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Adverteren 
met Klasse
Klasse is een multimediaal communicatieplatform 

dat onderwijsprofessionals waardeert, versterkt 

en verbindt door onafhankelijke, opbouwende 

journalistiek en herkenbare inspiratie.

Wat krijg jij bij Klasse als je adverteert:

   Gegarandeerde zichtbaarheid door gezond evenwicht tussen 
eigen content en publiciteit

   Keuze tussen verschillende kanalen online en offline

   85% van de leraren evalueert Klasse als uitstekende 
informatiebron, je lift mee op dit imago

   Hoge click through rates, open rates en bezoekerscijfers 
via de online kanalen

   Aanwezigheid van het magazine tot in de lerarenkamer en  
het klaslokaal

   Grote en specifieke doelgroep

   Heldere rapportage na publicatie

Publiciteitsregie
Heleen De Clercq, 

Alexander Callewaert         

publiciteit@klasse.be            
Tel. 02/553 25 63
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Waarom adverteren in  

de nieuwsbrieven van Klasse?

Via de (thema)nieuwsbrieven bereikt Klasse meer dan 100.000 unieke 
subscribers. Kies waar jij het best bij aansluit en mik zo op dé doel-
groep voor jouw boodschap.

In de nieuwsbrieven van Klasse krijgt de lezer:

   Redactionele content, exclusieve Lerarenkaart-aanbiedingen en 
focus op gelijke kansen

   Gerichte segmentatie van de doelgroep: de lezer kiest

   Gemiddelde open rate van 42%

Jij krijgt:

   Vormelijke en inhoudelijke vrijheid *

   Ruimte voor een afbeelding en begeleidende tekst

   Een zichtbare plaats in onze nieuwsbrief

   Een gedegen rapportage achteraf

* Onder voorbehoud van goedkeuring van de redactie

Elke nieuwsbrief bevat maximaal twee advertorials, voor een  
optimale zichtbaarheid. Ze bevinden zich tussen de eigen artikels en 
zijn door subtiele vormgeving te onderscheiden van de Klasse-content.

Klasse op donderdag

Doelgroep: leraren, onderwijsprofessio-
nals, journalisten, directeurs

Inhoud: interviews, diepgravende 
reportages, tips, goede praktijken, 
vormingen, studiedagen,  
aankondigingen ...
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Gelijke Kansen

Doelgroep: lezers met 
specifieke interesse in zorg en 
leerproblemen. Deze lezers zijn 
zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, 
leerlingenbegeleiders, directeurs ...

Inhoud: over kansengroepen: 
printmateriaal, tips, verhalen van 
collega’s ...
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Lerarenkaart - Secundair onderwijs  
Taal & Cultuur & Geschiedenis

Doelgroep: lezers met interesse in taal, 
geschiedenis en de culturele sector

Lerarenkaart - Basisonderwijs

Doelgroep: lezers met interesse in  
kleuter- en lager onderwijs

Lerarenkaart - Secundair onderwijs  
Techniek & Wetenschap

Doelgroep: lezers met interesse in de 
technische en wetenschappelijke sector

Lerarenkaart 
Algemeen

Doelgroep: Lezers met interesse in 
aanbiedingen via de Lerarenkaart

Inhoud: De strafste voordelen van de 
Lerarenkaart, verhalen van leraren, 
de nieuwste leermiddelen, exclusieve 
activiteiten

Technische specificaties advertorial

Beeld
   Afmetingen 

210 px hoog x 250 px breed
  Resolutie – 72 dpi / RGB
   Extensies – jpg of png
   URL – zonder UTM-tags
   Alt tekst – Tekst bij beeld  

(verplicht te voorzien)

Tekst
   URL – zonder UTM-tags (deze voorziet Klasse)

   Klasse op donderdag & Lerarenkaart  
 titel 30 tekens incl. spaties 
 tekst 250 tekens incl. spaties

   Gelijke Kansen 
 titel 20 tekens incl. spaties 
 tekst 150 tekens incl. spaties
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Nieuwsbrief
Aantal 

Abonnees Timing Prijs

Klasse op donderdag 55.836
Wekelijks op 

donderdag
€ 889 *

Gelijke Kansen 11.515
Maandelijks 

op woensdag
€ 210

Lerarenkaart
Algemeen

59.666
Maandelijks 

op vrijdag
€ 999*

Lerarenkaart 
Basisonderwijs

32.030 4x/jaar € 489

Lerarenkaart 
Secundair onderwijs 
Taal & Cultuur & Geschiedenis

28.259 4x/jaar € 445

Lerarenkaart 
Secundair onderwijs 
Techniek & Wetenschap

20.600 4x/jaar € 380

* De voorkeurspositie is mogelijk in Klasse op donderdag (1066,8 euro) en Lerarenkaart (1198,8 euro)

Geen BTW verschuldigd op voorgaande bedragen als gevolg van artikel 6 van het BTW-wetboek,  
niet-belastingplichtige rechtspersoon

103.583 unieke 
subscribers 
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