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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Patrick Hafkenscheid

agenda@nieuwarchief.nl

december 2014

14 december 2014

❑ Waarom wiebelt een wolkenkrabber?

Wakker Worden Kinderlezing van bouwkundige

Leo Wagemans over hoe hoge gebouwen buigen

maar niet barsten.

plaats NEMO, Amsterdam

info e-nemo.nl

16 december 2014

❑ Studiedag voor leraren wiskunde

Lezingen en workshops over het vak wiskunde

voor leraren in het voortgezet onderwijs.

plaats Rijksuniversiteit Groningen

info rug.nl/education/lerarenopleiding

januari 2015

10 januari 2015

❑ Wintersymposium van het KWG

Jaarlijks symposium van het KWG met dit jaar als

thema ‘Dataverwerking en statistiek’.

plaats Utrecht

info wiskgenoot.nl

12–16 januari 2015

❑ Quantitative Biology of Auxin Transport

Workshop mathematische biologie, mede georga-

niseerd door Bert van Duijn (Fytagoras), Sander

Hille, Remko Offringa (UL) en Roeland Merks (CWI).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

13–15 januari 2015

❑ 40ste Lunteren Conferentie Mathematische Be-

sliskunde

Jaarlijkse conferentie van het Landelijk Netwerk

Mathematische Besliskunde.

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info lnmb.nl/conferences/2015

19–29 januari 2015

❑ 1ste ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

Het begin van de jaarlijkse wiskundewedstrijd

voor middelbaar scholieren vanaf de vierde klas.

plaats eigen school

info wiskundeolympiade.nl

20–21 januari 2015

❑ Physics@FOM Veldhoven

Groots congres dat een beeld dient te geven van

alle natuurkundeonderzoek in Nederland.

plaats Veldhoven

info fom.nl/veldhoven

22–23 januari 2015

❑ 33ste Panama-conferentie

De jaarlijkse conferentie over wiskundeonderwijs,

met dit jaar als titel ‘Rekenen-wiskunde in per-

spectief’.

plaats Veldhoven

info www.fi.uu.nl/panama

26–30 januari 2015

❑ SWI 2015

Studiegroep Wiskunde met de Industrie, jaarlijkse

werkweek waar wiskundigen werken aan proble-

men die bedrijven hebben aangeleverd.

plaats Universiteit Utrecht

info www.projects.science.uu.nl/swi2015

26–28 januari 2015

❑ 14th Winter School on Mathematical Finance

Jaarlijkse winterschool met dit jaar als onderwerp

‘Nonlinear Pricing Dependence and Model Risk’.

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info mathfin.nl

30 januari 2015

❑ Bijles geven in de bètavakken

Masterclass voor leerlingen uit de bovenbouw van

havo en vwo met interesse in onderwijs.

plaats Utrecht

info betasteunpunt-utrecht.nl

30–31 januari 2015

❑ Nationale Wiskunde Dagen

21ste editie van de Nationale Wiskunde Dagen,

met lezingen, werkgroepen en een informatie-

markt, bedoeld voor wiskundeleraren.

plaats Noordwijkerhout

info fi.uu.nl/nwd
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februari 2015

1 februari 2015

❑ Paradisolezingen 2015: Helden van de weten-

schap

Paradisolezing van Erik Verlinde over Newton en

de zwaartekracht.

plaats Paradiso, Amsterdam

info verstigt.nl

2–6 februari 2015

❑ Data Integration in the Life Sciences

Lezingen over het gebruik van grote sets data in de

levenswetenschappen, georganiseerd door Roel

van Driel (NCSB) en Jaap Molenaar (WUR), Lode-

wyk Wessels (NKI), Hans Westerhoff (VU).

plaats Lorentz Center@Sellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

2–6 februari 2015

❑ Compact Objects as Astrophysical and Gravita-

tional Probes

Workshop die dient tot het bijeen brengen van ver-

schillende disciplines in natuur- en sterrenkunde,

mede georganiseerd door Elena Rosse (UL).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

11 februari 2015

❑ OnderbouwWiskundeDag

Leerlingen werken in teams van drie of vier leerlin-

gen gedurende een dag aan een ‘grote’ wiskundi-

ge (denk)opdracht waarin probleemoplossen cen-

traal staat.

plaats eigen school

info fi.uu.nl/nl/onderbouwwiskundedag

12 februari 2015

❑ Bètadag

Een serie workshops voor leerlingen van 3 vwo om

zich te oriënteren op een profielkeuze, met name

voor een bètaprofiel.

plaats bètafaculteiten in het hele land

info betadagen.nl

27 februari 2015

❑ Oratie professor Merks

Oratie prof.dr. R.M.H. Merks met als titel ‘Mul-

tischaal mathematische biologie’.

plaats Academiegebouw, Leiden

info leidenuniv.nl

maart 2015

13 maart 2015

❑ 2de ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

De tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde

Olympiade. De (ongeveer) 130 beste leerlingen

gaan door naar de finale in september.

plaats Nederlandse universiteiten

info wiskundeolympiade.nl

19 maart 2015

❑ W4Kangoeroe

WereldWijde WiskundeWedstrijd voor basis- en

middelbare scholieren.

plaats eigen school

info w4kangoeroe.nl

23–27 maart 2015

❑ YEP XII: Random walks in random environments

Workshop over random walks, mede georgani-

seerd door Markus Heydenreich (LU).

plaats TU Eindhoven

info eurandom.nl

25 maart 2015

❑ Grote Rekendag

13de editie van de Grote Rekendag waarop leuke

rekenactiviteiten centraal staan.

plaats scholen in het hele land

info groterekendag.nl

april 2015

10 april 2015

❑ Leve de Wiskunde!

Het jaarlijkse wiskundecongres voor inzicht in de

actuele ontwikkelingen in de wiskunde, voor do-

centen en leerlingen.

plaats UvA, Science Park, Amsterdam

info betaonderwijs.uva.nl

13–17 april 2015

❑ Brain Equations: Challenges and Next Genera-

tion Mathematical Models

Workshop mede georganiseerd door Stephan van

Gils (UT) en Pauk Tiesinga (RU).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

14–15 april 2015

❑ NMC 2015

51ste Nederlands Mathematisch Congres, jaarlijk-

se bijeenkomst van wiskundig Nederland.

plaats Science Campus, Leiden

info nmc.wiskgenoot.nl

14–20 april 2015

❑ European Girls’ Mathematical Olympiade

Derde editie van de Europese wiskundewedstrijd

speciaal voor meisjes.

plaats Minsk, Wit-Rusland

info wiskundeolympiade.nl

mei 2015

8–10 mei 2015

❑ Benelux Mathematical Olympiade

De Benelux-versie van de wiskundeolympiade, dit

jaar in Luxemburg.

plaats Mersch, Luxemburg

info wiskundeolympiade.nl

juni 2015

15–19 juni 2015

❑ Dynamics and Geometry

Workshop mede georganiseerd door Heinz Hanß-

mann (UU) en Igor Hoveijn, Gert Vegter en Holger

Waalkens (RUG).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl


