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Schoolfacilities is een platform voor eigentijdse en duurzame onderwijsorganisaties.
Binnen dit platform wisselen we kennis en ervaring uit en verdiepen we ons in complexe
vragen rond de organisatie en bedrijfsvoering van het onderwijs. Dat doen we onder de
paraplu van Bouwstenen voor Sociaal. Zo leggen we de verbinding tussen de inhoud, de
organisatie en de omgeving van het onderwijs.
Actief meedoen als partner van Bouwstenen is natuurlijk het leukst en meest effectief,
maar om ook de rest van het onderwijs mee te laten profiteren van de nieuwste kennis
en inzichten, delen we die breed via allerlei kanalen waaronder het vakblad, digitale
nieuwsbrieven, social media.
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Groot bereik vakblad
Het vakblad Schoolfacilities is al meer dan 30 jaar in docentenkamers te vinden. Dat
willen we graag zo houden, want voor modern en duurzaam onderwijs heb je alles en
iedereen nodig. Het blad verschijnt 4 keer per jaar in gedrukte vorm, in een oplage van
ca. 3.600 exemplaren. Het wordt gelezen door schoolbesturen, (locatie) directeuren,
facilitair managers, inkoopmanagers, controllers, vastgoed-/huisvestingsmanagers,
gebouwenbeheerders en docenten in het PO, VO, MBO, HBO en bij Universiteiten.
Ook vrijwel alle gemeenten ontvangen het blad gratis in de bus. Omdat het vaak door
meer personen wordt gelezen, bereiken we met het vakblad naar schatting zo’n 15.000
mensen.
Ook digitaal
Vanaf 2021 is het blad ook digitaal beschikbaar. Daarnaast
versturen we met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief met
actualiteiten, bijeenkomsten en white papers. Deze informatie
wordt via de website van Schoolfacilities ontsloten en via de
social media kanalen verspreid. Onderaan dit document vindt u
deze kanalen.
Mogelijkheden voor u
Schoolfacilities heeft plek voor inhoudelijke verhalen, maar
ook voor advertenties - bijvoorbeeld via de rubriek ‘Nieuw op
de markt’. Digitaal hebben we ook een aantal opties. Zo kunt u een bericht of advertorial
plaatsen met bijvoorbeeld een white paper via onze digitale nieuwsbrief of lezers
attenderen op een bijzondere bijeenkomst. We kijken graag mee naar wat het beste bij uw
bedrijf of organisatie past.
Op de volgende pagina vindt u onze mogelijkheden en tarieven. Heeft u vragen of
specifieke wensen? Neem dan contact op met Emma Heinhuis via
redactie@schoolfacilities.nl of 033-2584337.
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Overzicht prijzen

Prijs excl. BTW

Partnership Bouwstenen
● actief meedoen met kennisuitwisseling en
-ontwikkeling
● gratis deelname actualiteitencolleges
● plek in één uitgave van Schoolfacilities in de rubriek
‘Kennispartners’
● nieuwe producten in rubriek ‘Nieuw op de markt’
● uw bijeenkomsten, vacatures op de website en/of
gedeeld via social media
● 20% korting op alle onderstaande tarieven.

zie website
Bouwstenen

Abonnement Schoolfacilities
● jaarabonnement scholen, gemeenten en partners
Bouwstenen
● jaarabonnement overig
Redactioneel
● Rubriek Nieuw op de Markt
● ½ pagina
● 1 pagina
● 1 pagina - binnenblad of achterkant
● 2 pagina’s
● 2 pagina’s expertmeeting (met redactie)
Digitaal
● bericht of advertorial in nieuwsbrief (plus mogelijk
item op social media Bouwstenen en/of
Schoolfacilities
Overig
● enquêtes en uitzoekwerk
● bijeenkomst
● publicatie
● video/film

gratis
€ 39,50
€ 195,€ 695,€ 1.250,€ 1.500,€ 2.000,€ 2.700.€ 150,-

Op aanvraag

Schoolfacilities
wordt
gedrukte
vakblad,
digitaal
verspreid.
Abonnees
Schoolfacilities wordt
ooknaast
digitaalhet
verspreid.
Abonnees
en ook
partners
kunnen
zich aanmelden
voor en
de
partners
kunnen
zich
aanmelden voor de online variant van het vakblad.
online variant
van het
vakblad.
Bij
specialecampagnes
campagnes,
pakketten afspraken
en langlopende
afspraken
wordt een
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en langlopende
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Voor korting
partners van
gegeven.
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partners
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Bouwstenen kunnen we een speciaal partner-arrangement samenstellen.
samenstellen.

2021 – Mediakaart Schoolfacilities

MEDIAKAART SCHOOLFACILITIES

