
Terugkoppeling 

Terugkoppeling verschijnt vier maal per jaar en is een 
handzaam magazine voor techniek- en bèta-
onderwijs. Het richt zich voornamelijk op mensen met 
een onderwijsbaan in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs of in het VMBO. Het heeft een 
oplage van 4000.  

Het magazine is 36 bladzijdes dik B5 formaat (170 x 
240 mm). Het is klein, handzaam en heeft een stevige 
kaft. Door de duurzame uitstraling wordt het vaak na 
lezing opgeborgen in de boekenkast en behandeld als 
een handig naslagwerk, dat ook op een later moment 
het doorbladeren waard is. 

Elke uitgave heeft een thema. Denk hierbij aan hout, 
licht, spelen of vakoverschrijding. 

Auteurs voor het magazine dienen rekening te 
houden met de richtlijnen die onderaan dit document 
staan opgesomd, maar ook met de inhoudelijke 
aansluiting bij het thema, bij één van onze 
terugkerende onderwerpen of binnen een van onze 
rubrieken. Wij hanteren de onderstaande inhoudelijke 
verdeling. 

 

Inhoud Terugkoppeling 

Inhoud magazine met tussen haakjes per onderwerp het aantal bladzijdes / aantal woorden dat 
hiervan wordt besteed. Op één bladzijde passen ongeveer 300 woorden en een afbeelding. 

Inhoud (1) 

Inleiding van de gastredacteur (1) 

 Dit onderdeel beslaat een halve pagina en leidt het thema in en verwijst eventueel  
 hiervandaan door naar de bijdrage van de gastredacteur. 

Hoofdartikel (5/1500) 

 Niet elke uitgave heeft een hoofdartikel. 1500 woorden is de maximale grootte van een 
 artikel in de Terugkoppeling.  



Wetenswaardigheden (2/600),  

Deze pagina's zullen bestaan uit tal van kleine artikeltjes. De inhoud kan over van alles 
gaan wat het benoemen waard is, maar waar geen heel artikel aan zal worden gewijd. In 
plaats daarvan zal elke korte alinea eindigen met een doorverwijzing naar het boek, de 
film of de website waar meer over het onderwerp te vinden is. 

Advertenties, colofon etc. (5) 

(ver)(volg)opleiding (2/600) 

Artikelen over bèta-techniek binnen het basisonderwijs, maar ook techniek binnen 
volgopleidingen en docentenopleidingen. Dit kan zowel op het gebied van de didactiek, 
leermiddelen of op de lesinhoud zijn gericht. Ook meer in het algemeen kan er hier 
worden ingegaan op de kwaliteit en de aansluiting van de opleidingen. 

Ontwikkelingen op ons vakgebied (4/1200) 

Dit is een brede rubriek met ruimte voor ontwikkelingen waar niet elke docent mee te 
maken heeft. Ontwikkelingen als de nieuwe inrichting van het MBO, het politieke klimaat, 
de aanpak van bèta-onderwijs in België enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld meer 
informatie over het vak techniek binnen een technasium. Iets waar ten slotte ook niet 
elke docent mee te maken heeft. 

In de klas (2/600) 

“In de klas” is de verzamelnaam voor alle artikelen binnen de invloedssfeer van de 
docent. Lesvoorbeelden, didactiek, praktijkvoorbeelden, praktische hulpmiddelen 
enzovoort. Nieuwe technieken kunnen hier ook worden behandeld, maar dan wel 
gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van de docent. Bijna elk artikel in deze rubriek moet 
de docent een stap verder helpen. Dit op ieder denkbaar niveau: van opruimtips en 
klassenmanagement tot het kennismaken met nieuwe technieken als inspiratie voor een 
nieuwe les. Er is ruimte voor meerdere stukken binnen dit onderwerp. 

Buiten de klas (3/900) 

Deze rubriek gaat over educatie buiten de directe invloedssfeer van de docent. 
Bijvoorbeeld techniek-wedstrijden die worden uitgeschreven waaraan kan worden 
deelgenomen, maar ook workshops die je zou kunnen inhuren of musea. 

Thema-gerelateerd (3/900) 

Soms is er ruimte voor een thema-gerelateerd artikel met minder onderwijsaansluiting. 

 

 

 



 

Planning 

Medium Aanleveren kopij Verschijning 

Terugkoppeling Graag 2 maanden voor 
verschijnen (anders in overleg) 

maart, juni, oktober, december 

 

Advertenties 

Er is ruimte voor advertenties in de diverse media van de NVON. Wij hechten er waarde aan dat 
advertenties die verschijnen in een van onze media inhoudelijk interessant zijn voor onze leden 
en/of belangstellenden. 

Bij inhoudelijk interessante advertenties werken wij zelfs graag mee aan het communiceren van 
uw boodschap. Bijvoorbeeld door de vormgeving aan te passen aan het medium of in de vorm 
van een redactioneel artikel. 

Advertenties kunnen verschijnen op de website, in de nieuwsbrief en natuurlijk ook in de vorm 
van gedrukte media. 

In de Terugkoppeling is ruimte voor paginagrote advertenties, advertenties van een halve of van 
een kwart pagina. (respectievelijk: 170 x 240 mm / 170 x 120 mm / 85 x 120 mm). 

Daarnaast biedt de NVON promotie-mogelijkheden rondom de jaarlijkse conferentie in de vorm 
van bijvoorbeeld een stand of het uitdelen danwel plaatsen van promotiemateriaal. 

 



Aanlevering tekst en beeld. 

Tekst kan onopgemaakt en zonder beeld worden aangeleverd via redactie@nvon.tk . Houd 
rekening met de gereserveerde ruimte per rubriek in de Terugkoppeling. De aanspreekvorm is 
“je/jij”. 

Indien de tekst een proef of practicum beschrijft, deel de tekst dan op in “benodigdheden” en 
“uitvoering”, respectievelijk een lijst van benodigheden en de daadwerkelijke stappen. Zie ook het 
voorbeeld hieronder. Geef indien mogelijk de benodigde tijd aan. 

 

Beelden los van de tekst aanleveren en op een zo hoog mogelijke resolutie. Naam van de 
fotograaf moet vermeld worden. In de naam van het document ‘naam fotograaf’ + ‘onderwerp 
foto’ vermelden. Fotograaf en/of gefotografeerde personen moeten toestemming voor publicatie 
gegeven hebben.  

De redactie houdt zich het recht voor aangeleverd materiaal niet te plaatsen en wijzigingen in de 
tekst aan te brengen. 

Kopij kan worden aangeleverd via: redactie@nvon.tk 


