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Introductie

Bezoekersidentiteiten

Educatie van bezoekers is in bijna alle dierentuinen één van de primaire

Dit onderzoek gebruikt de vijf ideniteiten van Falk, Heimlich en Bronnenkant

doelen. Echter komen de meeste bezoekers niet voor eigen educatie, maar

(2008). Zij onderscheiden vijf verschillende motivaties die iemand kan hebben

voor entertainment en educatie voor anderen. Om bezoekers gerichter te

om een museum of dierentuin te bezoeken:

educeren, moet er een duidelijker beeld zijn over de werking van educatie in
de dierentuin. Dit onderzoek bestudeert wat er allemaal invloed kan hebben

1. Explorers – Zijn nieuwsgierig en willen graag leren

op de effectiviteit van educatie.

2. Facilitators – Komen voornamelijk voor anderen
3. Professionals/Hobbyists – Zien een verbondenheid tussen de dierentuin
en hun beroep/hobby

• Identiteit van bezoekers

4. Experience seekers – Komen omdat ze de dierentuin een belangrijke plek

Iedere bezoeker heeft andere redenen om naar een dierentuin te

in de omgeving vinden

komen. Hoe is deze indentiteit van invloed op de effectiviteit van de

5. Spiritual pilgrims – Komen om te reflecteren, na te denken en opgebouwd

aanwezige educatie?

te worden door de dierentuin.

• Verschillende middelen van educatie
Dierentuinen gebruiken een grote verscheidenheid aan
communicatiemidden: informatieborden, shows, exposities, etc.
Pilot studie
• Kwalitatief onderzoek
• Interviews met abonnementhouders in Blijdorp
• 11 participanten

Methode

Grootschaals onderzoek
• 792 participanten (287 mannen, 506 vrouwen)
• Vragenlijst naar abonnementhouders van Blijdorp
• Meegenomen educatiemiddelen zijn: informatieborden,
vrijwilligersinformatiepunten, de expositie van
Greenpeace en het publiekslab

Voorlopige resultaten
Informatieborden

Vrijwilligersinformatiepunten

Voorlopige conclusies
• Informatieborden worden het vaakst gebruikt, exposities het minst
• Professionelen/Hobbyisten krijgen de meeste educatie mee

Please contact:

• De meeste bezoekers dragen kenmerken van Spiritual Pilgrims of Facilitators.

• Spiritual Pilgrims lezen informatieborden, Facilitators luisteren naar vrijwilligers
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