Infosheet 2022
Examens

Bereik
Papieren oplage:

800

Examens is online beschikbaar op het
platform www.ProfessioneelBegeleiden.nl.
EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een
forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op
het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert
empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren
en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse
examensysteem benadrukken. Het tijdschrift wil een brug slaan
tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke
onderwijs.

Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
18
Frequentie:
4 uitgaven per jaar
Doelgroep: 	Alle leden van de Nederlandse Vereniging
voor Examens (NVE). Medewerkers
		
en afdelingen van bedrijven en instellingen
		
die zich bezighouden met het
		
ontwikkelen, voorbereiden, begeleiden en
		
afnemen van (praktijk) examens.
		
Docenten, onderwijscoördinatoren, oplei
		
dingsmanagers, beleidsmedewerkers,
		
leden van examencommissies van vo-,
		
mbo-, bo-, en wo-instellingen.

Website:		
www.e-xamens.nl

Technische gegevens
Uitvoering:
		
		
		

Full colour
170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina)		
150 x 95 mm (1/2 liggend)
70 x 200 mm (1/2 staand)

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:
•
Alle leden (6500+) van de beroepsverenigingen NOLOC, Develhub,
NOBTRA, LVPW, NVPA, JVATN, NBTP, VESB, KCBK, LVSC, NVTA, VITA, NVE
hebben vrij toegang tot alle content
•
Ruim 45 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een IP
abonnement waardoor zij organisatiebreed toegang hebben
•
Het platform heeft 51.000 unieke gebruikers die specifieke content
(tegen betaling) downloaden

Belangrijke data
Editie:
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04

Aanleverdatum:
19 januari		
13 april		
17 augustus
19 oktober		

Verschijningsdatum:
16 februari
11 mei
14 september
16 november

Het toetsen van
schrijfvaardigheid
•
•
•
•

Veelvuldig toetsen stimuleert het geheugen
Toetsen bij autisme
De gevolgen van een gebrek aan consensus over validiteit
Interview met Isabel Coenen

november 2021

Tarieven*
Formaat:			
1/1 pagina			
1/2 pagina			
Insert			

Prijs:
E 995,E 525,E 795,-

Toeslag omslagpagina 2/4
Toeslag omslagpagina 3

E 205,E 185,-

Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend. Informeer naar
de mogelijkheden!

*excl. 21% btw
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