
 

OnderwijsStartpunt is een online platform op het gebied van bedrijfsvoering en IT in het 
onderwijs, een ontmoetingsplek tussen scholen en leveranciers. Het platform is ontstaan vanuit 
de behoefte om samen te werken, elkaar te ontmoeten en relevante artikelen en ervaringen te 
delen. Het is een plek waar actueel nieuws, relevante kennisartikelen, blogs en evenementen 

gedeeld worden, zodat u altijd op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Naast de website heeft 
OnderwijsStartpunt een nieuwsbrief die tien keer per jaar verschijnt, en de printuitgave 

OnderwijsStartpunt Xtra, die wordt bijgesloten bij iedere editie van VO-magazine. 
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Waarom adverteren? 
• Groot bereik onder beslissers in het 

onderwijs 
• Advertenties worden geplaatst bij 

relevante inhoud: contextueel 
adverteren 

• Beslissers worden bereikt via de 
juiste mediamix 

• Groot netwerk binnen het onderwijs 
• Mogelijkheid tot delen van 

kennisitems met 30.000 contacten 
op LinkedIn 

 

 

Doelgroep 
Schoolleiders, directies en 
schoolbesturen 
Onderwijstype 
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
mbo, hbo en wo 
 

 

OnderwijsPlatformen 
OnderwijsStartpunt is onderdeel van 
OnderwijsPlatformen. OnderwijsPlatformen heeft 
verschillende websites die dienen als platform 
specifiek voor professionals in het onderwijs. Met 
nieuws, relevante artikelen en handige 
begrippenlijsten bieden de platformen een schat aan 
informatie voor leraren, beslissers en bedrijven die 
iets met het onderwijs te maken hebben. 

MEDIAKAART 
2022 

Interesse? Media-advies op maat 
030-21 02 386 

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 

 
Magazine Nieuwsbrief Website Extra 

 ✓ ✓ ✓ 
 10 x per jaar  6 x per jaar 

 
2.500 

abonnees 

1.500 
gebruikers 
per maand 

6.500 
exemplaren 

 

Hét online platform voor beslissers in het onderwijs 
 

Mediamix 



 

 

Adverteren in OnderwijsStartpunt nieuwsbrief 
 
FORMATEN 

Banner 300 x 140 pixels 
Advertorial 30 woorden max. 30 woorden + logo + 

hyperlink 
Advertorial 60 woorden max. 60 woorden + logo + 

hyperlink 
Persbericht max. 100 woorden 

 
 
TARIEVEN 

Banner € 275 
Advertorial 30 woorden € 295 
Advertorial 60 woorden € 395 
Persbericht € 395 

 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

VERSCHIJNINGSDATA 

EDITIE SLUITING VERSCHIJNING 
Nr. 1 6 januari 2022 13 januari 2022 
Nr. 2 3 februari 2022 10 februari 2022 
Nr. 3 3 maart 2022 10 maart 2022 
Nr. 4 7 april 2022 14 april 2022 
Nr. 5 5 mei 2022 12 mei 2022 
Nr. 6 2 juni 2022 9 juni 2022 
Nr. 7 1 september 2022 8 september 2022 
Nr. 8 6 oktober 2022 13 oktober 2022 
Nr. 9 3 november 2022 10 november 2022 
Nr. 10 1 december 2022 8 december 2022 

 

Adverteren op OnderwijsStartpunt.nl 
 
FORMATEN 

Banner 300 x 250 pixels 
Blog advertorial gesponsord artikel, max. 500 woorden + afbeelding + hyperlink 
Logo in slider 300 x 300 pixels 
Bedrijfsprofiel eigen pagina met omschrijving, visie en gegevens van uw bedrijf 
Video bij gerelateerd kennisitem 
Contextuele begriplink max. 150 tekens + hyperlink 
Persbericht max. 100 woorden 

 
Plaatsingen van websitebanners zijn altijd per maand. 
 
 
TARIEVEN 

Banner € 410 
Blog advertorial € 395 
Logo in slider € 75 
Bedrijfsprofiel € 125 
Video € 395 
Contextuele begriplink € 245 
Persbericht € 145 

 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
 

Interesse? Media-advies op maat 
030-21 02 386 

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 


