Infosheet 2021
De Nieuwe Meso
DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en
uitvoering, het macro-, het meso en het microniveau, buiten en
binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. DNM sluit
aan bij de actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek
en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor
actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere
perspectieven te behandelen en soms van een relativerende
knipoog te voorzien.
Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
8
Frequentie:
4 uitgaven per jaar
Doelgroep: 	De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders
en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair
en voortgezet onderwijs en in het middelbaar
beroepsonderwijs en teamleiders tot en
met bestuursvoorzitters die graag lezen over
onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse
werk mee te maken hebben.

Website:		
www.denieuwemeso.nl
Twitter:			
www.twitter.com/denieuwemeso

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
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vakblad over onderwijs en leiderschap

Belangrijke data
Editie:
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04

Thema:		
Leiderschap van Leraren
Onderwijsbestuur
Onderwijsonderzoek
Goed werk.

Aanleverdatum:
3 februari		
5 mei		
25 augustus
10 november

Verschijning:
3 maart
2 juni
22 september
8 december

MAGAZINE

FOCUS OP

•

LEIDERSCHAP
IN TIJDEN VAN CORONA

•

Tarieven*

Vier uitdagingen ter verbetering van het
vertrouwen in schooladviezen
Docenten gezocht voor Sterk
Techniekonderwijs
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Prijs:
€ 495,€ 795,€ 185,€ 125,-

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

Bereik
Papieren oplage:

500

De Nieuwe Meso is online beschikbaar op het
platform www.ProfessioneelBegeleiden.nl.

Technische gegevens
Uitvoering:
		

Full colour
170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina)

*excl. 21% btw		
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