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RESERVEREN, VOORWAARDEN EN TOEGANGSPRIJZEN

RESERVEREN
Via onze website: 
diergaardeblijdorp.nl/
reserveren-schoollessen kunt 
u onze lessen direct boeken. 
Inschrijven voor lessen is het 
hele schooljaar mogelijk. 

OVERZICHT
Na uw online reservering 
ontvangt u voor alle geboekte 
lessen een bevestiging 
met een link naar het 
online lesmateriaal. Deze 
bevestiging dient tevens als 
toegangsbewijs.

TOEGANGSPRIJZEN
Bezoekt u Blijdorp in
combinatie met een les dan 
krijgt u 65% korting op het 
geldende groepstarief. Het 
educatieve tarief voor het 
schoolseizoen 2018/2019 
bedraagt € 7,35 p.p.

VOORWAARDEN 
EDUCATIEF TARIEF
• Inschrijving voor een les is  
  verplicht.
• Toegang is alleen mogelijk op  
  vertoon van de reserverings-
  bevestiging en het school-  
  registratieformulier die bij de
  bevestiging worden mee-
  gestuurd.
• Schoolbezoeken vallen altijd   
  binnen schooltijden.
• Het tarief is geldig voor   
  leerlingen van 12 t/m 18 jaar.
• Een schoolgroep moet uit   
  minstens 10 personen   
  bestaan.
• 1 Begeleider per 5 leerlingen   
  komt in aanmerking voor   
  het educatief tarief (uit-  
  zonderingen in overleg met   
  onze reseveringsafdeling).
• Persoonlijke en/of gezins-  
  abonnementen zijn NIET   
  geldig bij een educatief   
  bezoek
• Maximale bezoekduur: 5 uur
  Wilt u langer blijven? 
  Dan geldt ons tarief voor   
  dagbezoek. Kijk voor het   
   actuele tarief op  
   diergaardeblijdorp.nl

BEREIKBAARHEID
U kunt ons bereiken met het 
openbaar vervoer of met de 
auto. Informatie over route en 
openbaar vervoer ontvangt u 
bij de reserveringsbevestiging.

PARKEREN
Diergaarde Blijdorp beschikt 
over een parkeerterrein 
aan de Oceaniumzijde. Het 
parkeertarief voor scholen 
bedraagt € 5,50 per auto in 
2018. Komt u in 2019, kijk dan 
op de site onder parkeren 
abonnementhouders voor het 
juiste tarief.

Ondersteunend materiaal
Via de afdeling Educatie kunt 
u, tegen een kleine vergoeding, 
ondersteunend materiaal 
lenen (bijv. schedels en 
huiden). Bent u geïnteresseerd 
dan kunt u ons bereiken via 
telefoonnummer: 
010-4431433 (di, do en vr) en 
vragen naar Sandra de Widt of 
Maartje Wegman. 010-4431437 
(di, wo en do) 

CONTACT
Voor algemene informatie en 
boekingen neemt u contact op 
met onze reserveringsafdeling 
via telefoonnummer 
010-4431449 of reservering@
diergaardeblijdorp.nl. Deze 
afdeling is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 09.00 en 17.00 uur.
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Beroepsoriënterende rondleiding
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
 
Voor Agrarisch onderwijs bestaat er de mogelijkheid om, 
door middel van een rondleiding, kennis te maken met 
het dagelijkse werk van dierverzorgers. Gezondheidszorg, 
voeding, fokprogramma’s, huisvesting, hygiëne: alle 
facetten van dierverzorging in de dierentuin komen aan 
bod tijdens een interessant kijkje achter de schermen. 
De rondleiding duurt 2 uur en wordt verzorgd door 
rondleiders die speciaal voor deze activiteit zijn opgeleid.

Toegangsprijs: € 10,00 p.p.
Bijdrage rondleiding € 3,95 p.p. (tarief 2018)

Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u contact 
opnemen via de mail: m.worseling@diergaardeblijdorp.nl 
of bellen ma, di en wo 010-4431546 vanaf 13.00 uur.

SPECIAAL VOOR AGRARISCH ONDERWIJS



Bezoek aan een dierentuin maakt over het 
algemeen geen deel uit van de belevings-
wereld van veel jongeren. Te meer een reden om 
Diergaarde Blijdorp te bezoeken en in te zetten 
als een logisch verlengstuk van de biologieles. 
Hierbij kunt u een eigen programma 
ontwikkelen of gebruik maken van ons 
aanbod. Dit aanbod sluit aan op bestaande 
biologiemethodes en vormt een vertaling van 
theorie naar praktisch inzicht. De onderwerpen 
zijn afgestemd op modules binnen het 
biologieonderwijs. U kunt kiezen uit 2 
verschillende soorten lessen. 



• Een les met een binnen- en buitenprogramma waarbij  

  Blijdorp een ingericht lokaal beschikbaar stelt en waarbij  

 u zelf de les verzorgt.

• Voorbereiding op school is noodzakelijk. 

• Het lesmateriaal downloadt u van onze site.

• Maximale groepsgrootte: 35 leerlingen.

• Aanvangstijden: 09.15, 10.45 en 13.00 uur

• Lesduur: ± 2 uur (1 uur binnen en 1 uur buiten)

• Deze lessen vinden plaats in een vaste periode.

Lokaalles

ONDERBOUW

ORDENEN
4 februari 2019 tot en met 18 april 2019
Ordenen is niet bepaald de favoriete bezigheid van de 
gemiddelde puber. In deze les ontdekken uw leerlingen 
dat ordenen overzicht geeft. De les in de Diergaarde is 
bedoeld als afronding van het onderwerp. Voorbereiding 
op school is dus noodzakelijk!



• Een buitenactiviteit waarbij u zelf de groep begeleidt.

• Voorbereiding op school is noodzakelijk.

• Het lesmateriaal kunt u downloaden van onze website.

• Aanvangstijden: vanaf 09.30 uur ieder half uur.

• Lesduur: ± 1½ uur.

• Deze lessen vinden het hele jaar door plaats.

DIERGEDRAG
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
Lijkt ons gedrag op dat van dieren of het gedrag van 
dieren op dat van ons? De les Diergedrag is een 
(observatie)feest van herkenning en wellicht een 
openbaring. Waarbij het geduld en de nieuwsgierigheid 
van uw leerlingen op de proef worden gesteld. 

BUITENLES

VMBO ONDER- EN MIDDENBOUW, INCL. AANVULLING VOOR HAVO/VWO

ONDER- EN BOVENBOUW VMBO, HAVO EN VWO

Eigen programma
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
Heeft u een vakoverstijgend programma waarvoor de 
dierentuin een inspirerende omgeving is? Informeer dan 
bij onze reserveringsafdeling naar de mogelijkheden voor 
een eigen educatieve invulling. 


