
Mediakaart

Welkom bij de Schooldomein community!
Schooldomein (sportdomein/zorgdomein/wijkdomein) is veel meer dan alleen een tijdschrift. 
Natuurlijk: het magazine Schooldomein is onze basis en al bijna 30 jaar het toonaangevende vakblad 
op het gebied van ontwerp, bouw, inrichting en de facilitaire organisatie van het onderwijs en overig 
maatschappelijk vastgoed. Maar bovenal is Schooldomein een netwerk dat mensen, organisaties en 
bedrijven bij elkaar brengt om elkaar te informeren en te inspireren. Dat doen we — naast het 
magazine — via nieuwsbrieven, onze website, een levendige Facebookpagina, LinkedIn, een eigen 
YouTube-kanaal, Twitter, en verschillende evenementen.

Schooldomein-magazine verschijnt zes keer per 

jaar en wordt, in controlled circulation, verspreid 

onder alle gemeenten en scholen (van basisschool 

t/m universiteit). Bovendien ontvangt een groot 

aantal woningcorporaties, architecten, markt-

partijen en particulieren Schooldomein tegen een 

kleine abonnementsvergoeding. Iedere editie heeft 

een thema op het gebied van huisvesting, archi-

tectuur en stedenbouw, kunst, inrichting, finan-

ciën, ICT of facilitair management. Daarnaast is er 

in artikelen en een diversiteit aan vaste rubrieken 

alle ruimte voor actuele projecten en ontwikkelin-

gen op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

Doelgroep
Schooldomein richt zich op managers, bestuur-

ders en beleidsmedewerkers in het onderwijs, 

bij de overheid en relevante marktpartijen die 

betrokken zijn bij het vinden van oplossingen 

voor huisvestingvraagstukken. Naast het onder-

wijs richt Schooldomein zich, vanuit de focus op 

maatschappelijk vastgoed, ook op aangrenzende 

markten als wonen, sport en zorg. 

Word ook partner in het 
netwerk van Schooldomein!
Uw organisatie kan deel uitmaken van het 

uitgebreide Schooldomein-netwerk en een eigen 

bijdrage leveren aan alle informatie die lezers 

en volgers van Schooldomein ontvangen. U krijgt 

daarmee een communicatiekanaal dat u zowel 

commercieel als redactioneel kunt benutten. 

Denk aan advertenties, expertmeetings en 

artikelen. Bijvoorbeeld artikelen waarmee u uw 

ervaring, expertise en andere informatie deelt 

met uw doelgroep. Op de achterzijde van deze 

mediakaart voorbeelden van de mogelijkheden.

Uw voordelen als partner
Schooldomein ondersteunt direct uw marketing-

doelstellingen. Met Schooldomein bereikt u de 

belangrijke beslissers in het onderwijs en bij de 

lokale overheid. De unieke combinatie van print 

en online brengt u in contact met het volledige 

veld. Advertenties en artikelen bieden 6 x per jaar 

een uitstekende gelegenheid te communiceren 

over uw projecten, producten en/of diensten. Een 

presentatie op de partnerpagina op de website 

van Schooldomein toont uw expertise en kennis. 

Met uw logo op de website en in de e-nieuwsbrief 

van Schooldomein (beide gelinkt aan uw eigen 

website) bereikt u heel direct alle beslissers in uw 

doelgroep. U maakt deel uit van een netwerk met 

onder meer architecten, woningcorporaties, lokale 

overheden, directies en besturen in het onderwijs 

en een diversiteit aan marktpartijen.
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 Arrangementen

 Basis Basis Plus Premium

Advertenties: of: 2 x 1/1 pagina fc 3 x 1/1 pagina fc 6 x 1/1 pagina fc
 of: 4 x 1/2 pagina fc 6 x 1/2 pagina fc 3 x 2/1 pagina fc

Redactioneel artikel  1x 2 pagina’s 2x 2 pagina’s 2x 3 pagina’s
  
Deelname aan expertmeeting Ja Ja Ja

Logo met link naar eigen website
op de website en in de nieuwsbrief Ja Ja Ja
van Schooldomein (hele jaargang)   

Uitgebreide vermelding plus uw
logo op de partnerpagina op Ja Ja Ja
de website van Schooldomein

Uw video’s op het YouTube- Ja Ja Ja
kanaal van Schooldomein

Totaal € 5.500,- € 7.900,- € 15.000,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw; de arrangementen worden per jaargang afgesloten; 
advertentiepagina’s mogen ook advertorials zijn.

Bereik
Schooldomein heeft een 100% 

dekking bij de primaire doel-

groepen: alle onderwijsinstel-

lingen (po, vo, mbo, hbo en wo) 

en alle gemeenten. Daarnaast 

krijgen architecten, woning-

corporaties, marktpartijen en 

particulieren Schooldomein 

tegen een beperkte abonne-

mentsvergoeding toegestuurd.

Mogelijkheden
Een mix aan artikelen, adverten-

ties, expertmeetings of andere 

bijeenkomsten. PDF van uw 

artikelen voor eigen gebruik. 

Eigen mailing met een specifieke 

Schooldomein-editie. Publica-

tie van persberichten, artikelen 

en productinformatie in het 

magazine en in de e-nieuwsbrief. 

Een partnerpagina op de website 

van Schooldomein. Logo op de 

website en in de e-nieuwsbrief 

van Schooldomein met link naar 

eigen website. En nog veel meer!

Partnergesprek
Graag ontwikkelen wij voor u 

een voorstel op maat. Maak een 

afspraak voor een partnergesprek: 

Brenda Breems, 088-2350403, 

brenda.breems@icsadviseurs.nl

Contact
Postbus 59112

1040 KC Amsterdam

088 235 04 03

info@schooldomein.nl

Volg schooldomein via sociale media
(klik op de knop om te openen)

Vaste tarieven
Artikel 2 pagina’s   € 2.000,-

Artikel 3 pagina’s   € 2.500,-

Artikel Expertmeeting (3 of 4 pagina’s) € 3.000,-

Advertentie 1/2 pagina full colour € 1.250,-

Advertentie 1/1 pagina full colour € 2.000,-

Advertentie 2/1 pagina full colour € 3.000,-

Zetspiegel  201 x 271 mm
Raster  60 (150lpi)/(300 dpi)
Afgewerkt formaat  225 x 297 mm 

Alle combinaties zijn mogelijk. We maken graag een scherpe offerte voor u. 

Daarnaast bieden we vaste arrangementen aan (zie het overzicht hieronder).

https://issuu.com/schooldomein
https://www.youtube.com/channel/UCFWvJbxoMY259czSdBUAC4Q
https://twitter.com/schooldomein
https://www.linkedin.com/company/schooldomein
https://www.facebook.com/schooldomein/

