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 Spelen met wiskunde

Doe-tentoonstelling. Maak zelf een draaikolk en 

bouw je eigen brug. Ontdek hoe geluid eruitziet 

en speel als een kunstenaar met perspectief. 

Wiskunde is écht overal.

plaats Rijksmuseum Boerhaave, Leiden

info rijksmuseumboerhaave.nl

juni 2019

2–7 juni 2019

 MAPSP 2019

Tweejaarlijkse workshop over scheduling.

plaats Hotel De Zeeuwse Stromen, Renesse

info sbe.maastrichtuniversity.nl/mapsp2019

7 juni 2019

 Mark Kaç

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met spre-

kers Jan Wehr (Tuscon Arizona) en Cyril Lucas

(Parijs).

plaats Utrecht

info www.win.tue.nl/markkac

11–14 juni 2019

 50 Years of Random Cluster Model

Workshop georganiseerd door Aernout van Enter 

(RUG) en Frank den Hollander (UL) ter ere van 

het vijftigjarig bestaan van het random cluster 

model.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

12–14 juni 2019

 DynStoch 2019

Workshop georganiseerd door DynStoch network 

(Statistical methods for dynamical stochastic 

models) over statistische analyse van stochasti-

sche processen.

plaats Delft

info dutiosb.twi.tudelft.nl/dynstoch2019

17–21 juni 2019

 Statistics Conference

Statistiekconferentie ter ere van de 60ste ver-

jaardag van Aad van der Vaart.

plaats Marekerk, Leiden

info pub.math.leidenuniv.nl/~schmidthieberaj/

aadbirthday

30 juni – 5 juli 2019

 ACM SIGMOD/PODS 2019

Jaarlijkse internationale conferentie voor data-

base-onderzoekers, ontwikkelaars en datascien-

ce-beoefenaars met als doel het uitwisselen van 

resultaten, nieuwe technieken en ervaringen.

plaats Beurs van Berlage, Amsterdam

info sigmod2019.org

juli 2019

1–3 juli 2019

 17th Cologne-Twente Workshop (CTW 2019) 

on Graphs and Combinatorial Optimization

Workshop over discrete algoritmen, grafen en 

combinatorische structuren.

plaats Enschede

info wwwhome.math.utwente.nl/~ctw

1–5 juli 2019

 Data Science for Dynamical Systems

Workshop mede georganiseerd door Hermen Jan 

Hupkes (UL) en Martina Chirilus-Bruckner (UL).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden 

info lorentzcenter.nl

1–5 juli 2019

 Geometry and Quantum Theory: Graduate 

School and Colloquium

Summerschool en colloquium georganiseerd 

door Raf Bocklandt (UvA), Martijn Kool (UU) en 

Maarten Solleveld (RU).

plaats Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

info gqt.nl/colloquium

1–5 juli 2019

 Workshop on Calculus of Variations

Workshop met als doel het bij elkaar brengen 

van experts en jonge onderzoekers om te dis-

cussiëren over de ontwikkelingen en toepassin-

gen van de moderne variatierekening.

plaats Dorpshuis, Schiermonnikoog

info calcvar2019.sites.uu.nl

8–12 juli 2019

 Equadiff 2019

Bijeenkomst in het kader van een serie internati-

onale meetings over de theorie en toepassingen 

van differentiaalvergelijkingen.

plaats Hooglandse Kerk, Leiden

info universiteitleiden.nl/equadiff2019
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14–22 juli 2019

 International Mathematical Olympiad (IMO)

Internationale wiskundecompetitie voor middel-

bare scholieren.

plaats Bath, Verenigd Koninkrijk

info imo2019.uk

15–17 juli 2019

 Workshop on Mathematics of the Economy 

and Climate

Workshop in het kader van een samenwerkings-

verband tussen de Universiteit Utrecht en de 

Universiteit van Sydney.

plaats Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

info mathplanetearth.nl/econclim.html

28 juli – 3 augustus 2019

 International Mathematics Competition for 

University Students 2019

Internationale wiskundewedstrijd voor studen-

ten.

plaats Blagoevgrad, Bulgarije

info imc-math.org.uk

augustus 2019

19–30 augustus 2019

 Summerschool Mathematics Education

Internationale summerschool over de recente 

ontwikkelingen op het gebied van wiskundeon-

derwijs en het onderzoeken van wiskundeonder-

wijs.

plaats Universiteit Utrecht

info utrechtsummerschool.nl

23–24 augustus 2019

 Vakantiecursus 2019

Vakantiecursus van PWN voor leraren, studenten 

van lerarenopleidingen en voor andere belang-

stellen den. Dit jaar is het thema ‘Deep Learning’.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info platformwiskunde.nl/vakantiecursus

30–31 augustus 2019

 Vakantiecursus 2019

Vakantiecursus van PWN voor leraren, studenten 

van lerarenopleidingen en voor andere belang-

stellen den. Dit jaar is het thema ‘Deep Learning’.

plaats CWI, Amsterdam

info platformwiskunde.nl/vakantiecursus

september 2019

13 september 2019

 Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

Nationale finale van de wiskundeolympiade voor 

middelbare scholieren.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

16–20 september 2019

 Machine Learning in Heliophysics

Workshop over hoe machine- en deep learning- 

technieken, informatietheorie en Bayesiaanse 

analyse worden gebruikt in allerlei problemen in 

het ruimteonderzoek.

plaats Koninklijk Instituut vd Tropen, Amsterdam

info event.cwi.nl/ml-helio-2019

20 september 2019

 Wiskundetoernooi

Internationaal wiskundetoernooi waaraan leer-

lingen uit 4/5 vwo in teams kunnen deelnemen. 

De wedstrijd vind tegelijkertijd plaats in Nijme-

gen, Bonn en Leuven.

plaats Radboud Universiteit, Nijmegen

info ru.nl/wiskundetoernooi

28 september 2019

 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 Vrije Universiteit Amsterdam

info beta.vu.nl/nl/scholieren

30 september – 4 oktober 2019

 ENUMATH 2019

The European Conference on Numerical Mathe-

matics and Advanced Applications (ENUMATH). 

Conferentie over numerieke wiskunde.

plaats Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee

info enumath2019.eu

oktober 2019

9–11 oktober 2019

 44rd Woudschoten Conference 2019

Een jaarlijkse conferentie van de Nederlandse 

en Vlaamse Numerieke Analyse-groepen, geor-

ganiseerd door de Werkgemeenschap Scientific 

Computing (WSC).

plaats Woudschoten, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/events

november 2019

2 november 2019

 Jaarvergadering NVvW

Jaarlijkse vergadering en studiedag van de Neder- 

landse Vereniging van Wiskundeleraren.

plaats Ichthus College, Veenendaal

info nvvw.nl

8 november 2019

 Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde Olym-

piade 2019

De prijsuitreiking van de finale van de Neder-

landse Wiskunde Olympiade.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

11–13 november 2019

 Stochastics Meeting Lunteren 2019

Bijeenkomst van stochastiek- en statistiek- groe-

pen uit heel Nederland.

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info homepages.cwi.nl/~colette/lunteren

22 november 2019

 Voorronde Wiskunde A-lympiade 2019

Voorronde van de jaarlijkse competitie voor leer-

lingen uit de bovenbouw havo/vwo met wiskun-

de A in hun pakket.

plaats middelbare scholen in Nederland

info wiskundeinteams.sites.uu.nl

22 november 2019

 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 middelbare scholen in Nederland

info wiskundeinteams.sites.uu.nl


