
 

Tijdschrift voor Begeleidingskunde (TsvB) 

Advertentiemogelijkheden 2022 

Tijdschrift voor Begeleidingskunde (TsvB) is het praktijkwetenschappelijk vakblad van LVSC, de 

beroepsvereniging voor professioneel begeleiders (supervisoren, coaches, organisatiebegeleiders). 

TsvB wordt in eigen beheer uitgegeven en verschijnt viermaal per jaar als papieren en digitale 

uitgave. TsvB wordt verstuurd naar alle LVSC-leden, TsvB-abonnees en LVSC-relaties. De oplage is 

circa 2.700 - 3.000 exemplaren per uitgave.  

1. Advertenties 

Formaat advertentie Prijs* 

 
1 pagina 
 

 
€ 495 excl. btw  

 
½ pagina 
 

 
€ 325 excl. btw  
 

 
¼ pagina 
 

 
€ 195 excl. btw   
 

 

* Korting is mogelijk indien je in meerdere uitgaven adverteert 

Afmetingen advertenties 

• 1 pagina: 200 mm breed x 240 mm hoog (staand formaat) 

• ½ pagina: 190 mm breed x 114 mm hoog (liggend formaat) 

• ¼ pagina: 94 mm breed x 114 mm hoog (staand formaat) 

Aanleverspecificaties advertenties 

De advertentie dient de adverteerder zelf te (laten) ontwikkelen en vervolgens digitaal aan te leveren 

bij LVSC. De advertentie moet aan onderstaande specificaties voldoen:   

• Aflopend formaat is 200 mm breed en 240 mm hoog + 3 mm afloop rondom (dan wordt het 

206*246) 

• Het bestandsformaat: certified pdf (in cmyk) met paskruizen, resolutie 300 dpi 



2. Inserts 

Een insert is een losse bijlage (bijv. een flyer) die wordt ingeseald bij het tijdschrift. Criteria: max. A5-

formaat 21 x 14,8 en max. 15 gram.  De insert dient de adverteerder zelf te (laten) ontwikkelen en 

vervolgens op te sturen naar de drukker van TsvB.  

Opties: Omschrijving optie: Prijs:  

Optie 1 (standaard) insert wordt meegeseald aan de 
buitenkant van TsvB, doorgaans aan de 
achterzijde van het tijdschrift. 

€ 195 excl. btw 
 

Optie 2 insert wordt op een willekeurige plaats IN 
het tijdschrift toegevoegd. 

€ 325 excl. btw 
 

Optie 3 insert wordt op aangewezen/specifieke 
plaats IN het tijdschrift toegevoegd. 

€ 495 excl. btw 
 

  

Aanleverdata advertenties en inserts 2022 

Nummer Uiterste aanleverdatum 
advertenties 

Uiterste aanleverdatum 
inserts** 

Verschijning TsvB 
(streefdatum) 

1 Maandag 24 januari Dinsdag 22 februari Dinsdag 15 maart 

2 Maandag 18 april Dinsdag 17 mei Dinsdag 7 juni 

3 Maandag 11 juli Dinsdag 23 augustus Dinsdag 13 september 

5 Maandag 24 oktober Dinsdag 22 november Dinsdag 13 december 

(Alle data zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen) 

**  Inserts dienen per post aangeleverd te worden bij de drukker: DPN-Rikken, t.a.v. Paul 

 

Feiten en cijfers Tijdschrift voor Begeleidingskunde 

✓ Tijdschrift voor Begeleidingskunde verschijnt 4x per jaar, zowel op papier als digitaal 

✓ TsvB wordt per post en digitaal naar ca. 2.400 LVSC-leden en TsvB-abonnees verstuurd.  

✓ Per uitgave worden circa 300 - 600 extra PR-exemplaren gedrukt. Deze worden gratis 

uitgereikt tijdens beurzen en congressen, maar ook opgestuurd naar LVSC-relaties en nieuwe 

studenten van door LVSC erkende opleidingen.  

✓ De volledige uitgaven en artikelen van iedere TsvB-uitgave worden op de digitale kennisbank 

www.tsvb.nl geplaatst die toegankelijk is voor LVSC-leden en TsvB-abonnees. Ook zijn de 

uitgaven en artikelen (tegen betaling) te downloaden op www.professioneelbegeleiden.nl  

Meer informatie 

- Meer weten over de advertentiemogelijkheden in TsvB? Neem dan contact op met Patrick 

Kerkhoff via p.kerkhoff@lvsc.eu of 024 – 3662080.  

http://www.tsvb.nl/
http://www.professioneelbegeleiden.nl/
mailto:p.kerkhoff@lvsc.eu

