
Het enige vakblad voor ontwikkeling,  
onderwijs en opvoeding aan het jonge kind 
binnen de context van spelend leren

HJK is het meest geraadpleegde vakblad in het basisonderwijs en 
draait om de wereld van het jonge kind. Al 47 jaar! Het is het enige 
vakblad voor professionals die zich in educatieve context bezighouden 
met het jonge kind (3-8 jaar) en bevordert hun professionalisering.
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Feiten
Doelgroep:  leerkrachten in de onderbouw van het basis- en speciaal 

onderwijs en professionals in de kinderopvang
Oplage: 4000 exemplaren
Verschijningsfrequentie:   maandelijks, 10 keer per jaar + 2 specials per jaar
Verschijningsvorm:  print en digitaal, op tablet en pc
Sitebezoek:   gemiddeld 3500 unieke bezoekers per maand 
Digitale nieuwsbrief:  10 keer per jaar, 2500 abonnees,  

gemiddeld openingspercentage: 42%

Landelijk 
congres

5e Landelijk congres 
Jonge kind AOb en HJK
Wegens succes herhaald

Zet alvast in de agenda: 
woensdag 1 april 2020 
www.aob.nl/jongekind

www.hjk-online.nl

De wereld van
Het Jonge Kind

Het vakblad biedt maandelijks deskundige en onderbouwde 
artikelen en rubrieken. De focus ligt op ontwikkeling, onderwijs en 
opvoeding aan het jonge kind binnen de context van spelend leren. 
De artikelen en rubrieken in HJK helpen de professional met 
antwoorden op vragen waar ze dagelijks tegenaan lopen.  
Met áltijd een koppeling tussen theorie en praktijk.

LEZERS  WAARDEREN HJK MET EEN 8+!
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HJK is een uitgave van ThiemeMeulenhoff



Formaten blad
Staand Liggend

1/1 pagina 210 mm x 270 mm -

1/2 pagina 83 mm x 230 mm 170 mm x 113 mm

1/4 pagina 83 mm x 113 mm

Adverteren in HJK

JSW (Jeugd in School en Wereld) is 
een begrip in het basisonderwijs.  
Al meer dan 100 jaar! De artikelen en 
rubrieken in JSW helpen leerkrachten 
om hun lespraktijk te verbeteren 
en een (nog!) betere leerkracht te 
worden. Profiteer van een korting bij 
adverteren in beide vakbladen!

Crossmediaal aanbod
Wij bieden verschillende combinaties van adverteren 
in het blad, in de nieuwsbrief en op de site tegen 
een scherp tarief. Neem voor de mogelijkheden 
contact op met Recent (Ray Aronds): ray@recent.nl

Digitale nieuwsbrief Banner website
Rectangle: 300 x 250 px of 336 x 280 pxBanners: 600 x 200 px

Klein: 300 x 250 px Halfpager: 300 x 600 px

Tarief vanaf € 250,- / JPG, PNG, Gif

Formaten online

Formaat Tarief

1/1 pagina zw/w € 1.315,-

1/2 pagina zw/w € 695,-

1/4 pagina zw/w € 385,-

1/1 pagina f.c. € 1.935,-

1/2 pagina f.c. € 1.005,-

1/4 pagina f.c. € 595,-

Korting
4 plaatsingen: 5%
6 plaatsingen: 10% 
10 plaatsingen: 15%

Bijsluiters en advertorials op 
aanvraag 

Alle tarieven zijn exclusief BTW

Toeslag 
Binnenkant cover voorkant: 15%
Binnenkant cover achterkant: 10%
Achterpagina: 25%

Tarieven blad

Druk Offset

Bladspiegel 210 x 270 mm

Materiaal Certified PDF, 300 dpi met (kleur)proef

Technische gegevens

Editie Reservering Advertentie 
aanleveren

Verschijning

1 – september 2019 9 augustus 2019 16 augustus 2019 3 september 2019

2 – oktober 2019 6 september 2019 13 september 2019 1 oktober 2019

3 – november 2019 4 oktober 2019 11 oktober 2019 29 oktober 2019

4 – december 2019 1 november 2019 8 november 2019 26 november 2019

5 – januari 2020 6 december 2019 13 december 2019 7 januari 2020

6 – februari 2020 10 januari 2020 17 januari 2020 4 februari 2020

7 – maart 2020 7 februari 2020 14 februari 2020 4 maart 2020

8 – april 2020 6 maart 2020 13 maart 2020 31 maart 2020

9 – mei 2020 12 april 2020 17 april 2020 5 mei 2020

10 – juni 2020 8 mei 2020 15 mei 2020 2  juni 2020

Aanleverdata blad
Editie Materiaal  

aanleveren

1 – september 2019 26 augustus  2019

2 – oktober 2019 23 september 2019

3 – november 2019 21  oktober 2019

4 – december 2019 18 november  2019

5 – januari 2020 30 december  2019

6 – februari 2020 27 januari  2020

7 – maart 2020 24  februari 2020

8 – april 2020 23  maart 2020

9 – mei 2020 27 april  2020

10 – juni 2020 25 mei 2020

Aanleverdata digitale nieuwsbrief

Interesse? Neem contact op met Recent (Ray Aronds) 
T: 020 - 3308998 / E: ray@recent.nl 

Er zijn diverse combinaties mogelijk tegen 
een voordelig tarief. Bijvoorbeeld een 

advertentie in het blad, een advertorial 
in de digitale nieuwsbrief en een banner 

op een goedlopende pagina op de website 
www.hjk-online.nl

COMBINATIE-KORTING BIJ HJK EN JSW

Leaderboard: 728 x 90 px -


