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Titel:     Balans Magazine 

Verschijningsfrequentie:   4x per jaar  

Uitgave van:    Landelijke Oudervereniging Balans  

Oplage :    10.500 exemplaren   
Website:   www.balansdigitaal.nl 
 
 
    
 REDACTIONELE INFORMATIE  
Formule:  
BM is een toegankelijk geschreven publiekstijdschrift over leer- en 
ontwikkelingsproblematiek. De grote drie leer- en ontwikkelingsstoornissen die elke BM op 
verschillende manieren aan bod komen zijn dyslexie, AD(H)D en ASS. Samen goed voor zo’n 
60 à 70% van de inhoud van BM. Verder is er regelmatig aandacht voor andere of 
aanverwante stoornissen als DCD, McDD, CD, TOS, NLD, OCD, ODD, dyscalculie, etc.  
 
Doelgroep: 
BM schrijft over kinderen en jongeren (0-23 jaar) met verschillende leer- en 
ontwikkelingsproblemen thuis maar ook op de basisschool, de middelbare school en het 
vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteit) en probeert daarmee de mensen om die kinderen 
en jongeren heen te bereiken om hun positie te versterken en kennis te vergroten. BM richt 
zich dan ook op ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen, maar ook op onderwijs- 
en zorgprofessionals die beroepsmatig met ontwikkelingsproblematiek te maken hebben. 
Daarnaast is BM relevant voor bijvoorbeeld politici die zorg of onderwijs in hun portefeuille 
hebben, studenten die in de richting van zorg of onderwijs studeren, familieleden (naast de 
ouders zelf) van kinderen of jongeren met ontwikkelingsstoornissen, wetenschappers en 
andere geïnteresseerden. Van de Balansleden is 91% ouder van een kind met leer- en 
ontwikkelingsproblemen en 60% zorg- of onderwijsprofessional. Een grote groep leden is dus 
zowel ouder-van als professioneel betrokken bij kinderen met leer- en 
ontwikkelingsproblemen. 
 
 

 

Technische gegevens: 

Bladspiegel: 210 x 270mm 

Zetspiegel:   174 x 234 mm 

VERSCHIJNINGSSCHEMA MAGAZINE 2021 
Nr. Sluitingsdata Verschijningsdata 

1 14-12-2020 18-02-2021   

2 12-03-2021 29-04-2021   

3 21-05-2021 08-07-2021   

4 24-09-2021 11-11-2021   

  

 

  

  

 

     

     

     

     

      

 

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL 
Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of te zijn opgemaakt 

in Adobe InDesign. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, 

alsmede een duidelijk voorbeeld in print of PDF. Alle gebruikte afbeeldingen dienen ‘hi-res’ (hoge 

resolutie) te zijn. Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u géén RGB-kleuren gebruikt of naast full 

colour nog steunkleuren toevoegt. 

 

Als Bureau Van Vliet het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er kosten 

doorberekend worden voor de te maken aanpassingen. De volledige aanlevervoorwaarden voor 

digitaal materiaal zijn te downloaden op www.bureauvanvliet.com, onder het kopje ‘info voor 

adverteerders’. 

 

 

http://www.balansdigitaal.nl/


 
 
 
 

 Breedte x hoogte        1x           2x           4x  

1/1 pagina 174 x 234 mm €  1.000,-  €     900,-  €     800,- 

1/2 pagina 

                

174  x 114,5 mm (liggend) 

84,5 x    234 mm (staand) 

€     750,-  €     675,-  €     600,- 

1/4 pagina 

                
84,5 x 114,5 mm (staand) €     550,-  €     495,-  €     440,- 

1/8 pagina 
 

84,5 x    55  mm (liggend) €     425,-  €     383,-  €     340,- 
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ADVERTENTIETARIEVEN PRINT 
Advertentieformaten en –prijzen op basis van full colour (exclusief btw)  

VERSCHIJNINGSSCHEMA DIGITALE NIEUWSBRIEF 2021 
Sluitingsdata Verschijningsdata Sluitingsdata Verschijningsdata 
 
22-01-2021 29-01-2021  23-07-2021 30-07-2021 
19-02-2021 26-02-2021  20-08-2021 27-08-2021 
19-03-2021 26-03-2021  17-09-2021 24-09-2021 
23-04-2021 30-04-2021  22-10-2021 29-10-2021 
21-05-2021 28-05-2021  19-11-2021 26-11-2021 
18-06-2021 25-06-2021  24-12-2021 31-12-2021  
 

ONLINE ADVERTEREN 

Digitale nieuwsbrief   Banner in digitale nieuwsbrief 

Bereik: 10.000 ontvangers Formaat banner: 600 x 60 pixels (bxh)  

Open rate: 40%   1 plaatsing € 250,- (bij zes plaatsingen: € 1.250,-) 
    3 plaatsingen € 650,- 
 
    Artikel nieuwsbrief & link naar eigen website  
    Specificaties: 1 logo/foto + inleidende tekst (max. 100 woorden) 
    1 plaatsing € 325,- 
    3 plaatsingen € 850,-  
    6 plaatsingen € 1.450,-  
    Max. 3 artikelen per nieuwsbrief 
 
 

Van toepassing zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals gedeponeerd bij de KvK Haarlem,  
onder nr. 34037301 evenals de Regelen voor het Advertentiewezen. 
 

 
Bureau Van Vliet B.V.  
Wateringweg 129, 2031 EG HAARLEM 

Telefoon: 023-5714745  
e-mail: info@bureauvanvliet.com 
Website: www.bureauvanvliet.com 

 

 

 

Toeslagen  
Voorkeursplaats +10% 
Omslag 4 +25%  
Omslag 3  +15% 
Omslag 2 +10%  
 
 

mailto:info@bureauvanvliet.com

