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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

agenda@nieuwarchief.nl

december 2015

7–11 december 2015

❑ Quantum Random Walks and Quantum Algo-

rithms

Workshop georganiseerd door Harry Buhrman

(CWI) en Frank den Hollander (LU).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

15 december 2015

❑ Studiedag voor leraren wiskunde

Lezingen en workshops over het vak wiskunde

voor leraren in het voortgezet onderwijs, met als

thema ‘Nieuwe examenprogramma’s in bedrijf’.

plaats Rijksuniversiteit Groningen

info rug.nl/education/lerarenopleiding

januari 2016

9 januari 2016

❑ Wintersymposium KWG 2016

Jaarlijks symposium van het KWG met dit jaar als

thema ‘Analytische meetkunde’, hetgeen onder-

deel is van de curriculumvernieuwing wiskunde op

havo en vwo.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info wiskgenoot.nl

12–14 januari 2016

❑ 41ste Lunteren Conferentie Mathematische Be-

sliskunde

Jaarlijkse conferentie van het Landelijk Netwerk

Mathematische Besliskunde.

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info www.lnmb.nl/conferences/2016

18–28 januari 2016

❑ 1ste ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

Het begin van de jaarlijkse wiskundewedstrijd

voor leerlingen van havo en vwo.

plaats eigen school

info wiskundeolympiade.nl

21–22 januari 2016

❑ 34ste Panama-conferentie

Jaarlijkse conferentie die zich richt op alle as-

pecten van leren en onderwijzen van rekenen-

wiskunde. Dit jaar is het thema ‘Rekenen-wiskunde

over( )denken’.

plaats Congrescentrum Koningshof, Veldhoven

info www.fi.uu.nl/panama

25–27 januari 2016

❑ 15th Winter School Mathematical Finance

Winterschool over financiële wiskunde met onder

andere minicursussen van Dirk Becherer (Berlijn)

en Fred Espen Benth (Oslo).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info www.mathfin.nl

25–29 januari 2016

❑ Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Jaarlijkse studiegroep waarin wiskunde en indus-

trie samen problemen oplossen.

plaats IMAPP, Nijmegen

info www.ru.nl/imapp

28 januari 2016

❑ Conferentie vmbo en onderbouw havo/vwo

Conferentie voor docenten vmbo en onderbouw

havo/vwo, georganiseerd door de Nederlandse

Vereniging van Wiskundeleraren.

plaats Aristo, Utrecht

info nvvw.nl

29 januari 2016

❑ Bijles geven in de bètavakken

Masterclass voor leerlingen uit de bovenbouw van

havo en vwo met interesse in onderwijs.

plaats De Uithof, Utrecht

info uu.nl/u-talent

februari 2016

3 februari 2016

❑ 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 www.fi.uu.nl/nl/onderbouwwiskundedag
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5–6 februari 2016

❑ Nationale Wiskunde Dagen

22ste editie van de tweedaagse conferentie voor

wiskundeleraren.

plaats Noordwijkerhout

info uu.nl/nationale-wiskunde-dagen

11 februari 2016 / 18 februari 2016

❑ Bètadag

Studenten van bètafaculteiten laten aan leerlin-

gen van 3 havo/vwo zien waarom zij hun studie zo

interessant, fascinerend en onmisbaar vinden.

plaats bètafaculteiten in het hele land / TU/e

info betadagen.nl

15 februari 2016

❑ Logisch redeneren

Workshop voor docenten wiskunde C (vwo) en do-

centen wiskunde D (havo), gegeven door Quintijn

Puite en Theo van den Bogaart (Instituut Archime-

des, HU).

plaats Hogeschool Utrecht

info uu.nl/u-talent

maart 2016

7–11 maart 2016

❑ YEP XIII: Large Deviations for Interacting Parti-

cle Systems and Partial Differential Equations

13de workshop voor Young European Probabilists

(YEP). Workshop in het kader van de Stochastic

Activity Month (SAM) ‘Probability and Analysis’.

plaats TU Eindhoven

info www.eurandom.nl

11 maart 2016

❑ 2de ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

De tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde

Olympiade. De beste leerlingen gaan door naar de

finale in september.

plaats Nederlandse universiteiten

info wiskundeolympiade.nl

11–12 maart 2016

❑ Finale Wiskunde A-lympiade

Finale van competitie voor leerlingen uit de bo-

venbouw havo/vwo die wiskunde A in hun pakket

hebben.

plaats De Veluwe

info uu.nl/onderwijs/wiskunde-a-lympiade

14–18 maart 2016

❑ Variational methods in probability theory and

statistical physics

Workshop in het kader van de Stochastic Activity

Month (SAM) ‘Probability and Analysis’.

plaats TU Eindhoven

info www.eurandom.nl

17 maart 2016

❑ W4Kangoeroe

WereldWijde WiskundeWedstrijd voor basis- en

middelbare scholieren.

plaats eigen school

info w4kangoeroe.nl

22–23 maart 2016

❑ NMC 2016

52ste Nederlands Mathematisch Congres, jaarlijk-

se bijeenkomst van wiskundig Nederland, ditmaal

tezamen met de Belgische en Luxemburgse zuster-

verenigingen.

plaats Science Park, Amsterdam

info nmc.wiskgenoot.nl

23 maart 2016

❑ Grote Rekendag

14de editie van de Grote Rekendag, waarop het

doel is om kinderen onderzoekend te laten reke-

nen. Dit jaar is het thema ‘Kijkje achter de code’.

plaats basisscholen in Nederland en Vlaanderen

info groterekendag.nl

24 maart 2016

❑ Vorm en ruimte

Workshop voor docenten wiskunde C (vwo) en do-

centen wiskunde D (havo), gegeven door Quintijn

Puite en Theo van den Bogaart (Instituut Archime-

des, HU).

plaats Hogeschool Utrecht

info uu.nl/u-talent

29 maart – 11 april 2016

❑ Simulation of rare events

Workshop in het kader van de Stochastic Activity

Month (SAM) ‘Probability and Analysis’.

plaats TU Eindhoven

info www.eurandom.nl

31 maart 2016

❑ Leren van raadsels

Wiskunde leren zien in alledaagse problemen.

Masterclass voor leerlingen uit de bovenbouw van

havo en vwo.

plaats De Uithof, Utrecht

info uu.nl/u-talent

april 2016

8 april 2016

❑ 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 itsacademy.nl/leve-de-wiskunde

10–16 april 2016

❑ European Girls’ Mathematical Olympiade

Europese wiskundewedstrijd speciaal voor meis-

jes.

plaats Buşteni, Roemenië

info www.egmo.org

11–15 april 2016

❑ Taking the Measure of One-Dimensional Dyna-

mics

Workshop georganiseerd door onder anderen

Henk Broer (RUG), Robbert Fokkink (TUD), Frank

den Hollander (UL) en Ale Jan Homburg (UvA).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

18–22 april 2016

❑ Game Theory and Evolutionary Biology: Explo-

ring Novel Links

Workshop georganiseerd door Johan Metz (UL), Ni-

cole Mideo (Toronto), Kateřina Staňková (UM) en

Frank Thuijsman (UM).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

mei 2016

26–27 mei 2016

❑ Diamant symposium

Halfjaarlijks symposium van het DIAMANT-cluster

met gastspreker Manjul Bhargava (Princeton Uni-

versity).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info websites.math.leidenuniv.nl/diamant


