
Factsheet LBBO media

Beter Begeleiden 

Doelgroep:

De doelgroep is de begeleider in het onderwijs: intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedrags-
specialisten en beeldbegeleiders in primair onderwijs, met de nadruk op leden van de Landelijke Be-
roepsgroep intern begeleiders (LBib), Landelijke Beroepsgroep ambulant begeleiders (LBab), Landelijke 
Beroepsgroep Gedragsspecialisten (LBgs), Landelijke Beroepsgroep voor beeldbegeleiders (LBbb). 

Vakblad Beter Begeleiden

Redactionele Inhoud: 

Beter Begeleiden biedt essentiële informatie die specifi ek is gericht op het vakgebied van de intern en 
ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en beeldbegeleiders. Hen wordt relevante, inspirerende en 
actuele informatie aangeboden middels nieuwsberichten van de vereniging en diepgaande achtergrond-
verhalen over het vakgebied. Beter Begeleiden is een spreekbuis voor de leden. De artikelen komen uit 
het veld van deskundigen op allerlei gebied.
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Vakblad voor intern en ambuland begeleiders, gedragsspecialisten en beeldbegeleiders

.............................................................................................................................................................................................................................................

Website LBBO.nl

De website vormt het platform voor intern begeleiders in het onderwijs. LBBO.nl informeert, inspireert 
haar doelgroep en is daarmee van grote praktische waarde. 

Bezoekers vinden o.a. het laatste nieuws, een rijk gevulde 
materialenbank, evenementen en veel relevante informatie.

Gem. aantal bezoekers per jaar: 33.600
Gem. aantal pageviews per jaar: 138.000

Oplage: 5.000
Verschijningsfrequentie Beter Begeleiden Magazine: 5x per schooljaar
Afgewerkt formaat: A4

Verschijningsdata magazine ‘Beter Begeleiden’:

Beter Begeleiden Magazine      

15 september 2015  
  3 november 2015 
  5 januari 2016  
  2 maart 2016 
  3 mei 2016    



Advies op maat
Wilt u begeleiders in het onderwijs crossmediaal bereiken, dan zijn de LBBO-media het platform! Neem voor 
meer informatie contact op met uw accountmanager voor de mogelijkheden in Beter Begeleiden. 

   Elma Media

  
   Postadres:      Bezoekadres: 

   Postbus 18     Keizelbos 1
   1720 AA Broek op Langedijk   1721 PJ Broek op Langedijk
   Tel. +31 226 33 16 00     E. info@elma.nl
   F.    +31 226 33 16 01    I.  www.elma.nl

Exposuremogelijkheden Beter Begeleiden Magazine:

1/1 pagina, staand    185 x 270 mm (b x h)     € 1.450,- 
1/2 pagina, liggend    185 x 132 mm (b x h)           €    800,-
1/4 pagina, staand    90 x 132 mm (b x h)     €    425,-

Bijsluiter     maximaal A4     op aanvraag 

Online exposuremogelijkheden: 

Half Banner (alleen op homepage)  234 x 60   px   € 495,- per 50.000 vertoningen
Rectangle (op vervolgpagina’s)  180 x 150 px   € 495,- per 50.000 vertoningen
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