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juni 2018

4–6 juni 2018

 Highlights of algorithms 2018

Een workshop met als doel om recente ontwikke-

len in het gebied van algorithmen te laten zien.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl

4–8 juni 2018

 GQT Graduate School and Colloquium

Een colloquium georganiseerd door het GQT- 

cluster, met lezingen van onder andere Gil Caval-

canti (Utrecht), Walter van Suijlekom (Leiden) en 

Hessel Posthuma (Amsterdam).

plaats Groesbeek, Nijmegen

info gqt.nl

8 juni 2018

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met spre-

kers Anton Thalmaier (Luxemburg) en Pietro 

Caputo (Rome).

plaats Utrecht

info www.win.tue.nl/markkac

9 juni 2018

 ISI-NETWORKS Day

Een workshop georganiseerd door de Indian 

Statistical Institute (ISI) en NETWORKS. Vijf le-

zingen zijn gepland met als onderwerp stochas-

tische processen en complexe netwerken.

plaats Lipsius, Leiden

info thenetworkcenter.nl

18–22 juni 2018

 Effective Methods for Diophantine Problems

Een workshop mede georganiseerd door Bas 

Edixhoven (UL) and Robin de Jong (UL). 

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

juli 2018

3–6 juli 2018

 Information Universe Conference

Een conferentie over de rol van informatie in het 

bestuderen van het universum.

plaats Groningen

info rug.nl

7–14 juli 2018

 International Mathematical Olympiad

Internationale finale van de wiskundeolympiade, 

dit jaar in Roemenië.

plaats Cluj-Napoca, Roemenië

info imo2018.org

22–28 juli 2018

 International Mathematics Competition for 

University Students

Internationale wiskundewedstrijd voor studen-

ten.

plaats Blagoevgrad, Bulgarije

info imc-math.org.uk

30 juli – 3 augustus 2018

 Logical Aspects of Quantum Information

Een workshop georganiseerd door Samson 

Abramsky (Oxford), Ivano Ciardielli (München), 

Phokion Kolaitis (Santa Cruz) en Martin Otto 

(Darmstadt).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

augustus 2018

1–9 augustus 2018

 ICM 2018

Het vierjaarlijkse International Congress of Math-

ematicians wordt dit keer voor het eerst in Latijns- 

Amerika gehouden, in Rio de Janeiro, Brazilië. 

plaats Rio de Janeiro

info icm2018.org

20–24 augustus 2018

 Modern Developments in Algebraic Dynami-

cs: Challenges and Opportunities 

Een workshop mede georganiseerd door Evgeny 

Verbitskiy (Leiden) met als onderwerp algebra-

ische dynamica

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl
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23–24 augustus 2018

 Workshop on Algorithmic and Combinatorial 

Aspects of Partition Functions

Een workshop over partitie functies die vaak een 

belangrijke rol spelen in combinatoriek, kansre-

kening en de statistische physica. 

plaats Science Park, Amsterdam

info sites.google.com/site/guusregts

24–25 augustus 2018

 Vakantiecursus 2018

Vakantiecursus van PWN voor leraren, studenten 

van lerarenopleidingen en voor andere belang-

stellen den. Dit jaar is het thema ‘Cryptografie: 

wiskunde in het dagelijks leven’.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info platformwiskunde.nl/vakantiecursus

27 augustus 2018

 Celebrating Mathematics Event

Evenement voorafgaand aan de opening van de 

foto expositie ‘Women in mathematics’, die van 

28 augustus tot eind september op de wiskunde- 

afdeling van de TU Eindhoven te zien is. 

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info tue.nl

27–28 augustus 2018

 7th IFAC Workshop on Distributed Estimation 

and Control in Networked Systems (NecSys 18)

Een workshop met als onderwerp complexe dy-

namische systemen en netwerken.

plaats Groningen, University of Groningen

info fwn06.housing.rug.nl/necsys2018

27–31 augustus 2018

 Nonlinear PDEs on Metric Graphs and Bran-

ched Networks

Een workshop mede georganiseerd door Martina 

Chirilus-Bruckner (Leiden).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

31 augustus – 1 september 2018

 Vakantiecursus 2018

Vakantiecursus van PWN voor leraren, studenten 

van lerarenopleidingen en voor andere belang-

stellen den. Dit jaar is het thema ‘Cryptografie: 

wiskunde in het dagelijks leven’.

plaats CWI, Amsterdam

info platformwiskunde.nl/vakantiecursus

september 2018

10–13 september 2018

 Statistical Inference for Stochastic Process 

Models in Weather and Climate Science

Een workshop mede georganiseerd door Shota 

Gugushvili (Leiden) en Peter Spreij (Amsterdam).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

14 septemer 2018

 Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

De finale van de jaarlijkse landelijke wiskun-

dewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. 

plaats Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

18–21 september 2018

 LeGO 2018: 14th International Workshop on 

Global Optimization

Tweejaarlijkse workshop georganiseerd door Mi-

chael Emmerich, Andre Deutz, Sander Hille en 

Yaroslav Sergeyev.

plaats Leiden

info universiteitleiden.nl

29 september 2018

 Wiskundetoernooi

Wiskundetoernooi voor teams van middelbare 

scholieren. Een team bestaat uit 4 of 5 leerlin-

gen uit 5–6 vwo en een begeleider.

plaats Radboud Universiteit, Nijmegen

info ru.nl/wiskundetoernooi

29 september 2018

 Junior Wiskunde Olympiade

Jaarlijks landelijke wiskundewedstrijd voor leer-

lingen van havo en vwo, georganiseerd door de 

VU in samenwerking met de Nederlandse Wis-

kunde Olympiade en W4Kangoeroe.

plaats Amsterdam

info beta.vu.nl/nl/scholieren/

oktober 2018

3–5 oktober 2018

 43rd Woudschoten Conference 2018

Een jaarlijkse conferentie van de Nederlands- 

Vlaamse Numerieke Analyse-groepen, georga-

niseerd door de Werkgemeenschap Scientific 

Computing (WSC).

plaats Woudschoten, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/events

5 oktober 2018

 Dag van de Leraar

Ieder jaar is het op 5 oktober de internationale 

Dag van de Leraar. In het kader van deze dag or-

ganiseert de Onderwijscoöperatie de verkiezing 

Leraar van het Jaar.

plaats overal

info dagvandeleraar.nl

november 2018

3 november 2018

 Jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse vergadering en studiedag van de Neder- 

landse Vereniging van Wiskundeleraren.

plaats Ichthus College, Veenendaal

info nvvw.nl

9 november 2018

 Prijsuitreiking van de Nederlandse Wiskunde 

Olympiade

De prijsuitreiking van de finale van de Neder-

landse Wiskunde Olympiade.

plaats Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

12–14 november 2018

 47ste Bijeenkomst Stochastici

Workshop georganiseerd door Marie-Colette van 

Lieshout (CWI).

plaats Lunteren

info eurandom.nl

16 november 2018

 Wiskunde B-dag

De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht 

voor op school voor teams uit 5 havo en 5/6 

vwo met wiskunde B in hun profiel. 

plaats deelnemende scholen

info uu.nl/onderwijs/wiskunde-b-dag

16 november 2018

 Voorronde A-lympiade

Voorronde van de jaarlijkse competitie voor leer-

lingen uit de bovenbouw havo/vwo met wiskun-

de A in hun pakket.

plaats eigen school

info www.fi.uu.nl/alympiade


