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Expeditie NEXT - Toolkit 
 
Deze toolkit is gevuld met algemene informatie, teksten en beeldmateriaal om het evenement 
Expeditie NEXT aan te kondigen via online kanalen. Via deze link download je alle afbeeldingen die je 
vrij kan gebruiken. Of je nu meedoet met een programmaonderdeel tijdens het festival, je pand een 
festivallocatie is of als je het gewoon tof vindt om je achterban te wijzen op dit festival, kun je 
onderstaande teksten gebruiken. Mocht je nog materiaal in andere formaten nodig hebben, meer 
teksten of ook fysieke materialen als posters en flyers willen ontvangen, mail dan naar 
miloudemonnink@bkb.nl.   

 
 
ALGEMENE INFORMATIE  
Wat?    Expeditie NEXT – hét Nationale Wetenschapsfestival 
Waar?    Binnenstad Franeker, Friesland 
Wanneer?   Vrijdag 6 mei, laatste vrijdag van de meivakantie, 11.00 -18.00 uur   
Kaarten?   Gratis voor kinderen en € 7,50 voor volwassenen (inclusief 2 gratis drankjes). 
Doelgroepen:   Kinderen tussen 6 - 12 jaar en hun ouders/begeleiders  

Over Expeditie NEXT 

Op vrijdag 6 mei 2022 organiseert de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) de tweede editie van 

Expeditie NEXT: hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen. Samen met het Nederlandse 

wetenschapsveld en regionale partners als de Academie van Franeker en Arcadia brengen we de 

oude Franeker universiteit voor één dag weer tot leven door wetenschapsactiviteiten in de stad te 

organiseren.  

 

Tijdens het wetenschapsfestival Expeditie NEXT worden kinderen in de basisschoolleeftijd en hun 

begeleiders geënthousiasmeerd voor de wetenschap in de breedste zin van het woord. Ook hun 

oudere en/of jongere familieleden, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom. Onder leiding van de 

fictieve Professor Nova Next en haar zes vrienden gaan de kinderen op expeditie door de binnenstad 

vol activiteiten als experimenten, live-onderzoek en opstellingen. Zo komen de kinderen in aanraking 

met allerlei wetenschappers over de meest uiteenlopende thema's van deze tijd. Denk maar aan de 

klimaatcrisis, pandemieën, sociale ongelijkheid of de digitale wereld. 

 
Over de Nationale Wetenschapsagenda 
In de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) worden de krachten van alle verschillende partijen 

gebundeld en wordt samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties gestimuleerd. De Kenniscoalitie, bestaande uit de Universiteiten van 

Nederland, de Vereniging Hogescholen, TNO/TO2, VNO-NCW, MKB Nederland, NWO, KNAW en de 

NFU, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda die uitgevoerd 

wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

 

Het doel van de NWA is om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zowel voor 

reeds geïnteresseerden als een grote doelgroep met een latente interesse in de wetenschap. Dit 

doen ze door verschillende soorten content te ontwikkelen en activiteiten te organiseren. 

 
LINKS 
Hieronder alle links, voor mocht je het evenement willen taggen (Graag!) of willen doorverwijzen.  

● Website   www.expeditienext.nl 

● Facebook   www.facebook.nl/nationalewetenschapsagenda  

● Facebook-event  www.facebook.com/events/231963165724435 

● Instagram  www.instagram.com/wetenschapsagenda/ 

● Kaartverkoop  www.expeditienext.nl/kaarten  

● Hashtag  #ExpeditieNEXT 

https://we.tl/t-EO5OJE8Lmi
https://we.tl/t-EO5OJE8Lmi
https://we.tl/t-EO5OJE8Lmi
https://we.tl/t-EO5OJE8Lmi
mailto:miloudemonnink@bkb.nl
https://www.academiefraneker.nl/
https://arcadia.frl/
http://www.expeditienext.nl/
http://www.facebook.nl/nationalewetenschapsagenda
https://www.facebook.com/events/231963165724435
https://www.instagram.com/wetenschapsagenda/
http://www.expeditienext.nl/
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BEELDEN, FOTO’S & LOGO’S 
Via deze link download je alle afbeeldingen die je vrij kan gebruiken. 

 

● Het logo 

● Afbeeldingen voor sociale media (Instagram, Facebook, Twitter) 

● Flyer  

● Posters 

● Online banners  

● Lettertype 

● Sfeerfoto’s van Expeditie NEXT 2019 

 

 
 

INSTRUCTIES TEKSTEN 

Onderstaande teksten kunnen worden gebruikt bij het aankondigen van Expeditie NEXT. Voel je vrij 

om dit aan te passen naar de tone of voice van jouw organisatie. Heel fijn als je op sociale media 

gebruik maakt van de hashtag #ExpeditieNEXT. Gebruik vooral de hoofdletters, dit vergroot de 

leesbaarheid voor mensen met een visuele beperking die werken met spraaksoftware.  

 

We adviseren altijd beeld te gebruiken bij de aankondiging. In de toolkit vind je de keuze voor het 

beeld per sociale media kanaal in het mapje Afbeeldingen Sociale Media. In de titel van de afbeelding 

staat voor welk kanaal de afbeelding geschikt is. 

 

Optie A = Aankondiging Expeditie NEXT 

Optie B = Aankondiging Expeditie NEXT + eigen activiteit op het festival 

 

 
 

WEBSITE / NIEUWSBRIEF 
 

Optie A 

 

Hee, jij daar! Ben jij toevallig een beetje nieuwsgierig? Mooi! Kom dan in de meivakantie op 

vrijdag 6 mei naar Expeditie NEXT in Franeker: hét Nationale Wetenschapsfestival voor 

kinderen tussen 6 en 12 jaar! 

 

Ga op Expeditie met Professor Nova Next! 

Professor Nova Next is speciaal uit de toekomst gereisd om jouw hulp te vragen bij een belangrijke 

missie. Alle kennis is kwijtgeraakt in de toekomst. Ga met Nova Next en haar vrienden op expeditie 

om alle kennis weer te verzamelen en naar de Wetenschat terug te brengen!  

 

Dit is een gigantische klus. Daarom heeft Nova Next haar vrienden Sim Megabyte, Hannah Klaver, 

Sneek Stronk, Dokter Kyona, Zelp én Dexter Drop op expeditie meegenomen. Zij helpen kennis te 

verzamelen, zodat ze over honderd jaar op een nóg toffere planeet kunnen wonen. Help jij Nova Next 

en haar vrienden om de toekomst wat mooier te maken? 

 

Hoe kun je professor Nova Next helpen?  

Alle kinderen krijgen op Expeditie NEXT een Expeditieboek. Hierin staan zes expedities die in 

Franeker zijn uitgestippeld. Spannende routes langs leuke opdrachten met wetenschappers. Kies een 

expeditie uit en vind alle kennis terug! De vrienden van Nova Next helpen je onderweg. Doe 

bijvoorbeeld mee aan de Grote Feit of Fabel Quiz met Klaas van Kruistum, luister naar de 

verhalen van Anna Gimbrère en Diederik Gommers onder de gigantische wereldbol GAIA of bekijk 

het heelal in het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium. 

https://we.tl/t-EO5OJE8Lmi
https://we.tl/t-EO5OJE8Lmi
https://we.tl/t-EO5OJE8Lmi
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Duik de natuur in met Naturalis, of test je sporttalent samen met het wetenschappelijke team van 

Thialf. Ben jij juist een knutsel talent? Leer dan alles over kunst en kleur bij het rijdende Groninger 

Museum of in het Martena Museum. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. 

 

Op Expeditie NEXT zet jij een VR-bril op, praat je met een robot of speel je juist robotvoetbal, doe je 

onderzoek naar bodemdieren, spreek je een andere taal of breek je uit een escaperoom! Ga je deze 

avonturen aan met Professor Nova Next?  

 

Reserveer snel je tickets op de website: www.expeditienext.nl 

 

Praktische informatie: 

Datum en tijd: vrijdag 6 mei 2022 van 11:00-18:00 

Locatie: Binnen- en buitenlocaties in de hele binnenstad van Franeker 

Doelgroep: Gezinnen, met kinderen tussen ongeveer 6-12 jaar en hun ouders/begeleiders 

Reserveer je kaarten op www.expeditienext.nl. Gratis voor kinderen, € 7,50 voor volwassenen (daar 

krijg je 2 consumptiemunten voor).  

 

 
WEBSITE / NIEUWSBRIEF 
 

Optie B 

 

Hee, jij daar! Ben jij toevallig een beetje nieuwsgierig? Mooi! Kom dan in de meivakantie op 

vrijdag 6 mei naar Expeditie NEXT in Franeker: hét Nationale Wetenschapsfestival voor 

kinderen tussen 6 en 12 jaar! 

 

Ga op Expeditie met Professor Nova Next! 

Professor Nova Next is speciaal uit de toekomst gereisd om jouw hulp te vragen bij een belangrijke 

missie. Alle kennis is kwijtgeraakt in de toekomst. Ga met Nova Next en haar vrienden op expeditie 

om alle kennis weer te verzamelen en naar de Wetenschat terug te brengen!  

 

Dit is een gigantische klus. Daarom heeft Nova Next haar vrienden Sim Megabyte, Hannah Klaver, 

Sneek Stronk, Dokter Kyona, Zelp én Dexter Drop op expeditie meegenomen. Zij helpen kennis te 

verzamelen, zodat ze over honderd jaar op een nóg toffere planeet kunnen wonen. Help jij Nova Next 

en haar vrienden om de toekomst wat mooier te maken? 

 

Hoe kun je professor Nova Next helpen?  

Alle kinderen krijgen op Expeditie NEXT een Expeditieboek. Hierin staan zes expedities die in 

Franeker zijn uitgestippeld. Spannende routes langs leuke opdrachten met wetenschappers. 

[Omschrijving van 2 tot 3 zinnen van de eigen activiteit op Expeditie NEXT]. 

 

Reserveer snel je tickets op de website: www.expeditienext.nl 

 

Praktische informatie: 

Datum en tijd: vrijdag 6 mei 2022 van 11:00-18:00 

Locatie: Binnen- en buitenlocaties in de hele binnenstad van Franeker 

Doelgroep: Gezinnen, met kinderen tussen ongeveer 6-12 jaar en hun ouders/begeleiders 

Reserveer je kaarten op www.expeditienext.nl. Gratis voor kinderen, € 7,50 voor volwassenen (daar 

krijg je 2 consumptiemunten voor).  

 
 

http://www.expeditienext.nl/
http://www.expeditienext.nl/
http://www.expeditienext.nl/
http://www.expeditienext.nl/
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FACEBOOK 

Hee, jij daar! Ben jij toevallig een beetje nieuwsgierig? Mooi! Kom dan in de meivakantie op vrijdag 6 

mei naar Expeditie NEXT in Franeker: hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen tussen 6 en 

12 jaar!  

 

Professor Nova Next is speciaal uit de toekomst gereisd om jouw hulp te vragen bij een belangrijke 

missie. Alle kennis is kwijtgeraakt in de toekomst. Ga met Nova Next en haar vrienden op expeditie 

om alle kennis weer te verzamelen en naar de Wetenschat terug te brengen! Help jij mee om de 

toekomst wat mooier te maken? 

 

Op Expeditie NEXT zet jij een VR-bril op, praat je met een robot of speel je juist robotvoetbal, doe je 

onderzoek naar bodemdieren, spreek je een andere taal of breek je uit een escaperoom!  

 

> Optie A: Reserveer je (gratis) ticket op ExpeditieNext.nl en zet jezelf op aanwezig op 

https://www.facebook.com/events/231963165724435/. 

 

> Optie B: Uiteraard is ook [naam van organisatie/wetenschapper/opstelling in] aanwezig. 

[Eventueel kunt u hier meer uitleg geven over uw rol op het festival.]  

 

 
 
INSTAGRAM 
 

Optie A 
Hee, jij daar! Ben jij toevallig een beetje nieuwsgierig? Mooi! Kom dan in de meivakantie op vrijdag 6 

mei naar Expeditie NEXT in Franeker: hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen tussen 6 en 

12 jaar!  

 

Professor Nova Next is speciaal uit de toekomst gereisd om jouw hulp te vragen bij een belangrijke 

missie. Alle kennis is kwijtgeraakt in de toekomst. Ga met Nova Next en haar vrienden op expeditie 

om alle kennis weer te verzamelen en naar de Wetenschat terug te brengen! Help jij mee om de 

toekomst wat mooier te maken? 

 

Op Expeditie NEXT zet jij een VR-bril op, praat je met een robot of speel je juist robotvoetbal, doe je 

onderzoek naar bodemdieren, spreek je een andere taal of breek je uit een escaperoom!  

 

Tickets voor kinderen zijn gratis verkrijgbaar op expeditienext.nl. Volg @wetenschapsagenda om op 

de hoogte te blijven. #ExpeditieNEXT 

 
Optie B 
Expeditie NEXT: hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen, komt op vrijdag 6 mei naar 
Franeker. Vanuit het hele land komen onderzoekers, universiteiten, hogescholen en musea samen 
om kinderen en hun nieuwsgierige begeleiders te enthousiasmeren voor wetenschap. Hier leveren wij 
uiteraard graag een bijdrage aan! [Eventueel nog twee regels over uw eigen rol]. 
 
Tickets voor kinderen zijn gratis verkrijgbaar op expeditienext.nl. Volg @wetenschapsagenda om op 

de hoogte te blijven. #ExpeditieNEXT 

 
INSTAGRAM STORY 
In de map staan een afbeelding en video die op Instagram Stories kunnen worden geplaatst. Vergeet 

niet om @wetenschapsagenda te taggen! Mocht je een swipe-up kunnen doen, graag naar de 

website www.expeditienext.nl. 

 

http://www.expeditienext.nl/
https://www.facebook.com/events/231963165724435/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.instagram.com/wetenschapsagenda/
https://www.instagram.com/wetenschapsagenda/
http://www.expeditienext.nl/
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TWITTER 
 
Optie A 
Expeditie NEXT: hét Nationale Wetenschapsfestival komt op 6 mei naar het Friese Franeker. Een dag 

vol interactieve proefjes, lezingen en experimenten voor kinderen van 6 tot 12 jaar én hun 

nieuwsgierige ouders. Informatie & gratis tickets: www.expeditienext.nl  #ExpeditieNEXT 

 

Optie B 
Op 6 mei organiseert @NWONieuws Expeditie NEXT: hét Nationale Wetenschapsfestival voor 

kinderen. De oude universiteitsstad Franeker wordt voor een dag omgetoverd tot festivalterrein. Ook 

wij zijn aanwezig. Meer informatie en (gratis) tickets vind je op www.expeditienext.nl. 

 
 

 

LINKEDIN 
 

De linkjes achter de namen verwijzen naar de persoonlijke pagina’s van deze personen. Je kunt ze 
taggen, maar uiteraard is dat niet noodzakelijk. 
 
Optie A 
Heb je interesse in wetenschap en/of nieuwsgierige kinderen tussen de 6 en 12 jaar? Mooi! Kom dan 

in de meivakantie op vrijdag 6 mei naar de tweede editie van Expeditie NEXT in Franeker: hét 

Nationale Wetenschapsfestival georganiseerd door de NWA. Het festival is gericht op kinderen, maar 

hun nieuwsgierige ouders en begeleiders zijn natuurlijk ook welkom.  

 

Op Expeditie NEXT ontdek je de hele dag wetenschap op allerlei manieren. Doe bijvoorbeeld mee 

aan de Grote Feit of Fabel Quiz met Klaas van Kruistum, luister naar de verhalen van Anna 

Gimbrere en Diederik Gommers onder de gigantische wereldbol GAIA of bekijk het heelal in het 

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. 

 

Duik de natuur in met Naturalis, of test je sporttalent samen met het wetenschappelijke team van 

Thialf. Ben jij juist een knutsel talent? Leer dan alles over kunst en kleur bij het rijdende Groninger 

Museum of in het Martena Museum. 

 

Op Expeditie NEXT zet jij een VR-bril op, praat je met een robot, doe je onderzoek naar bodemdieren, 

of speel je juist robotvoetbal, spreek je een andere taal of breek je uit een Escaperoom! Ga je deze 

avonturen aan met Professor Nova Next?  

 

Reserveer snel je tickets op de website: www.expeditienext.nl.  

 
Optie B 
Expeditie NEXT: hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen, komt op vrijdag 6 mei naar 

Franeker. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek brengt het hele 

wetenschapsveld samen. Wetenschappers, universiteiten, hogescholen en musea uit het hele land 

komen met innovatieve opstellingen en onderzoeksprojecten naar de oude universiteitsstad. 

 

Het doel is om kinderen van 6 tot 12 jaar, en hun nieuwsgierige begeleiders, te enthousiasmeren voor 

de wetenschap. Uiteraard leveren [wij/ik/naam organisatie] daar graag een bijdrage aan. Dit doen we 

door [vul hier je eigen rol in].  

 

Ben je in de buurt en zoek je nog een leuke activiteit voor in de meivakantie? Kom vooral langs! Voor 

meer informatie check www.expeditienext.nl  

http://www.expeditienext.nl/
http://www.expeditienext.nl/
https://www.linkedin.com/in/klaasvankruistum/
https://www.linkedin.com/in/anna-gimbrere-211ab025/
https://www.linkedin.com/in/anna-gimbrere-211ab025/
https://www.linkedin.com/in/diederik-gommers-3163b333/
https://www.linkedin.com/company/naturalisbiodiversitycenter/
https://www.linkedin.com/company/innovatielab-thialf/
https://www.linkedin.com/company/groninger-museum/
https://www.linkedin.com/company/groninger-museum/
http://www.expeditienext.nl/
http://www.expeditienext.nl/
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