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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.
E-mail: agenda@nieuwarchief.nl

september 2010

1 – 2 september 2010

❑ New Directions in Algorithmic Game Theory

Bijeenkomst over speltheorie aan het Centrum

voor Wiskunde & Informatica

plaats CWI, Amsterdam

info websites.math,leidenuniv.nl/diamant

6 – 10 september 2010

❑ 4th Euro-Japanese Workshop on Blow-up

Workshop met als doel om experts en jonge onder-

zoekers die vanuit verschillende gebieden blow-

up fenomenen onderzoeken samen te brengen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

7 – 9 september 2010

❑ ITC22

22ste editie van het jaarlijkse congres over het be-

grijpen en verbeteren van de manier waarop ver-

keer werkt in communicatienetwerken

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl

13 – 17 september 2010

❑ ECCS’10

Europese conferentie over complexe systemen

plaats Lissabon, Portugal

info www.eccs2010.com

15 september 2010

❑ zOEFi introductiebijeenkomst

Introductiebijeenkomst over het gebruik van het

programma zOEFi voor leraren van groep 7 en 8 en

de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.fi.uu.nl/zoefi/overzoefi/zoefiintroduc-

tiebijeenkomst.html

17 september 2010

❑ Finale wiskundeolympiade

Finale van de jaarlijkse scholierenwedstrijd

plaats TU/e, Eindhoven

info www.wiskundeolympiade.nl

20 – 24 september 2010

❑ Geometry and Arithmetic

Conferentie ter gelegenheid van de 60ste verjaar-

dag van Gerard van der Geer

plaats Schiermonnikoog

info www-irm.mathematik.hu-berlin.de/˜ortega

/schierm

22 – 24 september 2010

❑ PICNIC 2010

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.picnicnetwork.org/2010

24 september 2010

❑ Discovery 2010

Uitgaansnacht vol wetenschap, muziek en kunst

plaats NEMO, Amsterdam

info discovery09.wordpress.com

27 – 30 september 2010

❑ ISDDE Conferentie 2010

Conferentie over het ontwerp en gebruik van pro-

ducten, met plenaire lezingen van Angela Hall

en/of Robin Millar, John Mason en Anne Watson,

en Phil Daro

plaats Oxford, UK

info www.isdde.org/isdde/oxford2010

28 september 2010

❑ NWO Talent Classes

Eendaagse bijeenkomst voor promovendi en post-

docs over een van de onderwerpen waar tijdens de

Talentendag een workshop over gegeven wordt.

Andere dagen zijn 9 november en 7 december

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl

oktober 2010

1 oktober 2010

❑ Wiskundetoernooi

Jaarlijkse wiskundewedstrijd, georganiseerd door

studenten en werknemers van de opleiding wis-

kunde van de Radboud Universiteit, voor teams

van 5 middelbare scholieren uit de bovenbouw

plaats Huygensgebouw, Nijmegen

info www.ru.nl/wiskundetoernooi/editie-2010
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6 – 8 oktober 2010

❑ Woudschoten Conferentie

35ste Woudschoten Conferentie van de Neder-

landse en Vlaamse Numerieke Wiskundige Ge-

meenschappen.

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info www.cwi.nl

12 oktober 2010

❑ 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

25 – 29 oktober 2010

❑ Arithmetic of Surfaces

Workshop over rekenkunde op oppervlakken met

nadruk op K3, del Pezzo en elliptische oppervlak-

ken

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl/lc/web/2010/416/info.

php3?wsid=416

november 2010

5 november 2010

❑ Geogebra in de wiskundeles: een eerste ken-

nismaking

Studiedag over het programma Geogebra

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.fi.uu.nl

6 november 2010

❑ Studiedag/Jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereni-

ging van Wiskundeleraren met als thema ‘Geboeid

door wiskunde’

plaats Anna Van Rijn College, locatie Albatros,

Nieuwegein

info www.nvvw.nl

12 november 2010

❑ Panama Opleidersdag

Dag voor pabodocenten rekenen-wiskunde, dit

jaar in het teken van implementatie en toetsing

van de kennisbasis rekenen-wiskunde. De dag

wordt georganiseerd in samenwerking met ELWIeR

plaats Utrecht

info www.fi.uu.nl

15 – 17 november 2010

❑ Stochastics Meeting Lunteren 2010

Jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse stochas-

tici en statistici

plaats Conferentiecentrum De Werelt, Lunteren

info www.cwi.nl

18 november 2010

❑ Meet the future - Science and Technology Sum-

mit 2010

Dag in het teken van baanbrekende wetenschap

en technologie, waarop internationale topspre-

kers een visionaire blik op de toekomst geven

plaats World Forum, Den Haag

info www.summit2010.nl

19 november 2010

❑ Voorronde Wiskunde A-lympiade

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

plaats Deelnemende scholen

info www.fi.uu.nl/alympiade

19 november 2010

❑ Wiskunde B-dag

Variant van de Wiskunde A-lympiade voor leerlin-

gen 5 havo en 5/6 vwo met wiskunde B in het

profiel of pakket.

plaats Deelnemende scholen

info www.fi.uu.nl/wisbdag

22 – 26 november 2010

❑ Analysis, Geometry and Group Representati-

ons for Homogeneous Spaces

Workshop over symmetrische ruimtes, speciale

functies en q-deformaties en hun representaties

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl/lc/web/2010/423/info.

php3?wsid=423

januari–maart 2011

19 – 21 januari 2011

❑ 29ste Panama Conferentie

Conferentie over reken-wiskundeonderwijs met

als thema ‘Aanpassen, inpassen, toepassen’

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/panama

28 – 29 januari 2011

❑ Nationale Wiskunde Dagen

Dag voor leraren in het voortgezet onderwijs

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd

4 februari 2011

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade 2011

Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

plaats Deelnemende scholen

info www.wiskundeolympiade.nl

10 februari 2011

❑ Mastercourse Dynamische systemen

Mastercourse voor vwo-docenten wiskunde over

complexe wiskundige dynamische systemen

plaats UvA, Amsterdam

info www.science.uva.nl/mastercourses

2 maart 2011

❑ World Maths Day

Dag waarop geprobeerd wordt het wereldrecord

goed beantwoordde wiskundevragen te breken.

Dit jaar gaat de World Maths Day voor het eerst

deel uitmaken van de World Educational Games

plaats Overal ter wereld

info www.worldmathsday.com

3 maart 2011

❑ Mastercourse Deeltjesfysica in de Nieuwe Na-

tuurkunde

Mastercourse voor vwo-docenten wiskunde, na-

tuurkunde, nlt en anw over de LHC versneller op

CERN en de vragen die spelen in de deeltjesfysica

plaats UvA, Amsterdam

info www.science.uva.nl/mastercourses

9 maart 2011

❑ Wetenschap en Techniek Academie

Studiedag voor leerkrachten basisonderwijs en

pabostudenten waarop handvatten worden aan-

gereikt om de onderzoekende houding van de leer-

ling in natuur- en techniekonderwijs te bevorderen

plaats Buys Ballot Laboratorium, Utrecht

info www.wtacademie.nl

26 maart 2011

❑ 375 jaar Universiteit Utrecht

75ste lustrum van de Universiteit Utrecht

plaats Universiteit Utrecht

info www.uu.nl/NL/Universiteitutrecht/uu375/Pa-

ges/default.aspx


