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Middelburg opent deuren voor Expeditie
NEXT: hét Nationale
Wetenschapsfestival

De derde editie van Expeditie NEXT, hét Nationale Wetenschapsfestival voor
kinderen dat wordt georganiseerd door de Nationale Wetenschapsagenda
(NWA), komt naar Middelburg. Midden in de meivakantie op woensdag 3 mei
kunnen kinderen en hun begeleiders in de historische binnenstad op expeditie.
Onderzoekers, musea en kennisinstellingen vanuit heel Nederland staan klaar
om hen te enthousiasmeren voor de wetenschap, met workshops, interactieve
installaties en mini-colleges.

Toegankelijke wetenschap
Expeditie NEXT zorgt voor meer enthousiasme en bekendheid van de wetenschap,
wat belangrijk is volgens Marcel Levi, voorzitter van de Nederlands Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): “We wekken de wetenschap tot leven op



 

Expeditie NEXT. Kinderen vinden wetenschap vaak leuk, maar ook geheimzinnig. In
Middelburg laten onderzoekers zien wat wetenschap voor kinderen en hun ouders
betekent en welke rol het in hun dagelijkse leven speelt. Kinderen ervaren op
Expeditie NEXT dat wetenschap vooral spannend is: via mini-colleges, spellen,
proefjes of door onderzoekers te helpen. Zo zien ze dat wetenschap altijd begint
vanuit nieuwsgierigheid.''

Enthousiasme in Middelburg
Het festival werkt samen met de gemeente Middelburg, het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, de lokale onderwijsinstellingen en musea, en de
inwoners van de stad. De NWA wil met deze locatie ook kinderen buiten de Randstad
bereiken. Het enthousiasme in de stad is groot, dit blijkt wel uit de reactie van
wethouder Willemien Treurniet: "Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op
gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar
achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen
invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Ik ben dan ook verheugd dat
Expeditie NEXT, een wetenschapsfestival, naar Middelburg komt. Het festival richt
zich op kinderen van zes tot twaalf jaar die interesse hebben in wetenschap, maar
daar niet veel mee in aanmerking komen. Expeditie NEXT laat basisschoolkinderen
op een laagdrempelige manier in aanraking komen met wetenschap. Supertof dat dit
gebeurt in samenwerking met Middelburgse scholen, onderwijsinstellingen, bedrijven
en de inwoners van de stad."

De gastvrijheid zorgt voor een festival op veel locaties in het stadscentrum, met de
Markt en het Abdijplein als beoogd festivalhart. Daar zijn kindercolleges te volgen,
workshops en proefjes te doen, en is op een interactieve manier te leren over de
geschiedenis en toekomst van Zeeland. Dat allemaal spelenderwijs, wat het festival
niet alleen ontzettend leerzaam maar vooral ook plezierig maakt. 

Vernieuwende en innovatieve opstellingen vanuit hogescholen
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vroeg hogescholen plannen in te dienen
voor innovatieve en vernieuwende opstellingen die op Expeditie NEXT mogen staan.
Vijf nieuw te ontwikkelen concepten zijn geselecteerd en zullen op woensdag 3 mei te
vinden zijn in Middelburg. De NWA wil hiermee de rol van praktijkgericht onderzoek
laten zien in het toegankelijk maken van wetenschap voor de samenleving en
vernieuwing in de wetenschapscommunicatie in Nederland stimuleren.
 
Praktische informatie
Het festival vindt plaats op woensdag 3 mei 2023 in het centrum van Middelburg. Van
11:00 tot 17:00 uur worden duizenden kinderen en hun ouders/verzorgers
ondergedompeld in de wetenschap. Expeditie NEXT zet in op brede toegankelijkheid
en is daarom gratis voor kinderen. Volwassenen betalen €7,50, zij krijgen hiervoor
twee gratis consumptiebonnen op de dag zelf. De kaartverkoop start maart 2023.
 
De eerste editie van Expeditie NEXT vond plaats in 2019 in de Maassilo in Rotterdam,
en de tweede editie in 2022 in de oude universiteitsstad Franeker. 6000 bezoekers

 



deden mee aan Feit of Fabel-quizzen met Klaas van Kruistum, volgden kindercolleges
in de Martinikerk en konden allerlei proefjes doen. Het programma van de editie in
mei 2023 wordt vanaf maart volgend jaar bekendgemaakt.

Meedoen?
Expeditie NEXT zoekt inhoudelijke- en/of mediapartners en wetenschappers die een
bijdrage willen leveren aan het festival. Heb je interesse? Neem contact op
met info@expeditienext.nl. Ook als je als vrijwilliger wilt meewerken, een leuk idee of
een specifiek vraag hebt, kun je contact opnemen via dit adres.

Kijk voor meer informatie over Expeditie NEXT op www.expeditienext.nl. Op de
website kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van
het programma en de kaartverkoop.
  
**** Einde persbericht ****

Noot voor de redactie
Voor meer informatie of interview aanvragen met Marcel Levi kunt u contact opnemen
met Rutger Tiesma via mail rutgertiesma@bkb.nl of 06-19478882.

Vormgeving
Hieronder staat het officiële logo van Expeditie NEXT. Dit is vrij te gebruiken.
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In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het
onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is
om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door
vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke
impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven door het bevorderen van
wetenschapscommunicatie, in samenwerking met het wetenschapsveld, door de interactie tussen
wetenschap en samenleving te intensiveren. Relevante en aansprekende
wetenschapscommunicatie draagt in belangrijke mate bij aan omarming van en vertrouwen in de
wetenschap in het algemeen en onderzoeksresultaten in het bijzonder.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

https://twitter.com/NWONieuws
https://linkedin.com/company/nwo
https://www.facebook.com/nationalewetenschapsagenda
https://www.instagram.com/wetenschapsagenda
https://bkb.smart.pr/%5BUNSUBSCRIBE%5D

