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Wens je gebruik te maken van onze publiciteitsmogelijkheden?  
➔ Vul dan het online formulier in op onze website 

➔ Stuur een mail met je voorkeur(en) naar publiciteit@vlvo.be 

 

Kies je min. 3 verschillende items? Dan belonen we je graag met een korting! 

• 10% op alle bestelde items onder het luik Drukwerk 

• 15% op alle bestelde items onder het luik Digitaal 

  

https://vlvo.be/aanbod/partners/
mailto:publiciteit@vlvo.be
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Drukwerk 
 

 

Advisie driemaandelijks tijdschrift 

 

De edities van maart, juni en september gaan in een oplage van 1500 exemplaren naar al onze leden. 

De editie van  december gaat in een oplage van 5000 exemplaren naar alle leidinggevenden van de 
Vlaamse basisscholen, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs, evenals naar hogescholen, 
internaten en Centra voor Leerlingenbegeleiding. 

 
Opties Advisie 

• Advertentie in de editie september 2022, maart 2023 OF juni 2023 

o € 75 voor ¼ pagina 

o € 140 voor ½ pagina 

o € 270 voor volledige pagina 

o € 500 voor dubbele pagina 

• Advertentie in de editie december 2022 

o € 150 voor ¼ pagina 

o € 280 voor ½ pagina 

o € 500 voor volledige pagina 

• Artikel (whitepaper) van max. 2 pagina’s 

o € 120 in editie september 2022, maart 2023 OF juni 2023 

o € 240 in editie december 2022 

• Logo 

o € 50 per editie 

• Flyer of bijlage 

o € 250 in editie september 2022, maart 2023 OF juni 2023 

o € 500 in editie december 2022 
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Bijkomende informatie Advisie 
✓ Advertenties: 

• er is een beperking van advertenties tot maximaal 5 volle pagina’s per editie 

• u levert een bestand van hoge resolutie PDF (300 dpi) of JPEG (300 dpi) 

• formaten (hou rekening met 3 mm afloop en snijtekens) 

o ¼ pagina= 95 mm B x 137 mm H  

o ½ pagina= 195 mm B x 137 mm H 

o 1 pagina= 210 mm B x 297 mm H (A4) 

• uw advertentie wordt in kleur gedrukt 

 

✓ Artikel: 

• een goed onderbouwd artikel (whitepaper) zonder reclame maar met vermelding van je firma 

• maximum 2 pagina’s 

• maximum 1 foto per pagina 

• de lay-out  wordt verzorgd door onze drukker volgens de huisstijl van ons tijdschrift 

• het artikel zal enkel gepubliceerd worden als beide partijen akkoord gaan 

• het artikel dient aangeleverd te worden ten laatste 8 weken voor publicatie 

• er is een beperking van 1 artikel per editie 

• prijs per pagina 

 

✓ Logo: 

• u levert een bestand van hoge resolutie PDF (300 dpi) of JPEG (300 dpi) 

• De plaatsing van het logo in het tijdschrift wordt bepaald door onze drukker.  

 

✓ Flyer of bijlage: 

• maximum 3 bijlages per editie 

• afmetingen A4 of kleiner 

• maximum 1 A4-blad 

• u levert de bijlage aan Die Keure, t.a.v. Carmen Hinterding – Kleine Pathoekeweg 3 –  
8000 Brugge. Ten laatste 3 weken voor de publicatie. 

 

Opgelet! 

Publiciteit in ons tijdschrift Advisie is niet mogelijk voor uitgeverijen. 
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Agenda 2023-2024 

Onze leden krijgen de kans om een gedrukte schoolagenda te ontvangen met handige informatie over 
het onderwijs en de werking van VLVO. Dit is voor vele leden een niet te ontberen luxe en bron van 
informatie. Deze gedrukte agenda wordt aangevuld met een online kalender die leden kunnen 
integreren in hun eigen online kalender.  

Oplage = 1000 ex. 

 

Opties agenda 
• Advertentie 

o € 120 voor 1/4 pagina 
o € 215 voor 1/2 pagina 
o € 400 voor 1 pagina 
o € 300 voor 1/2 pagina op binnenkant cover 
o € 550 voor 1 pagina op binnenkant cover  

• Logo  
o € 60 voor uw logo 1 notitieblad (na iedere maand) 
o € 150 voor uw logo op de backcover 

• Bladwijzer 
o € 150 voor 1-zijdige bedrukking  

 

Bijkomende informatie agenda 
 
✓ Advertentie: 

• u levert een bestand van hoge resolutie PDF (300 dpi) of JPEG (300 dpi) 

• Formaat wordt meegedeeld bij intekening 

• Levering van advertentie tegen 31 januari 2023 

 
✓ Bladwijzer: 

• u levert een bestand van hoge resolutie PDF (300 dpi) of JPEG (300 dpi) 

• Formaat wordt meegedeeld bij intekening 

• Levering van bestand tegen 31 januari 2023 

 
✓ Logo op notitieblad: 

• maximaal 1 logo per bladzijde, te reserveren per notitieblad tussen twee maanden in 

• u levert een bestand van hoge resolutie PDF (300 dpi) of JPEG (300 dpi) 

• Levering van logo tegen 31 januari 2023 
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Digitaal 
 

Website 

Onze leden krijgen toegang tot het extra ledengedeelte waar ze een bron aan actuele nuttige 
informatie vinden. 
 
 
Opties website 

• Logo  
o € 80 – uw logo 1 kwartaal op banner van website + link naar uw website 
o € 300 – uw logo 1 jaar op banner van website + link naar uw website 

• Afbeelding of advertentie 
o € 150 – uw afbeelding of aanbieding gedurende 1 maand op de sidebar van onze website  

 
 

Bijkomende informatie website 
✓ Logo: 

• u bezorgt ons een RGB bestand van 72dpi en URL website 

• aanleverdata: 15de van de maand voorafgaand aan het betreffende kwartaal/jaar van publicatie. 

✓ Plaatsen van een afbeelding of advertentie: 

• u bezorgt ons een RGB bestand van 72dpi en URL website 

• afmeting: 250 x 250 px 

• de advertentie wordt opgenomen in de sidebar gedurende een maand 
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Nieuwsbrief DIRECT(ie)NIEUWS  

 

Iedere dinsdag (behalve schoolvakanties) wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd.  

De eerste editie van de maand (maandelijkse nieuwsbrief) gaat naar alle directies en 
beleidsmedewerkers uit het Vlaams onderwijs (5500 ex.).  

De andere weken gaat de nieuwsbrief enkel naar onze leden (1300 ex.). 

 

Opties nieuwsbrief DIRECT(ie)NIEUWS 
• maandelijkse nieuwsbrief naar alle leidinggevenden 

o € 120 – Aankondiging van uw evenement/gebeurtenis op betreffende datum 
o € 300 – eenmalige banner 
o € 550 – banner in 2 edities 
o € 1000 – banner in 4 edities 

• Wekelijkse nieuwsbrief naar alle leden VLVO 
o € 75 – Aankondiging van uw evenement/gebeurtenis op betreffende datum 
o € 150 – eenmalige banner 
o € 275 – banner in 2 edities 
o € 500 – banner in 4 edities 

 

Bijkomende informatie Nieuwsbrief DIRECT(ie)NIEUWS 
Er zijn nog beschikbare edities in 2022-2023. Mail naar publiciteit@vlvo.be voor meer informatie. 

✓ Aankondiging van uw evenement/gebeurtenis op betreffende datum: 

• u bezorgt ons tijdig de te plaatsen informatie (5 werkdagen voor publicatie) 

• bedrag per datum voor het plaatsen van evenement of gebeurtenis 

• het evenement verschijnt ook in de gedrukte agenda indien informatie bij ons is voor 31/01/2023 

✓ Plaatsen van een banner: 

• u bezorgt ons de banner ten laatste 5 werkdagen voor de betreffende editie 

• graag een jpeg of png-bestand van 600 x 200px, RGB, 72dpi 

 

  

mailto:publiciteit@vlvo.be?subject=Jaarsponsoring%20Direct(ie)nieuws
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Symposium 23 mei 2023 
 
Gaat door op 23 mei 2023 in de Campus Kruidtuin Thomas More (Lange Ridderstraat 44 te 2800 
Mechelen) voor directies en beleidsmedewerkers van het Vlaams onderwijs. 

 
Opties symposium 

• € 200 – mailing (max. 4 pag. A4) à 120 stuks 

• € 100 – logo op congresmap (max. 3 cm x 3 cm) 

• € 100 – logo op startersblad (150 ex.) 

• Gratis – een relatiegeschenk meegeven met deelnemers (150 ex.) 

 
Bijkomende informatie/voorwaarden symposium 
Van elke sponsor hangen wij een logo op aan het onthaal. Graag digitaal jpg-bestand van hoge resolutie 
verzenden naar publiciteit@vlvo.be tegen 30 april 2023. 

 
✓ Mailing:  

• materiaal uiterlijk aanleveren op 30 april 2023 op het VLVO-secretariaat, 

• er is een beperking tot 4 bijlagen per congresmap in totaal (mailing). We werken in volgorde van 
inschrijving. 

 
✓ Logo:  

• logo uiterlijk op 30 april 2023 doorsturen naar publiciteit@vlvo.be. 

 
✓ Relatiegeschenk:  

• geschenkjes uiterlijk aanleveren op 10 mei 2023 op het VLVO-secretariaat. 

 

mailto:publiciteit@vlvo.be?subject=Publiciteit%20Symposium%202022
mailto:publiciteit@vlvo.be?subject=Symposium%202022%20-%20aanleveren%20logo

