
Onderzoek effect fotopanelen 
 
 
 
In het kort 
Je doet veldonderzoek naar de effectiviteit van fotopanelen die Pride Photo Award op zeven pleinen 
in Amsterdam plaatst om mensen aan het denken te zetten over seksuele- en gender diversiteit.  

  Je observeert voorbijgangers 

 Je interviewt voorbijgangers die de foto’s hebben bekeken 

 Je trekt conclusies en doet aanbevelingen op basis van de verzamelde gegevens  
 
 
Periode: oktober 2012 
Tegenprestatie: gratis toegang centrale expositie in de Oude Kerk te Amsterdam met rondleiding 
 
 
Over Pride Photo Award 
Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd voor foto’s over seksuele en gender 
diversiteit. In 2012 wordt de wedstrijd voor de tweede maal georganiseerd. De wedstrijd loopt van 
mei tot en met begin juli. In juli selecteert een jury van internationale experts de winnaars. De 
centrale expositie van de winnende foto’s is de hele maand oktober te zien in de Oude Kerk te 
Amsterdam. Tegelijkertijd wordt een selectie van de winnende foto’s getoond op fotopanelen op 
zeven druk bezochte pleinen door de hele stad, één per stadsdeel.  
 
Van 28 september tot 29 oktober staan deze panelen op zeven drukbezochte stadsdelen in 
Amsterdam. Ze tonen een selectie van negen foto’s uit de winnaars van Pride Photo Award 2012. 
Beelden die mensen aan het denken zetten over mannelijkheid en vrouwelijkheid en foto’s die de 
diversiteit laten zien van de LHBT gemeenschap. 
 
 
Wat houdt het onderzoek in: 

  Centrale vraag: zijn de fotopanelen een effectieve manier om mensen die moeite hebben 
met seksuele- en gender diversteit aan het denken te zetten? 

 Deelvragen:  

 Bereiken we de doelgroep? In welke mate bekijken voorbijgangers de foto’s 
daadwerkelijk?  

 Wat is het effect van de foto’s?  Hebben mensen door dat het gaat om personen die 
en afwijkende seksuele voorkeur of gender identiteit hebben? Veranderen de foto’s 
hun perceptie van of hun acceptatie van mensen met een afwijkende seksuele 
voorkeur of gender identiteit? 

 
 
Contactpersoon: 
Als je interesse hebt in het onderzoek kun je direct contact opnemen met: 
 
Joeri Kempen, Projectmanager Pride Photo Award 

 Tel:   +31-(0)6-52.010.227 

 Mail:  jkempen@pridephotoaward.org  

 Web:  www.pridephotoaward.org  
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http://www.pridephotoaward.org/

