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CKV Gids:
lift op de wind mee!

Meer empathie,
meer dance battles
en meer CKV
Aandacht voor

Tijdens de lockdowns hebben ook vakdocenten CKV zich aangepast aan de

street art
en graffiti

tijdelijke werkelijkheid. Schooljaar 2022-2023 biedt weer mogelijkheden

Beter leren
en leven

voor een frisse doorstart voor cultuuronderwijs!
Goed cultuuronderwijs vergt een lange

andere overheden op dit te doen.

adem en commitment van alle betrokkenen:

De Cultuurkaart is inmiddels niet meer weg

schoolbesturen en hun scholen, culturele

te denken uit het voortgezet onderwijs. De

instellingen en overheden. Het bestuurlijk

school bepaalt of het bedrag dat op de kaart

kader cultuur en onderwijs loopt tot en met

staat individueel of collectief wordt besteed.

2023. Het huidige, succesvolle programma

Zo blijft de mogelijkheid bestaan om klas-

Cultuureducatie met Kwaliteit is verlengd

sikale activiteiten te ondernemen. En dat is

tot en met 2024. Het kabinet wil dat de

belangrijk nieuws voor musea en andere

positieve ontwikkeling die in gang is gezet

culturele instellingen! De meeste scholen

zich voortzet. Het reserveert dan ook reeds

zullen het tegoed willen gebruiken voor de

nu middelen voor dit doel en roept ook de

vaksectie CKV.

www.ckvgids.nl

door actief
verminderen

LESSTOF KOMT
TOT LEVEN IN HET
RIJKSMUSEUM

CKV Gids in het kort:
•

Het meest gelezen magazine in het VO.

•

Boordevol artikelen, tips, nieuws.

•

Zeer goed gelezen en gebruikte
advertenties.

•

Elke adverteerder mag gratis nieuws
plaatsen op de website.

•

Eigen pagina op website voor elke
adverteerder.

•

Echte bewaargids voor docenten CKV,
Muziek, BeVa.

Tariefkaart 2022

Toeslagen
Omslag pagina 2, 3 en 4 resp.: 15%, 20%
en 25%.

Doelgroep
De vaksectie CKV van elke voortgezet onderwijsinstelling in Nederland is verantwoordelijk
voor het organiseren van culturele excursies.

Oplage

Tegen betaling van € 8,95 per exemplaar +
portokosten.
2021/2022

Technische gegevens

8.000 exemplaren

Verschijning
Eén keer per jaar, in oktober.

Verspreiding
Elke voortgezet onderwijsin stelling, MBO en
HBO in Nederland ontvangt 4 ex., t.a.v. hoofd
vaksectie CKV. Elke gemeente en elke onderwijsbegeleidingsdienst in Nederland ontvangt
1 ex. t.a.v. het hoofd cultuureducatie.

Tarieven (incl. vermelding op website)
2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/3 pagina
1/6 pagina

Nabestelling

advertentie
€ 2.350,00
€ 1.295,00
€ 795,00
€ 499,00
€ 645,00
€ 375,00

advertorial
€ 1.995,00
€ 1.395,00
€ 895,00
€ 599,00
€ 745,00
€ 425,00

Zetspiegel:
Formaat:
Papierkwalititeit:
		
Druk:		
Bestand:

190 x 277 mm
Afgewerkt: A4
135 grams gesatineerd
selfcover
geheel full colour
certified PDF

Meer empathie,
meer dance battles
en meer CKV
Aandacht voor

street art
en graffiti

Formaten
1/1 pagina aflopend

210 x 297 mm

+ 3 mm overvul aan alle kanten.

1/1 pagina zetspiegel
1/2 pagina liggend		
1/2 pagina staand		
1/4 pagina staand		
1/6 pagina		

190 x 277 mm
190 x 133 mm
90 x 277 mm
90 x 133 mm
90 x 86 mm

Tarieven voor opmaak advertentie
Wij kunnen de advertentie ook voor u
opmaken. U levert tekst in Word en beeldmateriaal als jpg, tif of eps, minimaal 300 dpi.
Tarieven op aanvraag.

Gratis service: nieuwsberichten van adverteerders plaatsen
wij gratis op ckvgids.nl, max. 6 berichten per adverteerder per jaar.

Beter leren
en leven

door actief
verminderen

LESSTOF KOMT
TOT LEVEN IN HET
RIJKSMUSEUM

Uitgever
Insite Media
Postbus 209
3770 AE Barneveld
T 0342 42 11 55
www.insitemedia.nl
KvK 08122654

Advertentie exploitatie
Acquisitium
Bertel Ingmar Bertelsen
T 030 - 890 66 67
e-mail: verkoop@acquisitium.nl
Tarieven zijn excl. BTW.
Tarieven gebaseerd op aanlevering van compleet,
drukklaar aangeleverd materiaal.
Tarieven gelden voor één plaatsing.
Tarieven zijn excl. eventuele opmaak door uitgever.
Meehechters en instekers op aanvraag.

De CKV Gids is een uitgave van Insite Media.

