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ts 1 januari – 31 december 2019

 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

september 2019

11 september 2019

 Networks Workshop on Random Graphs, 

Counting and Sampling

Workshop georganiseerd door Viresh Patel and 

Leen Stougie.

plaats Amsterdam

info cwi.nl

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

17–18 september 2019

 The Third CWI-Inria Workshop

Workshop ter ere van de samenwerking tussen 

het CWI en het Inria instituut.

plaats Amsterdam

info project.inria.fr/inriacwi/workshop-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

23–27 september 2019

 Statistics to the Stars and Back: Convincing 

Inference Across the Interdisciplinary Gap

Workshop georganiseerd door Elena Sellentin en 

Harry van Zanten over statistiek in theoretische 

natuurkunde.

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

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

28 september 2019

 Denken met Dingen, 25e symposium van de 

werkgroep geschiedenis van de NVvW

Een symposium over hoe en waarom er in het 

verleden in de wiskundeles gebruik werd ge-

maakt van instrumenten en modellen.

plaats Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht

info nvvw.nl/denken-met-dingen

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

16–18 oktober 2019

 Workshop YEQT XIII: Data-Driven Analytics 

and Optimization for Stochastic Systems

Workshop over het combineren van technieken 

uit theoretische stochastische modellen en opti-

malisering met moderne statistische technieken.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl
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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/jaarvergadering

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/2019.html

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

25–29 november 2019

 Enabling Data-Driven Methods for Inverse 

Problems in 3D Imaging: Uniting Data, People 

and Algorithms

Workshop van Joost Batenburg, Christoph Brune, 

Maureen van Eijnatten  en Tristan van Leeuwen.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

December 2019

9–13 december 2019

 Workshop Heavy Tails

Workshop voor statistici en stochastici alsmede 

natuurkundige, besliskundigen, financiële wis-

kundigen en informatici, om nieuwste technie-

ken en theorie over ‘heavy tails’ uit te wisselen.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl

Januari 2020

9 januari 2020

 Panama-conferentie 2020

Conferentie met thema ‘Rekenen-wiskunde van 

... tot ...’ biedt expliciet de ruimte om verschil-

lende visies, doelen en didactiek van het reken- 

wiskundeonderwijs te delen.

plaats Woudschoten, Zeist

info panamaconferentie.sites.uu.nl/

20–30 januari 2020

 Eerste ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

Wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren 

in Nederland.

plaats middelbare scholen in Nederland

info wiskundeolympiade.nl

20–22 januari 2020

 The NETWORKS Match Making Event 2020: 

Social Sciences Meets Mathematics

Doel van de workshop is het bij elkaar brengen 

van sociologen, economen, wiskundigen en in-

formatici die onderzoek doen naar netwerken.

plaats Doorn

info thenetworkcenter.nl

31 januari – 1 februari 2020

 Nationale Wiskunde Dagen

Landelijke tweedaagse bijeenkomst voor wis-

kundeleraren.

plaats De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

info uu.nl//nationale-wiskunde-dagen

Maart 2020

13 maart 2020

 Tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

Wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren.

plaats twaalf universiteiten in Nederland

info wiskundeolympiade.nl

13 maart 2020

 Nationale Rekencoördinator Dag

Een dag voor rekencoördinatoren en leerkrach-

ten, waarop het rekenonderwijs van de basis-

school centraal staat.

plaats Domstad, Utrecht

info nrcd.sites.uu.nl/

25 maart 2020

 Grote Rekendag

Dag voor basisschoolleerlingen die geheel in het 

teken van rekenen staat.

plaats basisscholen in Nederland en Belgie

info uu.nl

April 2020

6–9 april 2020

 Graph Limits

Workshop mede georganiseerd door Remco van 

der Hofstad, Frank den Hollander en Viresh Patel.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl

14–15 april 2020

 Nederlands Mathematisch Congres

Jaarlijkse bijeenkomst van wiskundig Nederland 

georganiseerd door het KWG, met dit jaar onder 

andere de uitreiking van de Brouwerprijs.

plaats Van der Valk Hotel Utrecht

info wiskgenoot.nl


