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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Charlene Kalle

agenda@nieuwarchief.nl

december 2010

6 december 2010

❑ CWI lezingendag

Een dag met zes lezingen over het thema ‘Proba-

bilistic and Algebraic Methods in Discrete Mathe-

matics, Optimization and Computer Science’

plaats CWI, Amsterdam

info homepages.cwi.nl/˜mueller/workshop.html

6 – 10 december 2010

❑ Mathematical Life in the Dutch Republic

Een workshop over de culturele geschiedenis van

wiskunde in de Republiek der Nederlanden aan

het einde van de 16de en begin van de 17de eeuw

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2010/426/in-

fo.php3?wsid=426

7 december 2010

❑ NWO-Talent Classes

Een masterclass voor jonge onderzoekers over een

specifiek aspect uit het leven van een wetenschap-

per

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/

NWOA 6KJD5L

12 – 17 december 2010

❑ Combinatorics and Analysis in Spatial Probabi-

lity

Conferentie over combinatorische en (complex)

analytische methodes in ruimtelijke kansproces-

sen

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.esf.org/conferences/10348

januari 2011

8 januari 2011

❑ Wintersymposium KWG

Het jaarlijkse symposium staat dit jaar in het teken

van logica, bij stemmen, communiceren en liegen,

met sprekers Jan van Eyck (UU), Eric Pacuit (UvT)

en Hans van Ditmarsch (universiteit van Sevilla)

plaats Academiegebouw, Utrecht

info www.wiskgenoot.nl

17 – 19 januari 2011

❑ Verwer65

Workshop ter gelegenheid van de 65ste verjaardag

van Prof. Jan Verwer met als titel ‘Time Integration

for Ordinary and Partial Differential Equations’

plaats CWI, Amsterdam

info homepages.cwi.nl/˜jason/Verwer65

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

24 – 26 januari 2011

❑ 10th Winter School on Mathematical Finance

10de editie van deze winterschool met dit jaar als

speciaal onderwerp ‘Energy Markets and Malliavin

Calculus in Finance’

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info staff.science.uva.nl/˜spreij/stieltjes/winter-

school.html

28 – 29 januari 2011

❑ Nationale Wiskunde Dagen

Twee dagen met lezingen en werkgroepen voor

leraren in het voortgezet onderwijs

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd

31 januari – 4 maart 2011

❑ Complex and Riemannian Geometry

Thematische maand met lezingen en workshops

over complexe en Riemanniaanse meetkunde

plaats CIRM, Marseille

info www.latp.univ-provence.fr/geom2011

februari 2011

4 februari 2011

❑ Nederlandse Wiskunde Olympiade 2011

Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

plaats Deelnemende scholen

info www.wiskundeolympiade.nl
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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

maart 2011

2 maart 2011

❑ World Maths Day

Dag waarop geprobeerd wordt het wereldrecord

goed beantwoorde 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 op CERN en

de vragen die spelen in de deeltjesfysica

plaats UvA, Amsterdam

info www.science.uva.nl/mastercourses

4 maart 2011

❑ Conferentie Wiskunde C 2011

Conferentie georganiseerd door cTWO over het vak

Wiskunde C en het vernieuwde examenprogram-

ma dat vanaf 2014 wordt ingevoerd

plaats Utrecht

info www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeC/ProgrammaC-

dag2011.html

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

14–16 maart 2011

❑ All models are wrong. . .
Workshop die statistici, filosofen en kwantitatieve

wetenschappers samenbrengt om te discussiëren

over de complexiteit van onzekerheid in en het

kiezen van modellen.

plaats Het Kasteel, Groningen

info www.math.rug.nl/stat/models

14–17 maart 2011

❑ YEPVIII

8ste editie van de workshop voor jonge Europe-

se kansrekenaars met dit jaar als titel ‘Stochastic

Models for Population Dynamics’

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/events/#2011

17 maart 2011

❑ Kangoeroewedstrijd

Reken- en wiskundewedstrijd voor iedereen vanaf

groep 5

plaats Deelnemende scholen

info w4kangoeroe.nl

17 – 18 maart 2011

❑ Nationale Rekendagen

Ontmoetingsplaats voor leerkrachten basisonder-

wijs met als thema ‘Kijken en Zien’

plaats NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info www.rekenweb.nl/rekendagen

26 maart 2011

❑ 375 jaar Universiteit Utrecht

75ste lustrum van de Universiteit Utrecht

plaats Universiteit Utrecht

info www.uu.nl/university/utrecht/nl/uu375

April 2011

13 april 2010

❑ Grote Rekendag 2011

Landelijk georganiseerde dag voor alle basisscho-

len waarop alles in het teken staat van rekenen.

Dit jaar is het thema ‘Weet je het zeker?’

plaats Deelnemende scholen

info www.rekenweb.nl/groterekendag

15 april 2010

❑ Leve de Wiskunde!

Congres waarop vooraanstaande wetenschappers

over hun bevindingen in en rondom de wiskunde

vertellen

plaats Science Park Amsterdam

info www.science.uva.nl/levedewiskunde

juni 2011

6 – 10 juni 2011

❑ European Women in Mathematics Summer

School 2011

Zomerschool voor promovendi over logica, meet-

kunde en geschiedenis van de wiskunde.

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/429/info.

php3?wsid=429

juli 2011

5 – 8 juli 2011

❑ ICTMT10

10de internationale conferentie over technologie

in het wiskundeonderwijs

plaats Porthsmouth, UK

info www.ictmt9.org

13 – 24 juli 2011

❑ IMO2011

52ste editie van de internationale wiskunde olym-

piade, die dit jaar in Nederland wordt gehouden

plaats Nederland

info www.imo2011.nl


