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5–9 december 2022

 Counterfactual prediction for personalized 

healthcare

Lorentz workshop, mede georganiseerd door Da-

niala Weir (UU) en Nan van Geloven (UL).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

8 december 2022

 Stochastic Analysis and Applications

Miniworkshop, georganiseerd door Sonja Cox en 

Asma Khedher (UvA).

plaats Universiteit van Amsterdam

info staff.fnwi.uva.nl/s.g.cox/MSA.html

12–16 december 2022

 Recent Developments in Stochastic Duality

Workshop over de meeste recente ontwikkelin-

gen binnen de theorie en toepassingen van du-

aliteit in Markov-processen. 

plaats Eurandom, Eindhoven

info eurandom.nl

19–23 december 2022

 The Lorentz Gas

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Frank den Hollander, Luca Avena en Dalia Ter-

hesiu (UL).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

januari 2023

14 januari 2023

 Wintersymposium KWG

Het jaarlijkse wintersymposium van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap. Dit jaar is het thema 

‘De wiskunde achter kunstmatige intelligentie’.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info sites.google.com/view/wintersymposium2023

16–18 januari 2023

 LNMB-conferentie

Conferentie over de wiskunde van besliskunde 

georganiseerd door het Landelijk Netwerk Ma-

thematische Besliskunde (LNMB).

plaats Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

info lnmb.nl

16–27 januari 2023

 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 scholen

info wiskundeolympiade.nl

18–20 januari 2023

 Creativity in Mathematics and Artificial Intel-

ligence

Workshop over de rol van creativiteit in mense-

lijke wiskundige begripsvorming en kunstmatige 

intelligentie.

plaats Universiteit Maastricht 

info aanmelder.nl/cmai/home

23–25 januari 2023

 Winter School Mathematical Finance

Winterschool over financiële wiskunde met on-

der andere minicursussen van Jan Obłój (Oxford) 

en Gilles Pagès (Sorbonne Université).

plaats Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

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

winterschool.html

30 januari – 3 februari 2023

 Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Wiskundigen werken een week lang samen aan 

problemen voorgelegd door bedrijven.

plaats Rijksuniversiteit Groningen

info swi-wiskunde.nl

februari 2023

9 februari 2023

 CWI in Bedrijf

Matchmaking-evenement tussen onderzoekers 

en bedrijven. Het thema is dit jaar ‘Scalable and 

robust energy transition in the next decennia’.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl
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13 februari – 2 maart 2023

 IMAGINARY

Reizende tentoonstelling over zichtbare en on-

zichtbare wiskunde. Georganiseerd door PWN in 

samenwerking met Nederlandse universiteiten 

en ondersteund door partnerorganisaties.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info imaginarymaths.nl

14–15 februari 2023

 Machine Learning Theory

Bootcamp bestaande uit workshops, lezingen en 

een postersessie, die onderdeel is van het CWI 

Research Semester Programme.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl

15 februari 2023

 OnderbouwWiskundeDag/VMBO-Wiskunde-

Dag

Competitie voor leerlingen uit 3 havo/vwo, en 

tegelijkertijd een competitie voor leerlingen uit 

jaar 3 van het vmbo-gt.

plaats eigen school

info wiskundeinteams.sites.uu.nl

26 februari – 3 maart 2023

 SIAM Conference on Computational Science 

and Engineering

Met meer dan 2000 bezoekers is deze conferen-

tie van SIAM de grootste wiskundeconferentie 

ooit gehouden in Nederland. 

plaats RAI, Amsterdam

info wsc.project.cwi.nl

maart 2023

6 maart 2023

 Diligentia Lezing

Remco Duits (TU/e) geeft de lezing ‘geometri-

sche beeldanalyse en artificiële intelligentie voor 

medische beeldverwerking’.

plaats Theater Diligentia, Den Haag

info natuurwetenschappen-diligentia.nl

10 maart 2023

 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

13–15 maart 2023

 YES Causal Inference

Workshop over de verschillende perspectieven 

binnen de studie naar causale verbanden.

plaats Eurandom, Eindhoven

info eurandom.nl

13–17 maart 2023

 Purpose-Driven Particle Systems

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Oliver Tse (TU/e) en Franca Hoffmann (Bonn).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

16 maart 2023

 W4 Kangoeroe

WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor basis- en 

middelbare scholieren.

plaats op eigen scholen

info w4kangoeroe.nl

24 maart 2023

 Nationale Rekencoördinator Dag

Dag voor rekencoördinatoren en leerkrachten, 

waarop het rekenonderwijs van de basisschool 

centraal staat.

plaats Utrecht

info nrcd.sites.uu.nl

27–31 maart 2023

 YEP XVIII: Spectra of Random Graphs and 

Related Combinatorial Problems

Workshop over toevalsmatrices, toevalsgrafen 

en gerelateerde onderwerpen.

plaats Eurandom, Eindhoven

info eurandom.nl

29 maart 2023

 Grote Rekendag

Dag voor alle basisscholen in Nederland en 

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

teken staat van rekenen. Het thema is dit jaar 

‘De afvalparade’.

plaats basisscholen Nederland en Vlaanderen

info groterekendag.nl

april 2023

1–23 april 2023

 IMAGINARY

Reizende tentoonstelling over zichtbare en on-

zichtbare wiskunde. Georganiseerd door PWN in 

samenwerking met Nederlandse universiteiten 

en ondersteund door partnerorganisaties.

plaats Zernike Campus, Groningen

info imaginarymaths.nl

11–12 april 2023

 NMC Scientific Days

Jaarlijkse bijeenkomst van wiskundig Nederland 

georganiseerd door het KWG, met onder andere 

de uitreiking van de Brouwerprijs.

plaats Van der Valk Hotel, Utrecht

info mathematischcongres.nl

13–19 april 2023

 European Girls’ Mathematical Olympiad

Europese wiskundewedstrijd speciaal voor meis-

jes.

plaats Portorož, Slovenië

info egmo.org

14–15 april 2023

 Nationale Wiskunde Dagen

29ste editie van de tweedaagse conferentie voor 

wiskundeleraren.

plaats De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

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

17–21 april 2023

 Uncertainty Quantification for Healthcare and 

Biological Systems

Lorentz workshop, mede georganiseerd door 

Daniele Avitabile (VU) en Alfons Hoekstra (UvA).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

mei 2023

mei 2023

 IMAGINARY

Reizende tentoonstelling over zichtbare en on-

zichtbare wiskunde. Georganiseerd door PWN in 

samenwerking met Nederlandse universiteiten 

en ondersteund door partnerorganisaties.

plaats Amsterdam

info imaginarymaths.nl


