
Les is al meer dan dertig jaar 

het vakblad voor iedereen die 

betrokken is bij NT2-onderwijs, 

in het beroepsonderwijs. Les, dat 

daarom hét platform om uw nieuwe 

taal- en inburgeringsmethoden, 

vakopleidingen, trainingen en 

vacatures voor docenten onder de 

aandacht te brengen.

Titel: Les

Ondertitel: Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs

Uitgave van: Uitgeverij Boom

Doelgroep: Wat Les bijzonder maakt, is dat hiermee 

vrijwel de gehele beroepsgroep van inburgerings- en 

NT2-docenten en instellingen bereikt wordt. Er is geen 

ander blad dat goed in deze doelgroep zit. Daarnaast is 

er ook in toenemende mate belangstelling vanuit MBO 

en NT1 onderwijs voor Les. 

Advertentieformaten en –prijzen

hele pagina 175 x 260 mm € 865,20

halve pagina 175 x 125 mm € 491,30

Als u meerdere keren per jaar wilt adverteren in Les, 

hanteren wij een aantrekkelijke korting. Neem hiervoor 

U kunt uw advertentie digitaal aanleveren in:

Indesign CS1 / EPS / TIFF / PDF / met een resolutie van 

300 dpi. Opgemaakt in grijstinten. Andere 

bestandsformaten in overleg.

Verschijningsschema

het betreffende nummer wilt adverteren kunt u contact 

Alle tarieven zijn in euro’s, exclusief 21% BTW

Verschijningsfrequentie: 4 keer per jaar

losse bijsluiter 175 x 260 mm € 865,20

Wanneer de inleverdatum is verstreken en u toch nog in 

Elke twee weken verschijnen er twee nieuwe artikelen. 

De artikelen verschijnen digitaal op www.tijdschriftles.nl 

vier keer per jaar verschijnt, is 

Redactie · Stichting Les · Postbus 58299 · 1040 HG Amsterdam        

telefonisch: 020-5200134.

contact op met Roos Pieterse van uitgeverij Boom.  

opnemen met Roos Pieterse van uitgeverij Boom. Per  

Per e-mail: r.pieterse@uitgeverijboom.nl of 

e-mail: r.pieterse@uitgeverijboom.nl of telefonisch: 020-5200134.

LES digitaal
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inburgering en taalontwikkeling 

zo is gebleken uit een lezersonderzoek

éénkoloms 55 x 110 mm € 214,25

LES 202 docentvaardigheden 

LES 203 jubileumnummer 

LES 204 lescongres

Les 201 toekomst: doorstroom naar vervolgonderwijs

advertentiedeadline 20-02, verschijnt eind maart

advertentiedeadline 03-05, verschijnt half juni

advertentiedeadline 21-08, verschijnt begin oktober

advertentiedeadline 06-11, verschijnt eind december

Oplagegegevens: 1200 exemplaren en circa 4000 lezers
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