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 Webcursus afstandsleren in de wiskunde

Webcursus ‘Tools voor digitaal lesgeven in de 

wiskunde’ over de mogelijkheden binnen de di-

gitale didactiek en het gebruik van webapplica-

ties als Desmos, H5P en GeoGebra.

plaats online

info mathelo.net

maart 2021

11 maart 2021

 Speed Dates with Industry

Onderdeel van de NMC 2021 Series, waarin be-

drijven kunnen speeddaten met promovendi en 

andere belangstellende deelnemers.

plaats online

info mathematischcongres.nl

12 maart 2021

 Tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

De tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde 

Olympiade speelt zich af op de universiteiten.

plaats universiteiten van Nederland

info wiskundeolympiade.nl

12 maart 2021

 Nationale Rekencoördinator Dag

Dag voor rekencoördinatoren en leerkrachten, 

waarop het rekenonderwijs van de basisschool 

centraal staat.

plaats Utrecht

info nrcd.sites.uu.nl

18 maart 2021

 W4 Kangoeroe

WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor basis- en 

middelbare scholieren.

plaats op eigen scholen

info w4kangoeroe.nl

18 maart 2021

 Annual Meeting Vereniging voor Statistiek en 

Operations Research (VVSOR)

Jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging voor 

Statistiek en Operations Research, met als thema 

het modelleren van de spreiding van COVID-19. 

plaats online

info vvsor.nl

22–26 maart 2021

 Graph Decompositions: Small Width, Big 

Challenges

Workshop, mede georganiseerd door Erik Jan 

van Leeuwen (UU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

24 maart en 23 juni 2021

 Grote Rekendag ‘Op rekenreis!’

Dag voor alle basisscholen die helemaal in het 

teken staat van rekenen. Dit jaar zijn er twee 

data gepland, zodat elke school de datum kan 

kiezen die het beste in het jaarrooster past.

plaats basisscholen Nederland en Vlaanderen

info groterekendag.nl

april 2021

6–7 april 2021

 Plenaire lezingen en parallelsessies NMC 

Dit jaar vindt het jaarlijkse Nederlands Mathema-

tisch Congres online plaats, verspreid over meer-

dere data, de zogenaamde ‘NMC 2021 Series’. 

plaats online

info mathematischcongres.nl

9 april 2021

 Leve de wiskunde!

Congres voor wiskundedocenten. Wetenschap-

pers die verbonden zijn (geweest) aan de UvA 

geven lezingen over hun werk in de wiskunde.

plaats online

info betapartners.nl

9–15 april 2021

 European Girls’ Mathematical Olympiad

Europese wiskundewedstrijd speciaal voor meis-

jes.

plaats Koetaisi, Georgië

info egmo.org

12 april 2021

 Feilloos Veilen – de Nobelprijs voor Economie 

verklaard

Lezing van Jean-Jacques Herings (UM) over vei-

ling- en speltheorie, en de bijdragen hieraan van 

Nobelprijswinnaars Milgrom en Wilson.

plaats Theater Diligentia, Den Haag

info natuurwetenschappen-diligentia.nl
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17–21 mei 2021

 Multidimensional Continued Fractions and 

Euclidean Dynamics

Workshop, mede georganiseerd door Evgeny 

Verbitskiy (UL).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

20 mei 2021

 Uitreiking KWG PhD-prijs

De uitreiking van de KWG PhD-prijs. Jaarlijkse 

prijs van het KWG oor het best gepresenteerde 

promotieonderzoek binnen de wiskunde. Onder-

deel van de NMC 2021 Series.

plaats online of op locatie

info mathematischcongres.nl

20 mei 2021

 Maatschappelijk-technologische vraagstukken 

in het bèta-onderwijs

Seminar voor lerarenopleiders STEM (wiskunde/

rekenen en natuurwetenschappen/techniek).

plaats online

info elbd.sites.uu.nl

21 mei 2021

 ECENT-ELWIeR conferentie

Jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders 

STEM (wiskunde/rekenen en natuurwetenschap-

pen/techniek).

plaats online

info elbd.sites.uu.nl

25–28 mei 2021

 Fixed-Parameter Computational Geometry III

Workshop, mede georganiseerd door Mark de 

Berg (TU/e) en Hans Bodlaender (UU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

juni/juli 2021

7–9 juni 2021

 Workshop YEQT XIV: Load Balancing and 

Scheduling for Distributed Service Systems

Veertiende editie van de Young European 

Queueing Theorists (YEQT) workshop.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info eurandom.nl

14–24 juli 2021

 International Mathematical Olympiad (IMO)

Internationale wiskundecompetitie voor middel-

bare scholieren.

plaats Sint Petersburg, Rusland

info imo-official.org

19–23 juli 2021

 Metrics in Multiparameter Persistence

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Magnus Bakke Botnan (VU).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

26–30 juli 2021

 Working Groups for Women in Operator The-

ory

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Francesca Arici (RU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

augustus 2021

2–6 augustus 2021

 Non-reversible Markovian Monte Carlo

Lorentz workshop, mede georganiseerd door Jo-

ris Bierkens (VU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

16–26 augustus 2021

 Summer School Mathematics Education

Internationale Summer School over de recente 

ontwikkelingen op het gebied van wiskundeon-

derwijs en het onderzoeken van wiskundeonder-

wijs.

plaats Universiteit Utrecht

info utrechtsummerschool.nl

27–28 augustus 2021 en 3–4 september 2021

 Vakantiecursus 2021

Vakantiecursus van PWN voor leraren en studen-

ten van lerarenopleidingen en voor andere be-

langstellenden. Dit jaar is het thema ‘Stangen-

meetkunde’.

plaats CWI Amsterdam en TU Eindhoven

info platformwiskunde.nl/vakantiecursus

30 augustus – 3 september 2021

 A Topological Theory of Tangent Distributions

Lorentz workshop, mede georganiseerd door Ál-

varo del Pino Gómez (UU), Federica Pasquotto 

(UL) en Marcello Seri (RUG).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

30 augustus – 3 september 2021

 Workshop YEP XVII: Interacting Particle Sys-

tems

Zeventiende editie van de Young European Pro-

babilists (YEP) workshop.

plaats online of gedeeltelijk online

info eurandom.nl

september 2021

17 september 2021

 Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

Nationale finale van de wiskundeolympiade 

voor middelbare scholieren.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

24 september 2021

 Onderwijs meets onderzoek

Symposium waarbij wiskundedocenten en on-

derzoekers in wiskunde educatie kijken naar de 

vraag wat educatie zelf en het onderzoek naar 

educatie voor elkaar kunnen betekenen. 

plaats nog te bepalen

info mathematischcongres.nl

26–29 september 2021

 International Conference on Computational 

Logistics (ICCL2021)

Conferentie voor wetenschappers in operations 

research, business analytics en artificial intelli-

gence.

plaats online en / of Universiteit Twente

info iccl2021.nl


