
4 NAW 5/21 nr. 1 maart 2020 Agenda 

Ag
en

da

Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Margriet Oomen

agenda@nieuwarchief.nl

| 
U

pc
om

in
g 

Ev
en

ts

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

14 maart 2020

 Internationale wiskundedag

Door UNESCO uitgeroepen dag van de wiskunde, 

ook wel bekend als Pi-dag. 

plaats overal

info idm314.org

19 maart 2020

 W4 Kangaroe-wedstrijd

Wereldwijde Wiskundewedstrijd voor kinderen 

van groep 3 van de basisschool tot en met 6 vwo.

plaats basisscholen en middelbare scholen

info w4kangoeroe.nl

23–27 maart 2020

 Multidimensional Continued Fractions and 

Euclidean Dynamics

Workshop mede georganiseerd door Evgeny Ver-

bitskiy (UL).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

25 maart 2020

 Grote Rekendag

Dag voor basisschoolleerlingen die geheel in het 

teken van rekenen staat.

plaats basisscholen in Nederland en België

info groterekendag.nl

April 2020

1 april 2020

 Vmbo-conferentie 2020

Conferentie met workshops over wiskunde on-

derwijs voor het vmbo.

plaats Domstad, Utrecht

info nvvw.nl

3 april 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met sprekers 

Alexander Drewitz (Keulen) en Alberto Chiarini 

(TU/e).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac

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

7 april 2020

 U-Talent Conferentie 2020

Jaarlijkse conferentie voor docenten, toa’s en 

schoolleiders, dit keer met thema ‘Artificial In-

telligence en de toekomst van het onderwijs’.

plaats Science Park de Uithof, Utrecht

info u-talent.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 mathematischcongres.nl

15–21 april 2020

 European Girls’ Mathematical Olympiad

Internationale wiskundewedstrijd voor meisjes 

van de middelbare school.

plaats Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee

info egmo2020.nl
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17–18 april 2020

 Workshop Representation Theory and Inte-

grability

Workshop ter gelegenheid van de proefschrift-

verdediging van Kayed Al Qasimi.

plaats Universiteit van Amsterdam

info gqt.nl

20–24 april 2020

 Graph Decompositions: Small Width, Big 

Challenges

Workshop over width measures in grafen.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

Mei 2020

1 mei 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met sprekers 

Federico Camia (Abu Dhabi) en Mauro Mariani 

(Moskou).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac

1–3 mei 2020

 Benelux Mathematical Olympiad

Jaarlijkse olympiade voor middelbare scholieren 

uit België, Nederland en Luxemburg.

plaats België

info bxmo.org

11–15 mei 2020

 Workshop YEP XVII: Interacting Particle Sys-

tems

Jaarlijkse Young European Probabilists workshop.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl

15 mei 2020

 ECENT-ELWIeR-conferentie

Jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders van 

lerarenopleidingen STEM (wiskunde/rekenen en 

natuurwetenschappen/techniek).

plaats Vergadercentrum Domstad, Utrecht

info elbd.sites.uu.nl

25–29 mei 2020

 Safe, Anytime-Valid Inference (SAVI)

Workshop met als doel het bijeenbrengen van 

statistici, kansrekenaars en wetenschappers die 

gebruik maken van statistische testen.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl

25–29 mei 2020

 Fixed-Parameter Computational Geometry III

Workshop voor onderzoekers uit de computatio-

nele meetkunde en fixed-parameter tractability / 

fine grained complexity.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

Juni 2020

5 juni 2020

 Mark Kaç Seminar

Maandelijks seminar voor onderzoekers in kans-

rekening en statistische mechanica, met spreker 

Federico Camia (Abu Dhabi).

plaats Utrecht 

info www.win.tue.nl/markkac

11–13 juni 2020

 NETWORKS Conference 2020

Conferentie georganiseerd vanuit de NETWORKS 

gravitation grant.

plaats Amsterdam

info thenetworkcenter.nl

22–26 juni 2020

 Working Groups for Women in Operator Theory

Workshop georganiseerd over operator theory, 

met als speciaal doel het bijeenbrengen van 

vrouwelijke wiskundigen in dit vakgebied.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

Juli – September 2020

11–18 juli 2020

 International Mathematical Olympiad (IMO)

Internationale wiskundecompetitie voor middel-

bare scholieren.

plaats Sint-Petersburg, Rusland

info imo-official.org

10–14 augustus 2020

 OPSFA Summer School 2020

Summerschool over de theorie van orthogonale 

polynomen, speciale functies en hun toepassin-

gen.

plaats Radboud Universiteit Nijmegen

info ru.nl/radboudsummerschool

17–27 augustus 2020

 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

21–22 augustus 2020 en 28–29 augustus 2020

 Vakantiecursus 2020

Vakantiecursus van PWN voor leraren, studenten 

van lerarenopleidingen en voor andere belang-

stellenden. Dit jaar is het thema ‘Speltheorie: van 

strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen’. 

plaats CWI Amsterdam en TU Eindhoven

info platformwiskunde.nl/vakantiecursus

11 september 2020

 Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

Nationale finale van de wiskundeolympiade 

voor middelbare scholieren.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

26 september 2020

 Junior Wiskunde Olympiade

Wiskundewedstrijd voor de beste 200 leerlingen 

die deelnamen aan de W4 Kangoeroe-wedstrijd.

plaats Vrije Universiteit Amsterdam

info wiskundeolympiade.nl

27–30 september 2020

 International Conference on Computational 

Logistics (ICCL2020)

Conferentie voor wetenschappers in operations 

research, business analytics en artificial intelli-

gence.

plaats U Parkhotel, Enschede

info iccl2020.nl


