
 

Werkend NL, editie Onderwijs, is het vakblad van CNV Onderwijs en bereikt een grote groep 
onderwijsprofessionals. Het magazine ligt ook in de personeelskamers en in de bibliotheken van 
bijna alle scholen. Het magazine stelt de lezers op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs 

en van diverse trainingen, congressen, evenementen en ledenvoordelen. Werkend NL, editie 
Onderwijs, is hét medium om een grote, breed geïnteresseerde doelgroep te bereiken.  
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Waarom adverteren? 
• Groot bereik, met een oplage van 

43.500 exemplaren 
• Wordt op naam verstuurd naar 

leden van CNV Onderwijs 
• Ligt op bijna alle scholen en 

bibliotheken 
• Verschijnt 4 keer per jaar 
• Nieuwsbrief verschijnt 12 keer per 

jaar naar 30.000 abonnees 
• Bijsluiters mogelijk 
 

 

Doelgroep 
Leraren, schoolleiders, directies en 
onderwijsondersteunend personeel 
Onderwijstype 
Alle Onderwijstypen 
Verschijning 
4 x p. jr. Werkend NL | 10 x p. jr. 
nieuwsbrief 
Oplage 
43.500 exemplaren 
30.000 abonnees 

 

CNV Onderwijs 
Werkend NL, is een uitgave van CNV Onderwijs. CNV 
Onderwijs is een van de grootste vakverenigingen 
voor het onderwijs in Nederland. CNV Onderwijs 
behartigt de belangen van personeel in het 
basisonderwijs tot en met het hoger 
beroepsonderwijs. 

MEDIAKAART 
2022 

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

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 

Vakblad van CNV ⚫ Editie Onderwijs 
 



 

Adverteren in Werkend NL ⚫ Editie Onderwijs 
 
FORMATEN  

1/1 pagina bladspiegel 220 mm x 285 mm  
(+3 mm afloop rondom) 

1/1 pagina zetspiegel 198 mm x 263 mm 
1/2 pagina liggend 198 mm x 127 mm 
1/2 pagina staand 94,6 mm x 263 mm 
1/4 pagina 94,6 mm x 127 mm 
1/8 pagina liggend 94,6 mm x 59 mm 

 
2/1 pagina bladspiegel 440 mm x 285 mm (+3mm) 
2/1 pagina zetspiegel 410 mm x 285 mm 

 
 
TARIEVEN 

1/1 pagina € 2995 
1/2 pagina € 1595 
1/4 pagina € 895 
1/8 pagina € 495 

 
2/1 pagina € 5990 

 
Toeslag omslagpagina € 750 

 
Bijsluiter € 5295 

 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 

Bladspiegel 220 mm x 285 mm 
 

Opmaak Full Colour 
 
 
VERSCHIJNINGSDATA 

EDITIE SLUITING VERSCHIJNING 
Nr. 3 3 maart 2022 25 maart 2022 
Nr. 4 2 juni 2022 24 juni 2022 
Nr. 5 7 september 2022 30 september 2022 
Nr. 6 7 december 2022 29 december 2022 

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

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 



 

Adverteren in nieuwsbrief CNV-onderwijs 
 
FORMATEN 

Tekstlink Korte tekst (1 regel) + 
hyperlink 

 
Link wordt elke eerste dinsdag van de maand geplaatst in de CNV nieuwsbrief 
 
 
TARIEVEN 

Tekstlink € 850 
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.  

 

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

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 

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

sales@onderwijsmedia.nl 
www.onderwijsmedia.nl 


