
 

 
Q&A Weekend van de Wetenschap  
 

 
Q: Wat is Weekend van de Wetenschap? 
A: Het Weekend van de Wetenschap is het podium van de toekomst. Op 7 en 8 oktober 2017 beleef je 
live wetenschap & technologie in heel Nederland. Kom backstage bij bedrijven, instellingen, 
overheid, wetenschappelijke instituten, musea, universiteiten op meer dan 250 locaties. 
 
Nieuwsgierige mensen kijken op www.hetweekendvandewetenschap.nl 
 
Q: Waarom wordt Weekend van de Wetenschap georganiseerd? 
A:Het doel van het weekend is om het brede publiek live wetenschap en technologie te laten 
beleven. Door het toegankelijk maken van wetenschap en technologie in al zijn vormen, het delen 
van kennis en het prikkelen van de nieuwsgierigheid investeert het Weekend van de Wetenschap in 
de toekomst van Nederland. 
 
Q: Voor wie is het Weekend van de Wetenschap? 
A: Het programma is divers en hierdoor is het Weekend van de Wetenschap voor alle nieuwsgierige 
mensen interessant, zowel jong als oud. Bovendien zijn de activiteiten verspreid over heel 
Nederland, er is altijd wel iets in de buurt te beleven. Alle disciplines vanuit de wetenschap – alfa, 
bèta en gamma – zijn vertegenwoordigd.  
 
Q: Zijn de activiteiten in het Weekend van de Wetenschap gratis te bezoeken? 
A: Bijna alle activiteiten in het Weekend van de Wetenschap zijn gratis. Als dat niet het geval is dan 
wordt dit vermeld op de website van de deelnemer. 
 
Q: Moeten bezoekers zich aanmelden voor een activiteit? 
A: De deelnemers openen hun deuren voor alle bezoekers. In een aantal gevallen is het echter wel zo 
dat je je voor een speciale rondleiding bij het bedrijf of de instelling moet inschrijven. Dat heeft met 
name met de capaciteit te maken. Op de website kun je het programma van alle activiteiten vinden 
en een link naar de website van de deelnemende organisatie. Mocht er een activiteit zijn waar je je 
voor moet inschrijven, dan wordt dat op de website van de organisatie vermeld.   
 
Q: Wie zijn de initiatiefnemers achter het Weekend van de Wetenschap? 
A: Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk 
gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de 
Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek 
hun deuren openen. 
 
Q: De hoeveelste editie wordt dit van het Weekend van de Wetenschap? 
A: Dit is de vijfde editie van het Weekend van de Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap 
komt voort uit de Wetenweek en de Oktober Kennismaand. Alle activiteiten zijn geconcentreerd 
rondom het weekend (7 en 8 oktober).  
 
 
 

Toelichting over het gebruik van dit document: 
Deze Q&A is bedoeld voor intern gebruik en is niet bedoeld voor publicatie. Ook is het niet de 
bedoeling dat dit document wordt gedeeld met pers. Het is wel bedoeld om door te nemen ter 
voorbereiding op het contact met media. 

 

http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/


 
 

 
Q: Wie zijn de ambassadeurs van het weekend? 
A: In 2016 waren presentatrice Nienke de la Rive Box en wetenschapper Rolf Hut 
ambassadeurs van het weekend. Zij waren op 1 & 2 oktober op verschillende locaties door heel 
Nederland aanwezig.  
 
Q: Hoeveel bezoekers verwachten jullie voor alle activiteiten in het Weekend van de 
Wetenschap?  
A: We verwachten dit jaar de 150.000 bezoekers van 2016 te overtreffen.  
 
Q: Wat is er zo bijzonder aan het Weekend van de Wetenschap? Waarom moet je er als bezoeker 
naartoe willen? 
A: Alleen tijdens het Weekend van de Wetenschap kun je backstage bij onderzoeksinstellingen, 
bedrijven, science centra, sterrenwachten, musea en bedrijven. Bovendien kun je als bezoeker ook 
zelf aan experimenten meedoen en hierover meedenken Je hebt een exclusieve wetenschap & 
technologie ervaring.  
 
Q: Hoeveel deelnemers openen dit jaar hun deuren? 
A: We verwachten dat dit jaar ruim 250 deelnemers verspreid door heel Nederland mee doen. 
 
Q: Wat is de overweging van deelnemers om mee te werken aan het Weekend van de 
Wetenschap? 
A: Voor deelnemers is het een manier om bekendheid te krijgen voor wat ze aan ontwikkelingen en 
innovatie te bieden hebben. Daarnaast vinden veel deelnemers dat het onderdeel is van hun 
maatschappelijke betrokkenheid en zien zij het ook als een investering in de toekomst. Wellicht 
komt er potentieel toptalent langs tijdens het Weekend van de Wetenschap en kunnen ze die aan 
hen binden. 
 
Q: Waar is meer informatie over het Weekend van de Wetenschap te vinden? 
A: Op de website www.hetweekendvandewetenschap.nl is de meest actuele lijst van deelnemende 
organisaties en activiteiten opgenomen. Naast de website is er ook actuele informatie vinden over 
alle activiteiten in het Weekend van de Wetenschap op Facebook en Twitter (@Wetenschap_NL). 
 
Facebook: https://www.facebook.com/WetenschapNL  
Twitter: https://twitter.com/Wetenschap_NL  
Youtube: https://www.youtube.com/user/WvdW2013 
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