Passend Onderwijs Magazine 2019
PO Magazine is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en
door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair onderwijs.
Het tijdschrift draagt op positieve wijze bij aan de doorontwikkeling van passend primair
onderwijs in de schoolpraktijk. Het ziet kansen in passend onderwijs, maar realiseert zich
goed dat dit op de werkvloer (leerkracht en school) niet altijd makkelijk is.
Het wil verbinden en is de spreekbuis voor een nieuw netwerk (community) van beslissers
die resultaat willen boeken bij de verdere realisatie van passend onderwijs in de
schoolpraktijk. Het wil schoolbestuurders en directeuren in positie zetten en activeren.
Passend Onderwijs Magazine verschijnt vijf keer per jaar, boordevol onmisbare informatie
voor intern begeleiders, schooldirecteuren, besturen, samenwerkingsverbanden,
ketenpartners en iedereen die betrokken is bij passend onderwijs.
Oplage: betaalde lidmaatschappen: 2.500, gemiddelde verspreiding in 2018: 3.300
Advertentietarieven (per 1 januari 2019):
1x
3x
5x
1/1 pagina € 1.695,00 € 1.595,00 € 1.495,00
1/2 pagina € 995,00
€ 945,00
€ 895,00
Full Colour: inclusief
n.b. Bovenstaande prijzen zijn exclusief kosten drukmateriaal, extra correctie en btw. Alle
advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het advertentie-wezen,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van
Koophandel.
Toeslagen:
Speciale plaats 15%
Omslag pagina II & III 15%
Omslagpagina IV 25%
Drukprocédé Offset
Papiersoort 115 gr. halfmat mc

Formaten:
Bladspiegel
210 x 297 mm
Zetspiegel
1/1 pagina 180 x 270 mm
1/2 pagina 180 x 130 mm

Inserts & Bijsluiters
Voor Passend Onderwijs Magazine bestaat de mogelijkheid om een folder of brochure in te
voegen of bij te sluiten. Inhoud en vorm moet passen bij het magazine, de redactie beslist
hierover.
De kosten voor het invoegen of bijsluiten van een folder of brochure zijn afhankelijk van de
wijze van verwerking, het gewicht, het formaat en de actuele oplage.
Een indicatie van de kosten (ex. BTW) bij een oplage van 2.500 exemplaren:
Basisbedrag en handeling
Inteken
Opleggen

€ 670
€ 320
€ 180

Portokosten:
Gewicht (gram)
0-20
21-30
31-40
41-50

Prijs per stuk
€ 0,10
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,25

Verschijningsdata Passend Onderwijs Magazine 2019:
Nummer
1-2019
2-2019
3-2019
4-2019
5-2019

Aanleverdatum
7 januari 2019
8 maart 2019
10 mei 2019
16 augustus 2019
18 oktober 2019

Verschijndatum
12 februari 2019
9 april 2019
11 juni 2019
17 september 2019
19 november 2019

Wijze van aanleveren digitaal advertentiemateriaal:
Certified pdf (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Instondo
B.V.voor het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal. Certified PDF is nodig voor een
betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en Instondo
B.V..
De juiste specificaties voor het aanleveren van Certified PDF staan op certifiedpdf.net. met
de Advertentietraffic.
Instondo B.V. brengt de kosten die veroorzaakt worden door aanlevering van niet druk- of
paginagereed materiaal in rekening voor een uurtarief van € 60,00 (exclusief bt w) .

Digitale Nieuwsbrief
Iedere maand verschijnt de Passend Onderwijs Magazine Nieuwsbrief (met uitzondering van
juli en augustus). Het is mogelijk om een banner of een ingezonden artikel te plaatsen. De
oplage bedraagt rond de 4.000.
Tarieven Digitale Nieuwsbrief 2019 (ex. BTW):
1 plaatsing
€ 395,5 plaatsingen
€ 1.875,10 plaatsingen
€ 3.555,Wijze van aanleveren digitaal advertentiemateriaal POM Nieuwsbrief:






Maximale vensteromvang: 600 px. breedte; 130 px. hoogte
Tekstregelaantal is daarmee ten hoogste 6; 10-punts font (Verdana);
Koptekst beslaat niet meer dan 1 regel en telt maximaal 55 leestekens (dus inclusief spaties);
Het maximale tekstregelaantal is inclusief eventuele ‘lees verder’- of ‘www’-verwijzing;
De grootte van eventuele afbeeldingen gaat ten koste van de regelbreedte.

Uitgever
Instondo B.V.
drs. M.F.J. (Marcel) Mathijssen
Binnen Kalkhaven 263
3311 JC Dordrecht
T 078-645 23 98
F 078-645 37 56
E m.mathijssen@instondo.nl
Redactieadres
Jos Gerards hoofdredactie@pomagazine.nl
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