
Magazine PO Management
Het magazine PO Management wordt geschreven voor directies en besturen in het primair onder-
wijs en wordt gratis verspreid op alle scholen in Nederland.

Het magazine biedt adverteerders de mogelijkheid om in samenwerking met de redactie artikelen te 
publiceren met best-practices en evidence-based informatie.

Uitgeverij Leuker.nu biedt met PO Management 
een uniek platform dat directies, bovenschools 
management en besturen op praktische wijze informeert 
over het werken aan schoolontwikkeling en 
professionalisering. Door deze praktische insteek 
is de informatie ook interessant voor de leerkracht. 
Het onafhankelijk communicatieplatform bestaat uit:  

1. Book magazine
2. Website
3. E-mailnieuwsbrieven

Planning magazine:
Nr. 20 | Deurmat 20 april 2023
Nr. 21 | Deurmat 23 november 2023

Planning nieuwsbrieven:
Maandelijks (met uitzondering van de maanden zomervakantie)

Website PO Management
Op de website www.pomanagement.nl vinden onderwijsmanagers en 
leerkrachten een schat aan informatie ondergebracht in de dossiers:

Communicatie  Kwaliteit   Pedagogiek
Didactiek   Management  Professionalisering
E-learning  Motivatie  Rekenen
Facilitair   Onderwijs & ICT  Schoolontwikkeling
Financiën  Opinie   Taal 
    
De dossiers bestaan uit redactionele artikelen die kunnen worden 
aangevuld met een whitepaper van uw organisatie.

Nieuwsbrief PO Management
Elke maand versturen we een nieuwsbrief 
(ca. 3.000 exemplaren) die complementair 
is aan de website en het magazine. Op de 
website kan iedereen zich inschrijven voor 
deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt extra 
informatie over actuele thema’s en licht de 
whitepapers op de website uit.

Mediakaart 2023

Adverteren in PO Management of op de website?     Mail: sander@pomanagement.nl of Bel: 06 - 39 56 67 63

Plaatsing banner in nieuwsbrief: € 595,-

Plaatsing advertorial  
(ca. 125 woorden)

€ 595,-



Tarieven 2023

Advertenties (full color) 1x Formaat

1/1 pagina € 2.275,- 200 x 270 mm (aflopend, excl. 3 mm snijwit)

1/2 pagina € 1.350,- 174 x 112 mm of 84 x 230 mm

1/4 pagina € 850,- 284 x 112 mm

Covertoeslag (pagina 2,3 en 4 van het omslag) 25%

Bijsluiter € 3.675,- Maximaal formaat: 200 x 270 mm.
Maximaal gewicht: 50 gram.

PO Management verschijnt twee keer per jaar, in november en april.

Omvang:   minimaal 48 pagina’s per editie
Oplage:   circa 8.000 exemplaren
Primair bereik:  alle directeuren en bestuurders in het primair onderwijs
Secundair bereik:  leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs
ISSN:    2214-7683

Tarieven advertenties

2 pag. redactioneel € 2.595,- incl. 1/2 pag. advertentie

2 pag. redactioneel € 3.355,- incl. 1/1 pag. advertentie

3 pag. redactioneel € 3.900,- incl. 1/1 pag. advertentie

4 pag. redactioneel € 4.400,- incl. 1/1 pag. advertentie

Tarieven combinatie redactioneel 

Website

De website www.pomanagement.nl is volledig complementair aan het magazine. We bieden de mogelijkheid om banners te plaatsen.

Artikelen uit het magazine zijn altijd terug te lezen op onze website, en kunt u dus ook gebruiken in uw eigen marketingcommunicatie.  

Daarnaast kunt u artikelen (whitepapers) of blogs plaatsen. Deze worden uitgelicht op de homepage en in onze e-mailnieuwsbrief. 
Wij doen u hier graag een passend aanbod voor.

Uiting Tarief Looptijd Formaat Bestandstype Plaatsing
Square pop-up € 595,- 6 mnd 250 x 250 pixels jpg, png of gif roulerend, max. 8 adverteerders

Leaderbord € 995,- 6 mnd 728 x 90 pixels jpg, png of gif roulerend, max. 3 adverteerders

Banner € 295,- 6 mnd 234 x 60 pixels jpg, png of gif roulerend, max. 6 adverteerders

Tarieven website

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Uitgeverij Leuker.nu  Advertenties PO Management
Sabine Kokee    Sander Bellinga 
06 - 23 56 51 84      06 - 39 56 67 63
sabine@leuker.nu     sander@pomanagement.nl


