑ Stochastics Meeting Lunteren 2009

Jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse stochas-

tici en statistici

plaats Conferentiecentrum De Werelt, Lunteren

info www.cwi.nl/en/events/2009

18 november 2009

❑ Symposium ‘Blik op oneindig’

Oneindigheid in de wiskunde en natuurweten-

schappen; voor studenten in de exacte weten-

schappen

plaats Gorlaeus Laboratorium, Universiteit Leiden

info symposiumdlf.nl

20 november 2009

❑ Voorronde Wiskunde A-lympiade

Een wedstrijd voor leerlingen in 5 havo en 5/6 vwo.

De finale is in maart 2010 in Garderen

plaats Deelnemende scholen

info www.fi.uu.nl/alympiade

20 november 2009

❑ Wiskunde B-dag

Variant van Wiskunde A-lympiade: een wiskunde

B-wedstrijd voor leerlingen in 5 havo en 5/6 vwo

plaats Deelnemende scholen

info www.fi.uu.nl/wisbdag

23 – 25 november 2009

❑ Statistics and the Life Sciences:

High-dimensional inference and complex data

Workshop over hoge dimensionaliteit in de levens-

wetenschappen

plaats Het Kasteel, Groningen

info www.ndns.nl/workshop/sls

26 november 2009

❑ Rekenproblemen herkennen, analyseren en op-

lossen

Eerste dag van de cursus. De andere dagen zijn op

10 december en 14 januari

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.fi.uu.nl

december 2009 – februari 2010

14 – 18 december 2009

❑ Dynamic Random Environments

Workshop over dynamische stochastische omge-

vingen, een onderzoeksgebied binnen de stochas-

tiek dat zich richt op transport in random media

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/events/workshops/

2009/DynamicRandomEnvironments/index.html

8 januari 2010

❑ Wiskunde een kunst

Wintersymposium VOR-themagroep Beta- en tech-

niekonderwijs

plaats Nemo, Amsterdam

info www.fi.uu.nl

29 januari 2010

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade 2010

Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

plaats Deelnemende scholen

info www.wiskundeolympiade.nl

5 – 6 februari 2010

❑ Nationale Wiskunde Dagen

Dag voor leraren in het voortgezet onderwijs

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd

1 februari – 5 maart 2010

❑ Math Info 2010

Maand met lezingen en workshops over nieuwe

interacties tussen wiskunde en informatica

plaats CIRM, Marseille

info www.lirmm.fr/MathInfo2010


