
Mediaplanning – bijeenkomst 4 



Agenda  

• Online media toepassingen (in 10 minuten) 
 

• Plaatsingsschema 
 

• Vragen beantwoorden 
 

• Verder werken aan mediaplan; deze week ook onderdelen 
strategie, tactiek, plaatsingsschema en budget. 
 

• groepen koppelen 







Online middelen 

• Websites 
• Webvertising en affiliates 
• Zoekmachinemarketing 
• Social media 
• E-mail marketing 
• Mobile marketing 
• Gaming 

 
• Viral marketing 

 
• webanalytics 

 



website 







Webvertising en affiliates 

 
 
 

 
Bannering 
Betaalde links 
Behavorial targeting, re-targeting 
Affiliates 
Afrekenmodellen 

 
 



Bannering 



Bannering 



Targeting 

http://www.versereclame.nl/?attachment_id=6569


affiliates 



Zoekmachinemarketing  

• Sea; search engine advertising 
 Adverteren op google, google adwords, 
 keywordanalyse 

 
• Seo; search engine optimilisatie 
 Vindbaarheid google;  

 
 
 



Social media  (networks) 



Plaatingsschema 

Doel plaatsingsschema  
 
• verschaft een duidelijk en compleet overzicht in 

mediumtype en media/kanalen, tijdsduur, budgetverdeling, 
welke campagne en mate van mediadruk.  
 

• Het gaat niet om de inhoud, dit plaats je in de tabbladen 
met toelichting 
 

• In excel, per tabblad 1 A4 liggend (landscape) 

 



voorbeeld plaatsingsschema 





   



print
exploitant titel

Print Totaal kosten

Voorbeelden noodzakelijke/relevante informatie op te nemen in het overzicht:
Exploitant, titel, oplage, bereik, positie, formaat, periode (datum), frequentie, kosten, kosten per duizend, doelgroep, doelstelling (k/h/g)

oplage 
bereik 
contactfrequentie 
positie / formaat 
periode 
frequentie 
kosten 
kosten / 1.000 
doelgroep 
doelstelling  



tv                 

Exploitant zender               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

TV Totaal kosten               

Voorbeelden noodzakelijke/relevante informatie op te nemen in het overzicht: 

Exploitant, zender, bereik/GRP, programma voor/na, spotlengte, periode (datum), f requentie, kosten, kosten per grp, doelgroep, doelstelling (k/h/g) 

GRP’s 
bereik   
contactfrequentie 
programma 
spotlengte 
periode 
frequentie 
kosten 
kosten / grp 
doelgroep 
doelstelling  



radio                 

Exploitant zender               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Radio Totaal kosten               

Voorbeelden noodzakelijke/relevante informatie op te nemen in het overzicht:  

Exploitant, zender, bereik/GRP, programma voor/na, spotlengte, periode (datum), f requentie, kosten, kosten per grp, doelgroep , doelstelling (k/h/g) 

GRP’s 
bereik   
contactfrequentie 
programma 
spotlengte 
periode 
frequentie 
kosten 
kosten / grp 
doelgroep 
doelstelling  



radio                 

Exploitant zender               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Radio Totaal kosten               

Voorbeelden noodzakelijke/relevante informatie op te nemen in het overzicht:  

Exploitant, zender, bereik/GRP, programma voor/na, spotlengte, periode (datum), f requentie, kosten, kosten per grp, doelgroep , doelstelling (k/h/g) 

GRP’s 
bereik   
contactfrequentie 
programma 
spotlengte 
periode 
frequentie 
kosten 
kosten / grp 
doelgroep 
doelstelling  



Internet               

Exploitant website               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Internet Totaal kosten               

Voorbeelden noodzakelijke/relevante informatie op te nemen in het overzicht: 

Exploitant, site, afrekenmodel, bereik, positie, periode, formaat (banner, skyscraper e.d.) , frequentie,  kosten, kosten per duizend, doelgroep, doelstelling (k/h/g) 

afrekenmodel 
(CPM/CPC) 
bereik   
positie 
periode 
formaat (banner / 
skysraper etc) 
frequentie 
kosten 
kosten / 1.000 (CPM) 
doelgroep 
doelstelling  



raadpleeg handleiding voor beoordelingscriteria 



inleveren 

• uiterlijk 1 werkdag na bijeenkomst bij zowel naar docent als gekoppelde 
groep. Deadline = deadline! 
 

• Check of alles goed leesbaar is. Niet leesbaar wordt niet beoordeeld. 
 

• zowel in titel van het bestand als in alle afzonderlijke tabbladen 
vermelden:  

 > klas 
 > groepsnummer  
 > studenten (namen en nummers) 

 
 
Docent 
1. natschool uploaden  
2. hard copy – kleur – 1 pagina per tabblad  

 
Gekoppelde groep 
in overleg met elkaar; digitaal mag. 



Gekoppelde groepen 

1  2 
Groep 1 beoordeelt groep 2 
 
2  3 
Groep 2 beoordeelt groep 3 
 
3  4 
Groep 3 beoordeelt groep 4 
 
4  5 
Groep 4 beoordeelt groep 5 
 
5  6 
Groep 5 beoordeelt groep 6 
 
6  7 
Groep 6 beoordeelt groep 7 
 
7  8 
Groep 7 beoordeelt groep 8 
 
 
 
 

 

8 9 
Groep 8 beoordeelt groep 9 
 
9  1 
Groep 9 beoordeelt groep 1 
 



planning 

Bijeenkomst 5 
• Vragen beantwoorden 
• Plaatsingsschema afronden 
• Beoordelingscriteria formuleren 
• Volgende dag definitieve voorstel inleveren bij docent én 

gekoppelde groep 
 
 Bijeenkomst 6 
• Voorstellen toelichten en beoordelen 

 

 



VRAGEN OPDRACHT? 


