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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Patrick Hafkenscheid

agenda@nieuwarchief.nl

maart 2013

15 maart 2013

❑ World Maths Day

Wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd voor

scholieren.

plaats overal ter wereld

info www.worldmathsday.com

15 maart 2013

❑ Tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olympi-

ade

De tweede, regionale ronde van de Nederlandse

Wiskunde Olympiade.

plaats Nederlandse universiteiten

info www.lorentzcenter.nl

21 maart 2013

❑ Kangoeroewedstrijd

Reken- en wiskundewedstrijd voor leerlingen vanaf

groep 5.

plaats Deelnemende scholen

info w4kangoeroe.nl

april 2013

2 – 4 april 2013

❑ Workshop ‘Numbers and Probability’

Workshop over kettingbreuken, recurrentie en er-

godentheorie.

plaats TU Delft

info www.eurandom.tue.nl/STAR

5 april 2013

❑ NMC 2013

Jaarlijks congres voor de wiskundige gemeen-

schap van Nederland.

plaats RU Nijmegen

info www.ru.nl/math/research/nmc-2013

8 – 12 april 2013

❑ Complexity Models for Systemic Instabilities

and Crises

Multidisciplinaire workshop over de ontwikkeling

van complexe modellen om financiële crises beter

te begrijpen.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

8 – 12 april 2013

❑ Multiscale Modelling and Computing

Workshop over diverse methoden en technieken

die worden gebruikt om multiscale modellen te

bestuderen.

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

8 – 14 april 2013

❑ European Girls’ Mathematical Olympiad

Tweede editie van de Europese wiskundeolympia-

de voor meisjes.

plaats Luxemburg

info www.egmo2012.org.uk

10 april 2013

❑ W&T Academie

Studiedag voor leraren basisonderwijs en pabo-

studenten over wetenschap en techniek in het ba-

sisonderwijs.

plaats Universiteitsmuseum Utrecht

info www.fisme.uu.nl/wtacademie

10 – 14 april 2013

❑ European Student Conference in Mathematics

Algemene wiskundeconferentie voor scholieren.

plaats Gothenburg, Zweden

info www.euromath.org/index.php?id=86

12 april 2013

❑ Leve de wiskunde! 2013

Jaarlijks congres waar wetenschap en voortgezet

onderwijs elkaar ontmoeten.

plaats Science Park, Amsterdam

info betaonderwijs.uva.nl

15 – 19 april 2013

❑ Mathematics from Biology and Biology from

Mathematics

Workshop over de interactie tussen wiskunde en

biologie.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info www.lorentzcenter.nl
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17 april 2013

❑ Grote Rekendag 2013

Jaarlijkse themadag met allerhande activiteiten

voor basisscholen.

plaats Deelnemende scholen

info www.rekenweb.nl/groterekendag

20 april 2013

❑ Symposium ‘Allemaal aansluiten, graag!’

Symposium van de Werkgroep Geschiedenis van

het Reken- en WiskundeOnderwijs (WGRWO) over

de aansluiting tussen primair en secundair onder-

wijs.

plaats Domstad, Utrecht

info www.nvvw.nl/page.php?id=9113

25 – 26 april 2013

❑ PhD Days in analysis

De jaarlijkse conferentie voor en door aio’s in de

analyse, gesponsord door onder andere NDNS+.

plaats Conferentiecentrum De Werelt, Lunteren

info www.few.vu.nl/˜jwa470/phddays

26 – 28 april 2013

❑ Benelux Wiskunde Olympiade

Jaarlijkse internationale wiskundewedstrijd voor

leerlingen uit de Benelux.

plaats Stayokay, Dordrecht

info www.wiskundeolympiade.nl

mei 2013

12 mei 2013

❑ Paradisolezing ‘Over het Majorana-deeltje’

Populair-wetenschappelijke lezing door prof.dr.ir.

Leo Kouwenhoven over het Majorana-deeltje.

plaats Paradiso, Amsterdam

info www.knaw.nl

13 – 17 mei 2013

❑ Mathematics of Information-Theoretic Crypto-

graphy

Workshop over de veelzijdige wiskunde die ge-

bruikt wordt in de beveiligde cryptografie.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

juni – juli 2013

2 juni 2012

❑ De nacht van kunst en wetenschap

Festival van muziek, theater, wetenschap, debat

en tentoonstellingen. Dit jaar is het thema ‘ener-

gie’.

plaats Binnenstad Groningen

info www.denachtvankunstenwetenschap.nl

10 – 12 juni 2013

❑ Heights and Moduli Spaces

Workshop over recente ontwikkelingen op het ge-

bied van moduli spaces.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

10 – 12 juni 2013

❑ Workshop Probabilistic Cellular Automata

Workshop over cellular automaton in de kansre-

kening (denk aan Conway’s game of life met een

kansfactor).

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/events

10 – 14 juni 2013

❑ 9th Conference on Bayesian Nonparametrics

Conferentie bedoeld voor experts en jonge onder-

zoekers over theorie en toepassing van Bayesian

Nonparametrics.

plaats VU, Amsterdam

info www.bnp9.win.tue.nl

17 – 21 juni 2013

❑ NDNS+ Summer School

Summer school van NDNS+ met als thema ‘Emer-

gent dynamics of discrete and stochastic multis-

cale systems: analysis and simulation’.

plaats ICMS Advanced Study Center, Eindhoven

info www.ndns.nl

15 – 19 juli 2013

❑ Elliptic Integrable Systems and Hypergeome-

tric Functions

Workshop over onder andere integreerbare sys-

temen, representietheorie en toepassingen in de

Quantum Field Theory.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

18 – 28 juli 2013

❑ IMO2013

54ste editie van de Internationale Wiskunde Olym-

piade.

plaats Santa Marta, Colombia

info www.uan.edu.co/imo2013/en

22 – 26 juli 2013

❑ Positivity VII

Zevende editie van de ‘Positivity conference’, dit

jaar in het teken van het 100ste geboortejaar van

Adriaan Cornelis Zaanen.

plaats Leiden

info websites.math.leidenuniv.nl/positivity2013


