
VERBIND NU MET LATER



Wasco organiseert een groots en uniek installatiefestival op Papendal in Arnhem! Vrijdag 12 mei is het de dag 

voor de scholieren.

Installatie & techniek, een belevenis voor scholieren 

Als Wasco organiseren we dit installatiefestival om het 

nu met later te verbinden. Naast Wasco zullen een groot 

aantal fabrikanten uit de branche aanwezig zijn. Zij 

laten op een interactieve manier hun innovaties zien en 

 demonstreren deze daar en op dat moment. We laten jou 

de ontwikkelingen van nu en morgen zien en ervaren. Met 

NXT GEN enthousiasmeren we ook de volgende generatie 

voor techniek. We dagen kinderen en jongeren tijdens dit 

festival uit om praktisch te denken en te handelen. 

Het wordt een échte combinatie van zien en doen! 

Op verschillende plekken in verschillende vormen kunnen 

jongeren zich onderdompelen in de huidige en toekomstige 

generatie duurzame installaties en wordt met activiteiten 

getest hoe het met hun probleemoplossend vermogen is 

gesteld. 

En een leuke bijkomstigheid! De lunchtrommel kunnen ze 
thuis laten, want wij zorgen voor eten en drinken.

Het installatiefestival vindt plaats op het 

 evenemententerrein op Papendal in Arnhem.  Omringd 

door groen komt dit installatiefestival, gericht op een 

 duurzame toekomst, schitterend tot zijn recht. Op 

 verschillende plekken in verschillende vormen kun jij je 

 onderdompelen in de huidige en toekomstige generatie 

duurzame installaties en testen we het  probleemoplossend 

vermogen van de volgende generatie installateurs met 

verschillende   (installatie)activiteiten. Op de foodcourts 

 vergeten we de innerlijke mens niet en is het festival naast 

leerzaam ook vermakelijk en gezellig.

Vrijdag 12 mei is helemaal gericht op scholieren. Voor 

schoolkinderen (tussen +/- 10-18 jaar) is er van 10 tot 14 

uur een speciaal programma. 

Adres: Papendallaan 9, 6816 VD Arnhem 

Tijd: 10.00 tot 14.00 uur

NXT GEN IS EEN ECHTE HANDS- ON BELEVING! 

LOCATIE

WANNEER

INSTALLATIEFESTIVAL: 
NXT GEN

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

WASCO.NL/SCHOLEN



Op het terrein vind je op verschillende plekken  allerlei  activiteiten waarin de kinderen zich kunnen  onderdompelen in de tech-

niek van nu en later. Denk aan workshops, demonstraties en activiteiten. Het is echt een combinatie van zien, doen en ervaren. 

Naast de activiteiten door Wasco georganiseerd, vind je van verschillende fabrikanten ook een heleboel  demonstraties, work-

shops en activiteiten. Een aantal  fabrikanten die je gaat vinden zijn: Haier, Ideal Standard, Nefit Bosch, Remeha, VSH en nog 

meer. 

Laat kinderen kennismaken met techniek

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zegt een vakbeurs natuurlijk niets. Maar NXT GEN is niet zomaar een vakbeurs, het is een 

vakbeurs in een festivaljasje. Een ideale excursie om kinderen kennis te laten maken met techniek, verduurzaming en de 

 energietransitie.

Kies voor techniek

Een excursie om kennis te maken met (installatie)techniek. Dat helpt bij het maken met de keuze voor je  vakkenpakket of 

 interessegebied. Op NXT GEN maken zij kennis met techniek, verduurzaming en de  energietransitie. Wat is er nu mogelijk en 

wat gaat er allemaal aankomen.  

VOOR WIE?

BASISSCHOLEN
GROEP 6 T/M 8

VOORTGEZET ONDERWIJS

MBO

Alvast een voorproefje

Ze hebben al gekozen voor techniek, maar hier laat je jouw studenten kennismaken met de praktijk. NXT 

GEN is voor  studenten en  scholieren van de technische opleidingen ideaal om alvast kennis te maken 

met het werk van straks. Wasco en veel  fabrikanten in de branche zijn aanwezig om te laten zien wat 

de innovaties zijn en demonstreren hoe het werkt. Wat is er nu mogelijk en wat gaat er allemaal 

aankomen.  


