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9 december 2021

 Workshop: OR in Waste Management

Online workshop, georganiseerd door Remy 

Spliet (Erasmus Universiteit) en Sanne Wøhlk 

(Aarhus University).

plaats online

info econ.au.dk

13–17 december 2021

 The Future of Mendelian Randomization Stu

dies 2021

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Sonja Swanson (Erasmus MC).

plaats online

info lorentzcenter.nl

januari 2022

15 januari 2022

 Wintersymposium KWG

Jaarlijks symposium van het KWG. Dit jaar is het 

thema ‘Zwarte gaten’ met lezingen van Tanja 

Hinderer (UU), Klaas Landsman (RU), Jeroen van 

Dongen (UvA) en Simon Portegies Zwart (UL).

plaats Academiegebouw, Utrecht

info wiskgenoot.nl

17–19 januari 2022

 LNMBconferentie

Conferentie over de wiskunde van besliskunde 

georganiseerd door het Landelijk Netwerk Ma-

thematische Besliskunde (LNMB).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info lnmb.nl

17–27 januari 2022

 Eerste ronde Nederlandse Wiskunde Olym

piade

De eerste ronde van de jaarlijkse landelijke 

wiskundewedstrijd voor leerlingen uit de onder-

bouw van het havo en het vwo.

plaats op eigen school

info wiskundeolympiade.nl

20–21 januari 2022

 40e Panamaconferentie

Conferentie met jubileumthema ‘40  x  Panama: 

verleden, heden en toekomst’.

plaats Zeist

info panamaconferentie.sites.uu.nl

24–26 januari 2022

 Winter School Mathematical Finance

Winterschool over financiële wiskunde met on-

der andere minicursussen van Jan Obloj (Oxford) 

en Gilles Pagès (Paris Diderot).

plaats Congrescentrum De Werelt, Lunteren

info staff.fnwi.uva.nl/p.j.c.spreij/winterschool/

winterschool.html

24–28 januari 2022

 Study Group Mathematics with Industry

Jaarlijkse studiegroep waarin wiskunde en in-

dustrie samen problemen oplossen, dit jaar ge-

organiseerd door Universiteit Twente.

plaats Universiteit Twente

info swi-wiskunde.nl

28–29 januari 2022

 Nationale Wiskunde Dagen

28ste editie van de tweedaagse conferentie voor 

wiskundeleraren.

plaats Noordwijkerhout

info uu.nl/onderwijs/nationale-wiskunde-dagen

31 januari – 4 februari 2022

 PostQuantum Cryptography for Embedded 

Systems

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Tanja Lange, Andreas Hülsing (TU/e) en Simona 

Samardjiska (RU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

februari 2022

16 februari 2022

 OnderbouwWiskundeDag

Competitie voor leerlingen uit 3 havo / vwo. In 

teams wordt gedurende een dag aan een grote 

wiskundige (denk)opdracht gewerkt, waarin pro-

bleemoplossen centraal staat.

plaats eigen school

info wiskundeinteams.sites.uu.nl
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28 februari – 4 maart 2022

 MachineChecked Mathematics

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Sander Dahmen en Robert Lewis (VU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

maart 2022

9 maart 2022

 Rekenconferentie Kennispunt taal en rekenen 

MBO

Rekenconferentie met als doel het kennisdelen 

rondom rekenen in het algemeen en de invoe-

ring van de nieuwe rekeneisen.

plaats nog te bepalen

info elbd.sites.uu.nl

11 maart 2022

 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

11 maart 2022

 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 Domstad, Utrecht

info nvvw.nl

17 maart 2022

 W4 Kangoeroe

WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor basis- en 

middelbare scholieren.

plaats op eigen scholen

info w4kangoeroe.nl

18 maart 2022

 Finaleweekend Wiskunde Alympiade

Teams uit Nederland, Duitsland, Denemarken, 

Kroatië en Japan werken aan een opdracht tij-

dens een tweedaags verblijf op de Veluwe.

plaats Garderen

info wiskundeinteams.sites.uu.nl

24 maart 2022

 Prijsuitreiking Wiskunde Bdag 2021

Feestelijke bekendmaking top 10 deelnemende 

teams Wiskunde B-dag.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info wiskundeinteams.sites.uu.nl

25 maart 2022

 Nationale Rekencoördinator Dag

Dag voor rekencoördinatoren en leerkrachten, 

waarop het rekenonderwijs van de basisschool 

centraal staat.

plaats Utrecht

info nrcd.sites.uu.nl

30 maart 2022

 Grote Rekendag

Dag voor alle basisscholen in Nederland en 

Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het 

teken staat van rekenen. 

plaats basisscholen Nederland en Vlaanderen

info groterekendag.nl

april 2022

6–12 april 2022

 European Girls’ Mathematical Olympiad

Europese wiskundewedstrijd speciaal voor meis-

jes.

plaats Eger, Hongarije

info egmo.org

8 april 2022

 NVORWO Jaarvergadering en Studiedag

Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging 

tot Ontwikkeling van het Reken / Wiskunde On-

derwijs (NVORWO).

plaats nog te bepalen

info elbd.sites.uu.nl

11–14 april 2022

 International Conference on Multilevel Anal

ysis

Tweejaarlijks congres, met lezingen van George 

Leckie (University of Bristol) en Terrence D. Jor-

gensen (UvA).

plaats Utrecht

info multilevel.fss.uu.nl

mei 2022

13 mei 2022

 ELWIeREcent Conferentie en Symposium

Conferentie met als thema het Bèta-onderwijs in 

Nederland van 1971–2021–2071. Dit jaar zal aan-

sluitend het symposium ‘100 jaar bèta-didactiek’ 

worden georganiseerd.

plaats nog te bepalen

info uu.nl

30 mei – 3 juni 2022

 Noncommutative Geometry Along the North 

Sea 2022

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Bram Mesland (UL) en Walter Daniel van Suij-

lekom (RU).

plaats  Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

30 mei – 3 juni 2022

 Benchmarked: Optimization Meets Machine 

Learning 2022

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Joaquin Vanschoren (TU/e) en Mike Preuss (UL).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

juli 2022

4–8 juli 2022

 Current Debates in Forensic Statistics 2022

Lorentz workshop, mede georganiseerd door Ro-

nald Meester (VU), Klaas Slooten (VU, NFI) en 

Anne Ruth Mackor (RUG).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

6–16 juli 2022

 International Mathematical Olympiad (IMO)

Internationale wiskundecompetitie voor middel-

bare scholieren, dit jaar in Noorwegen.

plaats Oslo, Noorwegen

info imo2022.org


