
 

Tijdschrift voor Remedial Teaching biedt actuele en praktische informatie op het gebied van 
remedial teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek, behandeling van taal- en 

rekenproblemen alsmede van motorische problemen en de bruikbaarheid van remedial 
teaching binnen het onderwijs. Het magazine geeft ook aandacht aan recensies op het gebied 

van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, methodes en spellen. 
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Waarom adverteren? 
• Het enige vakblad in het onderwijs 

dat zich specifiek richt op remedial 
teachers & onderwijszorgspecialisten 

• Groot bereik binnen de doelgroep, 
met een oplage van 3.200 
exemplaren 

• Veel aandacht voor nieuwe boeken, 
methodes en spellen voor het 
onderwijs 

 

 

Doelgroep 
Remedial teachers en 
onderwijszorgspecialisten 
Onderwijstype 
Basisonderwijs, speciaal onderwijs, 
voortgezet onderwijs, mbo en hbo 
Verschijning 
5 x per jaar  
Oplage 
3.200 exemplaren 

 

LBRT 
Tijdschrift voor Remedial Teachers is een uitgave van 
de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial 
Teachers. De vereniging is opgericht voor alle 
remedial teachers in het gehele onderwijsspectrum. 
Daarnaast kunnen remedial teachers die werkzaam 
zijn vanuit een eigen praktijk zich bij de LBRT 
aansluiten. 

MEDIAKAART 
2022 

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

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 

Hét vakblad voor remedial teachers 
 



 

Adverteren in Tijdschrift voor Remedial Teaching 
 
FORMATEN 

1/1 pagina bladspiegel 210 mm x 297 mm 
1/1 pagina zetspiegel 184 mm x 263 mm 
1/2 pagina liggend 184 mm x 130 mm 
1/2 pagina staand 90 mm x 263 mm 
1/4 pagina 90 mm x 130 mm 
1/8 pagina 90 mm x 62 mm 

 
2/1 pagina bladspiegel 123 mm x 123 mm 
2/1 pagina zetspiegel 394 mm x 263 mm 

 
 
TARIEVEN 

1/1 pagina € 1650 
1/2 pagina € 950 
1/4 pagina € 550 
1/8 pagina € 325 

 
2/1 pagina € 2995 

 
 

Bijsluiter € 2895 
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 

Bladspiegel 210 mm x 297 mm 
 

Opmaak Full Colour 
 
 
VERSCHIJNINGSDATA 

 

EDITIE SLUITING VERSCHIJNING 
Nr. 1 19 januari 2022 17 februari 2022 
Nr. 2 16 maart 2022 14 april 2022 
Nr. 3 11 mei 2022 16 juni 2022 
Nr. 4 17 augustus 2022 15 september 2022 
Nr. 5 9 november 2022 8 december 2022 

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

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 


