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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 ruim 32 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 (25.000 volgers!),  
LinkedIn, een eigen YouTube-kanaal, Twitter en verschillende evenementen.

Schooldomein-magazine verschijnt zes keer per 

jaar en wordt, in controlled circulation, verspreid 

onder alle ruimte gemeenten en scholen (van 

basisschool t/m universiteit). Bovendien ontvangt 

een groot aantal woningcorporaties, architecten, 

marktpartijen en particulieren Schooldomein 

tegen een kleine abonnementsvergoeding. Iedere 

editie heeft een thema op het gebied van huis-

vesting, architectuur en stedenbouw, kunst, 

inrichting, financiën, ICT of facilitair management. 

Daarnaast is er in artikelen een diversiteit aan 

vaste rubrieken en alle voor actuele projecten en 

ontwikkelingen 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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De luchtkwaliteitsmetingen die het Landelijk Coördinatieteam in  het najaar van 2020 liet uitvoeren, toonden aan dat het binnen- klimaat in veel klaslokalen ondermaats is. 

In klaslokalen die niet of onvoldoende geventileerd worden, klagen leerlingen vaak over hoofdpijn en vermoeidheid. Bovendien blijkt een goede ventilatie van groot belang te zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Airmaster biedt reeds 25 jaar decentrale ventilatie-oplossingen voor  scholen aan, die de voorbije jaren in meer dan 10.000 Nederlandse klaslokalen toegepast werden. 

Decentraal ventileren betekent:

• Een eenvoudige integratie in een bestaand gebouw• Een snelle plaatsing 
• Efficiënt en energiezuinig ventileren• Een binnenklimaat van Wereldklasse

Airmaster ventilatie-units zijn voorzien van een ingebouwde energie-meter en CO2 sensor en via het Airlinq Online webportaal kunnen zowel het energieverbruik als het CO2 gehalte gemonitord en bij-gehouden worden. 

Ze voldoen aan de eisen van het Frisse scholen besluit en aan de  voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Specifieke  Uitkering voor Ventilatie In Scholen ( SUVIS).

Samen de luchtkwaliteit in uw school aanpakken?
Stuur een mail naar info@airmaster-bv.nl en één van onze  projectadviseurs neemt contact met u op!

Airmaster BV ∙ Admiraal de Ruyterstraat 2 ∙ 3115 HB Schiedam  www.airmaster-bv.nl ∙ info@airmaster-bv.nl

Scoort uw school al een voldoende op luchtkwaliteit?
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Renovatie Berlage 
gelaagd uitgevoerd

ZEVEN STAPPEN 
VAN CIRCULARITEIT
Bewustwording in 
alle lagen van de 
organisatie

BRITISH SCHOOL 
AMSTERDAM IN 
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Van gevangenis naar 
onderwijsgebouw
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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 ruim 33 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, organi-
saties 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 (25.000 volgers!), 
 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, 

architectuur en stedenbouw, kunst, inrichting, 

financiën, ICT of facilitair management. Er is 

een diversiteit aan artikelen en vaste rubrieken 

voor actuele projecten en ontwikkelingen op het 

gebied van maatschappelijk vastgoed.

Doelgroep
Schooldomein richt zich op managers, bestuurders 

en beleidsmedewerkers in het onderwijs, op de 

overheid en relevante marktpartijen die betrok-

ken zijn bij het vinden van oplossingen voor 

huisvestingsvraagstukken. Naast het onderwijs 

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 uitge-

breide 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 infor-

matie deelt met uw doelgroep. Schooldomein kan 

de journalist leveren die samen met u als partner de 

projecten bezoekt en met de opdrachtgevers/gebrui-

kers het artikel schrijft. Op de volgende pagina 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. Adverten-

ties en artikelen bieden 6 x per jaar een uitstekende 

gelegenheid te communiceren over uw projecten, 

producten en/of diensten. Een presentatie op uw 

partnerpagina op de website van School domein toont 

uw expertise en kennis. Met uw logo op de website 

en in de e-nieuwsbrief van School domein (beide ge-

linkt aan uw eigen website) bereikt u heel direct alle 

beslissers in uw doelgroep. U maakt deel uit van een 

netwerk met onder meer architecten, woningcorpo-

raties, lokale overheden, directies en besturen in het 

onderwijs en een diversiteit aan marktpartijen.



 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  1 x 2 pagina’s 2 x 2 pagina’s 6 x 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 jaar of jaargang afgesloten; 
advertentiepagina’s mogen ook advertorials zijn.

Bereik
Schooldomein heeft een 100% dek-

king bij de primaire doelgroepen: 

alle onderwijsinstellingen (po, vo, 

mbo, hbo en wo) en alle gemeen-

ten. Daarnaast krijgen architecten, 

woning-corporaties, marktpartijen 

en particulieren Schooldomein 

tegen een beperkte abonnements-

vergoeding toegestuurd.

Mogelijkheden
Een mix aan artikelen, advertenties, 

debatten, expertmeetings of andere 

bijeenkomsten. PDF van uw arti-

kelen voor eigen gebruik. U wordt 

uitgenodigd voor alle debatten en 

expertmeetings die Schooldomein 

organiseert. Eigen mailing met een 

specifieke Schooldomein-editie. 

Publicatie van persberichten, arti-

kelen 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 af-

spraak voor een partnergesprek: 

Brenda Breems, 06-82548370, 

brenda.breems@schooldomein.nl

Contact
Postbus 59112

1040 KC Amsterdam

06-82548370

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).

Contactweg 66
1014 BW  Amsterdam
06 - 222 677 95

SPORTDOMEIN
ZORGDOMEIN
WIJKDOMEIN
Magazine voor de 
perfecte leer-, werk- 
en leefomgeving

no.2jaargang 34
december 2021

Ontwerpen 
met liefde

SC
H

O
O

LD
OM

EI
N

GROOT INTERVIEW 
LIESBETH VAN DER POL
Een gesprek over 
emotie en de gebouwde 
omgeving

KINDVAK 2022 VAN 
13-15 JANUARI
Als kinderen je vak zijn  
is het altijd leuk

ADAPTIEF GEBOUW 
MAAKT ONTWIKKE-
LING MOGELIJK
Inrichting draagt bij aan 
onderwijsvisie

AURORA BIEDT 
EEN INTUÏTIEVE 
LEEROMGEVING
Innovatieruimten 
als experiment

AULA & RESTAURANT
BREEDVELD maakt ruimten flexibel met mobiele wandsystemen. Dat het werkt, blijkt uit de praktijk. De aula van het Futura 

College in Woerden wordt in een handomdraai getransformeerd in een buurtrestaurant met een mobiele paneelwand. 
Schooldirecteur André Dokman deelt zijn ervaring. Scan de QR code. 

Meer impressies bekijken? Ga naar breedveld.com – T 0487 542888

Klantbeoordeling:
André Dokman, Futura College, Woerden

Paneelwanden SchuifwandenGlaswanden Vouwwanden

BREEDVELD maakt ruimten flexibel

www.breedveld.com 
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Partnergesprek
Graag ontwikkelen wij voor u 
een voorstel op maat. Maak een 
afspraak voor een partnergesprek 
met de redactiesecretaris van 
Schooldomein: 
Brenda Breems, 06-82548370,  
brenda.breems@schooldomein.nl


