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Wetenschap onthult al haar geheimen in Vlaanderen 
Ontdek wat je altijd al wilde weten tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek 
 
Tien dagen lang zet de Vlaamse Overheid wetenschap in de kijker. Tijdens de Wetenschapsweek van 
19 tot en met 28 november rollen tal van wetenschappelijke instellingen, universiteiten, hogescholen 
en verenigingen de rode loper uit. Bezoekers krijgen een unieke kans om wetenschappelijk 
onderzoek in Vlaanderen van wel zeer dichtbij te beleven. 
Zondag 21 november staat een extra leerrijke, boeiende en plezierige Dag van de Wetenschap op het 
programma. Jong en oud kan dan deelnemen aan tal van activiteiten die aantonen hoe verrassend en 
intrigerend wetenschap is.  
 
Dag van de Wetenschap 
Zondag 21 november 
 
Als begin van de Vlaamse Wetenschapsweek biedt de Dag van de Wetenschap, op zondag 21 november, 
aan elke Vlaming de mogelijkheid wetenschap en techniek op een wel heel originele manier te beleven. 
Maar liefst 31 Vlaamse universiteiten, hogescholen, verenigingen, musea en wetenschappelijke instellingen 
zetten hun deuren open en bieden bezoekers een unieke blik achter de schermen.  
Met een aanbod van meer dan 130 verschillende workshops, demo’s, lezingen en tentoonstellingen krijgt 
iedereen de kans ten volle te proeven van wetenschap en techniek.  
Codes ontcijferen, foto’s maken zonder camera, kijken naar het onzichtbare, zelf een batterij maken, levens 
leren redden, het heelal ontdekken, een kwal proeven of een briefje van 20 euro flamberen… Zelfs 
ontdekken of er een verband is tussen de elastiek in je onderbroek en de dodelijke wonden van ridders 
tijdens de kruistocht… 
De ‘Dag van de Wetenschap’ is de ideale gelegenheid om – dat wat je altijd al wilde weten of dat waar je 
nooit eerder bij stilstond – eindelijk te ontdekken.  
 
Alle partners van de Vlaamse Wetenschapsweek bieden een speciaal programma aan. Voor het volledige 
aanbod, surf naar www.dagvandewetenschap.be 
 
De coördinatie van de Vlaamse Wetenschapsweek en de Dag van de Wetenschap ligt in handen van 
Technopolis®. Uiteraard biedt Technopolis® op de Dag van de Wetenschap een speciaal programma aan. 
Meer informatie over dit programma vindt u onderaan terug. 
 
Vlaamse Wetenschapsweek 
 
Wetenschap staat de hele week centraal met allerlei activiteiten: 
 
24 bibliotheken, musea en andere instellingen in Vlaanderen nemen deel aan ‘Wetenschap in je Buurt’ en 
zetten van zaterdag 20 november tot zondag 28 november hun deuren open of bieden aangepaste 
activiteiten aan. Het spoor volgen van grote grazers, reizen tussen de sterren of boeken drukken met loden 
letters,… Bezoekers kunnen ook op avontuur gaan in de wereld van het grondwater, de historiek 
doorgronden van Afrikaanse maskers of zich verkleden als edele op ontdekkingstocht in een kasteel.  
 
Onder het motto ‘Wetenschap in de Kijker’ gaan leerlingen van maandag 22 tot en met vrijdag 26 
november experimenteren, analyseren en interpreteren in labo’s van universiteiten, hogescholen en 
wetenschappelijke instellingen. Kleurstof maken, planten klonen of een reis maken naar de kleinste 
moleculen, … Het is slechts een kleine greep uit het aanbod. ‘Wetenschap in de Kijker’ richt zich naar 
leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en de 2de, 3de en 4de graad secundair onderwijs. 
 
Aan het einde van de week kent wetenschap geen geheimen meer! 
 
______________________________________________________________________________________ 

 


