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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

14 maart 2012
❑ W&T Academie
Studiedag voor leraren basisonderwijs en pabostudenten over wetenschap en techniek in het basisonderwijs
plaats Buys Ballot Laboratorium, Utrecht
info www.fisme.uu.nl/wtacademie/archief/2012
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30 maart 2012
❑ Masterclass ‘IT is puzzling’
Masterclass over redeneren en logica binnen de IT
voor leerlingen uit de bovenbouw van het vwo
plaats Buys Ballot Laboratorium, Utrecht
info www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=202

april 2012

15 maart 2012
❑ Kangoeroewedstrijd
Reken- en wiskundewedstrijd voor leerlingen vanaf
groep 5
plaats Deelnemende scholen
info w4kangoeroe.nl

2 april 2012
❑ Johann Bernoulli lezing 2012
De Johann Bernoulli lezing van 2012 zal worden gegeven door Richard Gill en heeft als titel ‘Bernoulli
Trials’
plaats Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen
info bernoulli.math.rug.nl

18 maart 2012
❑ Paradisolezing: Robbert Dijkgraaf
Populair-wetenschappelijke lezing getiteld ‘De Oerknal’
plaats Paradiso, Amsterdam
info www.knaw.nl/Pages/DEF/32/439.bGFuZz1OTA.
html

10 – 16 april 2012
❑ European Girls’ Mathematical Olympiad 2012
Eerste editie van deze Europese Wiskunde Olympiade met als doel de deelname van meisjes aan
wiskunde en wiskunde-wedstrijden te bevorderen
plaats Murray Edwards College, Cambridge
info www.egmo2012.org.uk

19 maart – 23 maart 2012
❑ Noncommutative Algebraic Geometry and its
Applications to Physics
Workshop over de interactie tussen niet-commutatieve algebra en theoretische natuurkunde
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/485/info.
php3?wsid=485

12 april 2012
❑ NMC 2012
Jaarlijks congres voor de wiskundige gemeenschap van Nederland
plaats TU/e, Eindhoven
info www.win.tue.nl/nmc2012

23 maart 2012
❑ Tweede Ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade
In de tweede, regionale, ronde worden de deelnemers aan de finale geselecteerd
plaats Diverse locaties
info www.wiskundeolympiade.nl

13 april 2012
❑ Leve de Wiskunde! 2012
Congres waarop vooraanstaande wetenschappers
over hun bevindingen in en rondom de wiskunde
vertellen
plaats CWI, Amsterdam
info www.science.uva.nl/levedewiskunde

29 maart 2012
❑ Nationale Rekendag
Conferentie voor leerkrachten basisonderwijs
plaats KNVB-hotel, Zeist
info www.rekenweb.nl//rekendagen

18 april 2012
❑ Grote Rekendag
Landelijke georganiseerde dag voor alle basisscholen waarop alles in het teken staat van rekenen, dit jaar met als thema ‘Grote Rekendag, al
tien jaar beestachtig leuk’
plaats Deelnemende scholen
info www.rekenweb.nl/groterekendag
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20 – 22 april 2012
❑ Benelux Mathematics Olympiad
Wiskundeolympiade voor scholieren uit België,
Nederland en Luxemburg
plaats België
info www.wiskundeolympiade.nl

12 mei 2012
❑ HKRWO Symposium
Achttiende editie van het jaarlijkse symposium
van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs
plaats Hogeschool Domstad, Utrecht
info www.fi.uu.nl/hkrwo

22 april 2012
❑ Paradisolezing: Hester Bijl
Populair-wetenschappelijke lezing getiteld ‘Gevleugelde wiskunde’
plaats Paradiso, Amsterdam
info www.knaw.nl/Pages/DEF/32/441.bGFuZz1OTA.
html

14 – 16 mei 2012
❑ Particles in Turbulence
Workshop over het gedrag van deeltjes in turbulentie, zowel theorie, toepassing als numerieke
simulatie komen aan bod
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/488/info.
php3?wsid=488

4 – 16 juli 2012
❑ IMO2012
53ste editie van de internationale wiskunde olympiade, dit jaar in Argentinië
plaats Mar del Plata, Argentinië
info www.imo-official.org/year info.aspx?year=
2012

23 – 27 april 2012
❑ Acoustic Waves for the Control of Microfluidics
Flows
Workshop over het gedrag van golven in een vloeistoffilm
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/487/info.
php3?wsid=487

31 mei – 1 juni 2012
❑ DIAMANT symposium
Halfjaarlijks symposium van het onderzoekscluster DIAMANT, met sprekers Christiane Frougny (LIAFA, Jussieu, Parijs) en Sam Payne (Yale University)
plaats Nog te bepalen
info websites.math.leidenuniv.nl/diamant/index.
php?pid=calendar&nid=176

23 – 27 juli 2012
❑ Summer School Poisson Geometry
Jaarlijkse Summer School, dit jaar over Poisson
Meetkunde
plaats Universiteit Utrecht
info www.projects.science.uu.nl/poisson2012/
School.php

mei 2012

juni 2012

1 mei – 4 juni 2012
❑ Search and Rendezvous
Workshop over speltheorie en rendezvous, gefocust op het modelleren van grote groepen individuen
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/506/info.
php3?wsid=506

4 juni 2012
❑ Bessensap 2012
Jaarlijks evenement waarbij wetenschap en pers
elkaar ontmoeten
plaats Museon, Den Haag
info www.nwo.nl/bessensap

30 juli – 3 augustus 2012
❑ From Conservative Dynamics to Symplectic and
Contact Topology
Workshop over symplectische en contactmeetkunde
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/494/info.
php3?wsid=494

7 – 11 mei 2012
❑ History of Machines and Mechanisms
Vierde editie van dit symposium over de geschiedenis van het veld ‘Machine and Mechanism
Science’
plaats Vrije Universiteit Amsterdam
info hmm2012.few.vu.nl/home

4 – 6 juni 2012
❑ Parameter Estimation for Dynamical Systems
Workshop over het schatten van parameters in stochastische en deterministische dynamische systemen
plaats Eurandom, Eindhoven
info www.eurandom.tue.nl/events/workshops/
2012/PEDSII/index.html

30 juli – 3 augustus 2012
❑ Conferentie Poisson Geometry
Conferentie voor onderzoekers en studenten over
Poisson Meetkunde
plaats Utrecht
info www.projects.science.uu.nl/poisson2012/Conference.php

11 – 12 mei 2012
❑ Wiskunst in Gent
Tentoonstelling en workshops over de raakvlakken
van kunst en wiskunde
plaats Abdijgebouw Sint-Lucas, Gent
info etopia.sintlucas.be/3.14/Wiskunst

15 juni 2012
❑ Bèta onder de Dom 2012
Workshops over de nieuwe curricula voor Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, en de nieuwe NLTmodules
plaats Nog te bepalen
info www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=11

20 – 24 augustus 2012
❑ Resonance and Synchronization
Workshop met als doel wetenschappers die werken aan problemen gerelateerd aan resonantie en
synchronisatie samen te brengen
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/501/info.
php3?wsid=501

juli–augustus 2012

30 juli – 3 augustus 2012
❑ Third Workshop on Graphs and Matroids
Workshop voor onderzoekers (inclusief postdocs
en studenten) met ruimte voor discussie
plaats The Maastricht University School of Business and Economics
info
homepages.cwi.nl/˜bgerards/workshops/
2012
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