SCHERP
christen-professionals scherp in beeld
SCHERP is het officiële relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). SCHERP is informatief,
uitdagend, opiniërend en prikkelend tegelijkertijd. SCHERP wil haar lezers op een boeiende manier
inspireren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de CHE en de werkgebieden waarvoor de
CHE opleidt.
Lezers
SCHERP richt zich op alle relaties van de CHE in alle domeinen waar zij voor opleidt: oud-studenten,
stagebedrijven of – instellingen en kerkelijke gemeenten.
Een brede groep hoogopgeleide mensen die zich zeer betrokken voelen bij de samenleving en voor een
groot deel een actief kerkelijk en werkzaam bestaan leiden. De oud-studenten (ongeveer de helft van de
lezers) bevinden zich voor het grootste deel in de leeftijdscategorie 25-40 jaar en zijn werkzaam in de
volgende domeinen: gezondheidszorg, welzijn, basisonderwijs, kerkelijk werk, journalistiek en
communicatie, ICT, management en hrm.
De formule (magazine en online-nieuwsbrief)
SCHERP benadert haar onderwerpen vanuit een (inter)nationaal perspectief. In ruime diversiteit aan
rubrieken worden veelal werkgebieden en beroepsgerelateerde issues belicht die in het directe verlengde
liggen van de opleidingen van de CHE. SCHERP bevat een mix van openhartige interviews, diepgravende
artikelen, prikkelende columns, nuttige informatie, actuele nieuwsfeiten en luchtige zijstapjes. SCHERP biedt
haar lezers hiermee een breed scala aan boeiende en aansprekende onderwerpen.
Naast het magazine verschijnt er ook twee maal per jaar een digitale nieuwsbrief SCHERPjekennis met
interessante onderzoeken, ontwikkelingen en opleidingen voor professionals.
Tarieven en formaten 2021
Magazine (uitgave begin april en half oktober 2019)
1/1 pagina FC
210 x 297 mm + 5 mm afloop rondom € 1295,- (excl. BTW)
1/2 pagina FC
200 x 141 mm
€ 795,- (excl. BTW)
1/4 pagina FC
97,5 x 141 mm
€ 495,- (excl. BTW)
Voor plaatsing op de achterzijde (alleen 1/1 pagina mogelijk) geldt een toeslag van 25%. Ook zijn er mogelijkheden voor
een insert in het hart van SCHERP of een plakkaart in uw advertentie, zie het voorbeeld hieronder.
Neemt u gerust contact op voor de mogelijkheden.
Bijsluiter
Bijsluiter

Oplage
Technische gegevens

Advertentie-exploitatie
Aanleveren van materiaal

1/1 pagina, incl. drukwerk
1/1 pagina, excl. drukwerk

€ 1495,- (excl. BTW)
€ 995,- (excl. BTW)

18.000 exemplaren
papier 130 gr. silk, afwerking geniet gebrocheerd
bladspiegel 230 x 290 mm, aflopend 3 mm
advertentiemateriaal certified PDF
Dirk Jan Heijkamp, 06 13 71 89 69
djheijkamp@iconnectmedia.nl

De CHE is een community; een christelijke leer- en werkgemeenschap waar medewerkers en studenten vorm
geven aan een hoogwaardig en innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling.
De CHE biedt hbo-bachelors (voltijd en deeltijd), Ad-opleidingen, masters, post-hbo’s, cursussen, advies en
onderzoek.

