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Beursprogramma 2019
Onderwijsbeurs Zuid (mbo, hbo, wo)
Beursgebouw Eindhoven
27 & 28 september 2019
vr 10.00-17.00 uur | za 09.00-16.00 uur

Onderwijsbeurs Noordoost (mbo, hbo, wo)
IJsselhallen Zwolle
4 & 5 oktober 2019
vr 10.00-17.00 uur | za 09.00-16.00 uur

Studiekeuzebeurs Midden (mbo, hbo)
Jaarbeurs Utrecht
22 & 23 november 2019
vr & za 10.00-16.00 uur

De BuitenlandBeurs
Jaarbeurs Utrecht
22 & 23 november 2019
vr & za 10.00-16.00 uur
ICC Gent, België Nieuwe locatie!
24 november 2019
zondag 10.00-16.00 uur

Studiekeuzebeurs West (mbo, hbo)
Rotterdam Ahoy
6 & 7 december 2019
vr & za 10.00-16.00 uur

Waarom & Daarom
Ieder jaar worstelen vele leerlingen weer met één
van de belangrijkste keuzes in hun leven:
het kiezen van een vervolgopleiding. In deze tijd is
het essentieel om direct de juiste studie te kiezen,
wat het er voor jongeren en hun ouders niet eenvoudiger op maakt. Onderwijsinstellingen dienen
zich daarom in het oriëntatietraject al te onderscheiden en ervoor te zorgen dat zij bij mogelijke
studenten op het netvlies verschijnen en blijven.
Het participeren aan een studiekeuze-evenement
is hét middel bij uitstek om uw organisatie aan uw
doelgroep te presenteren.
Daarnaast bieden de beurzen werkgevers
een ideale mogelijkheid voor het werven van
aanstormendtalent. De bezoekende scholieren
en studenten zijn dé doelgroep voor bijbanen,
vakantiewerk, stages en leer-werktrajecten.
De onderwijsbeurzen van Organisatie Groep Zuid
(OGZ) vormen een fantastisch platform waar vele
cruciale factoren samenkomen. In een inspirerende
en proactieve omgeving ontmoeten opleidings
instituten hun aanstaande studenten en vice versa
en worden vervolgstappen richting open dagen
gepland. Dit alles bewaakt door onze drie pijlers:
kwaliteit, relevantie en meerwaarde. Dát zijn de
studiekeuze evenementen van OGZ!
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Wat maakt onze beurzen uniek
We werden spontaan aangesproken door een docent, bleek dat nou net de
ideale opleiding en oplossing voor mijn dochter te zijn. Nooit geweten dat
die opleiding er was. Zonder die meneer had mijn dochter het nu nog niet
geweten.
					
- Bezoekende ouder 2018

Onafhankelijke sessies

Studiekeuze coaching

OGZ biedt bezoekers tijdens elke beurs een af
wisselend studiekeuze programma aan.
Denk hierbij aan studiekeuzeadvies, de
ontwikkelingen in het leenstelsel, studeren of
stage in het buitenland of de rol van ouderlijke
begeleiding in het studiekeuzetraject.

Bezoekers krijgen tijdens de beurs de mogelijkheid
om met een professionele studiecoach een studie
keuze coachgesprek aan te gaan.

Doelgerichte decanenbenadering
Decanen spelen een grote rol bij de opleidings
keuze van hun leerlingen, vandaar dat goed
contact met deze doelgroep voor ons van groot
belang is. Decanen(kringen), mentoren en studie
begeleiders worden actief benaderd en gevraagd
onze beurzen onder de aandacht te brengen bij
hun leerlingen. Wij bieden hen de mogelijkheid
om de beurs klassikaal te bezoeken. Dit wordt
ondersteund door georganiseerd busvervoer en
lesmateriaal, waarmee leerlingen goed voorbereid
de beursvloer op gaan.
Naast het bezoek met leerlingen, stimuleren
wij decanen om ook ouders op onze beurzen
te attenderen en hen actief te betrekken bij het
beursbezoek van hun kind.

Persoonlijke Plattegrond
Bezoekers kunnen vooraf aan en tijdens de beurs
een Persoonlijke Plattegrond te maken, met daarop
de voor hen relevante onderwijsinstellingen en
organisaties. Exposanten kunnen eenvoudig
zelf aangeven op welke opleidingen en
interessegebieden zij gevonden willen worden.
Hiermee wordt de bekendheid en vindbaarheid
van uw organisatie vergroot en wordt tevens
gezorgd voor een gerichte aanloop van bezoekers
op uw stand.

Domeinvoorlichting
Naast een veelzijdig aanbod aan onder
wijsinstellingen, vinden er domeinvoorlichtingen
plaats op de beurs. (Oud)studenten van
verschillende onderwijsinstellingen vertellen
uit eigen ervaring wat verschillende domeinen
inhouden. Bezoekers ontvangen informatie

over studiemogelijkheden en de bijbehorende
beroepen.

Digitale bezoekersregistratie
OGZ houdt een nauwkeurige digitale
bezoekersregistratie bij, in samenwerking met
onderwijsspecialist Summit. U kunt scanners
huren om data van de voor u interessante
bezoekers te verzamelen. Na afloop van de beurs
ontvangt u deze data voor opvolgcontact na de
beurs, bijvoorbeeld voor het gericht uitnodigingen
voor Open Dagen.

Onafhankelijke evaluatie
OGZ vindt het belangrijk om haar beurzen
onafhankelijk te laten toetsen op kwaliteit,
relevantie en meerwaarde voor bezoekers en
exposanten. Door middel van enquêtes wordt na
iedere beurs een overzichtelijk rapport opgesteld
door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect.
Voor eenieder is dit rapport inzichtelijk.
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Bezoekers- & Exposantenprofiel
Aantal exposanten 2019:
Onderwijsbeurs Zuid:
Onderwijsbeurs Noordoost:
Studiekeuzebeurs Midden:
Studiekeuzebeurs West:

104
91
70
64

Exposantenprofiel:
• Onderwijs en onderwijs gerelateerde instellingen op mbo, hbo en wo niveau (let op: bij
Studiekeuzebeurs Midden en Studiekeuzebeurs West geen wo niveau)
• (Leerwerk)Bedrijven
• Instellingen met informatie over stage/studeren/taalreizen in het buitenland
• Overheidsinstanties en sector/branche
promotie

Bedrijven en organisaties zijn hard op
zoek naar aanstormend talent en in
verschillende branches is een nijpend
tekort aan personeel.
Waar op de onderwijsbeurzen van OGZ
al langer verschillende themapleinen
aanwezig zijn (zoals bouw & techniek of
zorg), introduceren we vanaf 2019 het
‘Carrière, bijbaan en stage plein’. Dit
plein is specifiek bedoeld voor bedrijven
die op zoek zijn naar kandidaten voor
leerwerk-trajecten, (bij)banen of stages.

• Overige instanties, waaronder: studenten	
banen, studentenhuisvesting bureaus,
promotie studentensteden etc.

Vraag gerust naar de postcode-
analyse van het bezoek per beurs.
Bezoekersprofiel:
•
•
•
•

Leerlingen/studenten
Ouders/begeleiders
Decanen, mentoren en studiebegeleiders
Herinstromers

Alle onderwijsbeurzen van OGZ
zijn gratis te bezoeken!

Niveau & aantal bezoekers
afgelopen edities:

VMBO

HAVO

VWO

MBO

HBO & WO

Anders

Vrijdag

Zaterdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Vrijdag

Zaterdag

Onderwijsbeurs Zuid
Aantal bezoekers afgelopen editie
Vrijdag
9.342
Zaterdag
9.760
Totaal
19.102

Onderwijsbeurs Noordoost
Aantal bezoekers afgelopen editie
Woensdag
6.388
Donderdag
6.624
Totaal
13.012

Studiekeuzebeurs Midden
Aantal bezoekers afgelopen editie
Vrijdag
6.334
Zaterdag
4.392
Totaal
10.726

Studiekeuzebeurs West
Aantal bezoekers afgelopen editie
Vrijdag
6.801
Zaterdag
3.207
Totaal
10.008
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Deelnamemogelijkheden
Deelname is mogelijk door middel van het huren van standruimte. Om het rendement uit uw deelname
te optimaliseren bieden wij daarnaast extra exposure mogelijkheden aan die u vindt op pagina 7.

Standruimte exclusief
standbouw*
Maximale zichtbaarheid en uitstraling. Voor de
gehuurde oppervlakte kunt u zelf een stand (laten)
ontwerpen en inrichten. Hiermee garandeert u een
unieke uitstraling, die past bij uw organisatie.
* De standbouw dient te voldoen aan de door de organisatie
opgestelde voorschriften.

Standruimte inclusief standbouw

Stand inrichting

Praktisch en voordelig. Deze kant-en-klare stand
maakt uw deelname zo eenvoudig mogelijk.
De stand is voorzien van zwarte wanden, tapijt,
verlichting en elektra. Op de frieslijst is de naam
van uw organisatie en het niveau goed zichtbaar.
U hoeft de stand enkel naar uw eigen inzicht in te
richten eventueel in combinatie met het servicepakket.

Wij bieden u de gelegenheid om uw stand heel
gemakkelijk te voorzien van een handige en pro
fessionele inrichting met het servicepakket.
Dit pakket bestaat uit een statafel met twee barkrukken, een afsluitbare balie en een palm.
De kosten bedragen €235,- per evenement.

Prima beurs met een goede drukte. We hebben zelfs
al verschillende aanmeldingen op de stand gehad,
ook was het aanbod van opleidingen gevarieerd.
- Exposant 2018

Beurs

Excl. standbouw

Incl. standbouw

Onderwijsbeurs Zuid

Registreer nu

€155,- per m2

€205,- per m2

Onderwijsbeurs Noordoost

Registreer nu

€135,-per m2

€185,- per m2

Studiekeuzebeurs Midden

Registreer nu

€145,- per m2

€195,- per m2

Studiekeuzebeurs West

Registreer nu

€150,- per m2

€200,- per m2

Aanvullende stand inrichting etc. is te bestellen
via het facilitair handboek dat u na inschrijving
ontvangt. Hierin treft u tevens informatie aan over
de op- enafbouwtijden, parkeren, catering en
dergelijke.

Vraag naar
de kortingsmodule
bij deelname aan
meerdere beurzen!
Vraag ook naar de
vroegboekkorting!

De minimale afname is 12 m2. Alle bedragen zijn per m2 en exclusief 21% btw en €1,- per m2 milieubelasting.
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Exposure mogelijkheden

U heeft bij OGZ diverse mogelijkheden om uw beursdeelname
te versterken via zowel online als offline exposure.

Hoofdsponsor (maximaal 1) | v.a. € 10.000,-

Sponsorlogo (let op: beperkt!) | €995,-		

• Vermelding als hoofdsponsor op de
homepage van de website met logo en
link naar uw website

Plaatsen van 2 rolbanners bij de entree/
catering (rolbanners dient u zelf mee te
nemen)

Logovermelding op de posters en flyers.

• Aanleveren van een redactioneel
artikel met link voor twee digitale
nieuwsbrieven

• Logovermelding in de VIP ruimte t.b.v.
decanenbenadering

• Promotie via online campagnes op
social media (bijv. Facebook & Instagram) in samenwerking met een online
marketing bureau
• Social media uitingen, ingaande 2
maanden voor aanvang van de beurs
• Logovermelding in alle digitale
nieuwsbrieven (naar bezoekers) tot en
met 1 januari 2020
• Zichtbaarheid in de aftermovie van
de beurs d.m.v. een vermelding met
interview (tijdens de beurs opgenomen)
• Advertentie in de beurscatalogus ½
pagina
• Vermelding als hoofdsponsor op de
flyers & posters
• Presentatie in een lezingenzaal

• 8 VIP tickets, om uw belangrijke
contacten uit te nodigen in een speciaal
daarvoor ingerichte ruimte op de beurs.
Dit is inclusief hapjes en drankjes voor
uw gasten
• Vermelding met logo als hoofdsponsor
op de e-tickets/toegangsbewijzen (iedere
bezoeker, exposant, decaan en VIP gast
krijgt een e-ticket)
• Vermelding met een banner in een
truss-constructie bij de entree van de hal
(banner dient u zelf aan te leveren)
• Plaatsing van uw brochures in de VIP
ruimte t.b.v. decanenbenadering
• Leveren en uitdelen van tasjes/gadgets
bij de uitgang van de beurs

Eindhoven, Utrecht en Rotterdam
reeds verkocht!

Sponsor (maximaal 2) | €4.995,• Banner op de website

• Presentatie in een lezingenzaal

• Advertentie in de digitale nieuwsbrief

• Plaatsen van 2 rolbanners (zelf mee te
nemen) bij de entree/catering

• Logovermelding in alle digitale nieuws
brieven (naar bezoekers) t/m 01-01-2020
• Tweemaal een post op social media
• Advertentie in de beurscatalogus ½
pagina
• Logovermelding op de flyers & posters

• Logovermelding in de VIP ruimte t.b.v.
decanenbenadering
• 4 VIP tickets, om uw belangrijke contacten uit te nodigen in een speciaal daarvoor
ingerichte ruimte op de beurs. Inclusief
hapjes en drankjes voor uw gasten

Advertentie in de beurscatalogus
Hele pagina | v.a. €495,- Halve pagina | v.a. €345,-

Buitenpresentatie | v.a. €495,In overleg met de beursorganisatie kunt u zich bij de entree van
de beurshal presenteren. Dit kan een bedrijfspresentatie zijn,
maar mag ook een ludieke actie zijn. Kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw wensen.

Banner op de website | €495,- p.m.
Met een banner op de homepage van de betreffende beurs kunt
u uw aanwezigheid communiceren op een directe en krachtige
manier.

Advertentie in de digitale nieuwsbrief | €395,U mag eenmalig een artikel (een titel van 45 tekens en 350 tekens voor de tekst) aanleveren dat geplaatst wordt in de e-mailnieuwsbrief aan de bezoekers voorafgaand aan de beurs. Tevens
wordt uw logo (doorklikbaar) of banner met link opgenomen in
deze e-mailnieuwsbrief.

Presentatie in een lezingenzaal | €695,U kunt een aanvraag hiervoor indienen. (let op: deze aanvraag
biedt geen garantie op een lezing). Op basis van alle aanvragen
wordt het definitieve programma vastgesteld.

Alle bedragen zijn exclusief btw en per beurs.
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Marketing & Communicatie
Wij zetten per beurs een uitgebreide marketingcampagne in met een breed aanbod aan
marketingcommunicatie tools, waarmee we de verschillende doelgroepen effectief bereiken.

Aansprekende en geoptimaliseerde websites voor elke
afzonderlijke beurs met interessante online exposure-mogelijkheden voor exposanten.
Per beurs een uitgebreide mediacampagne met een vooraanstaand dagblad met aantrekkelijke advertentiemogelijkheden.
Ondersteunende offline en online communicatiecampagne in
dit dagblad rondom de betreffende
beurs en beursspecial.
Inzet van nieuwsbrieven aan geselecteerde en ge
segmenteerde database van bezoekers én decanen.
Gerichte decanenbenadering via eigen database, specifieke
mailingcampagnes en aanwezigheid bij decanenbijeenkomsten ter kennisgeving/promotie van ons beursportfolio.
Uitgebreide social media-campagnes op onder
meer Facebook, Twitter, Instagram & Snapchat.
Beursmagazine met informatie over de beurs en interessante
artikelen voor jongeren en ouders. Vooraf gedeeld op social
media en in de nieuwsbrief.

Opvallende posters en flyers op scholen, bibliotheken
en cultuurlocaties, verspreid via decanen en verspreidingsbureau. Daarnaast digitale uitingen op beeldschermen via narrowcasting.
Sandwichborden en banners naast snelwegen, invalswegen, bij scholen en op drukke locaties in steden.
Daarnaast zichtbaar op reclamemasten naast (snel)
wegen.
Per beurs een uitgebreide online campagne door middel van Google AdWords, Google Display Netwerk en
Remarketing (Google, Facebook en Instagram).
Zichtbaarheid via decanen portals door onder andere
een vermelding van de beurzen in agenda's voor de
betreffende regio en een vermelding van de beurzen bij
overzichten van voorlichtingsactiviteiten.

Het is een goede manier voor mijn leerlingen om kennis
te maken met verschillende opleidingsmogelijkheden. Ik
kan iedereen aanraden om voorafgaand aan open dagen
de beurs te bezoeken, goede oriëntatie!
- Bezoekende decaan 2018
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De BuitenlandBeurs
Een unieke kans om studenten uit Nederland en België te werven!
De BuitenlandBeurs biedt het grootste platform op het gebied van studies, stages, (vrijwilligers)werk, high school year en taalcursussen in het buitenland.
Deze beurs wordt zowel in Nederland (Utrecht) als in buurland België (Gent) georganiseerd. De beurs in Gent vindt de dag na de beurs in Utrecht plaats.
Naast de internationale instellingen vanuit de hele wereld zal op de beurs in Nederland een Belgiëplein en op de beurs in België een Nederlandplein aanwezig zijn.
OGZ zal extra aandacht besteden aan het uitnodigingsbeleid en marketing om vraag en aanbod voor deze pleinen bij elkaar te brengen.

Locatie & Openingstijden

Deelnamemogelijkheden en kosten

De BuitenlandBeurs Nederland
22 & 23 november 2019
Jaarbeurs, Utrecht
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur

U kunt aan beide beurzen deelnemen maar het is uiteraard ook mogelijk om aan één beurs
deel te nemen. Deelname is mogelijk door middel van het huren van standruimte.
De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de stand.

De BuitenlandBeurs België
24 november 2019
International Convention Center (ICC), Ghent
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur

Verwacht aantal bezoekers 2019
Nederland 6.000 - 8.000
België
1.500 - 2.000

Beurs

excl. standbouw

incl. standbouw

Nederland tot 1 juni 2019

€150,- per m2

€200,- per m2

Nederland vanaf 1 juni 2019

€160,- per m2

€210,- per m2

België tot 1 juni 2019

€125,- per m2

€175,- per m2

België vanaf 1 juni 2019

€135,- per m2

€185,- per m2

De minimale afname is 9 m2. Alle bedragen zijn per m2 en exclusief 21% btw en €1,- per m2²milieubelasting.

Registreer nu voor Nederland

Registreer nu voor België

Vraag voor meer informatie over deze beurzen de brochure van
De BuitenlandBeurs aan of neem voor een advies op maat contact
met ons op.
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Organisatie & Contact
Met ons jonge en enthousiaste team van professionals zetten we
ons dagelijks volledig in om onze klanten optimaal te bedienen,
te faciliteren en te ondersteunen in hun beursdeelname(s). Hierin
geruggesteund door toonaangevende partners en organisaties,
nodigen wij u graag uit om als onze gewaardeerde exposant bij
één of meerdere van onze onderwijsbeurzen aanwezig te zijn!

Websites & promovideo's
		

Onderwijsbeurs Zuid | www.onderwijsbeurszuid.nl

		

Onderwijsbeurs Noordoost | www.onderwijsbeurs.nl

		

Studiekeuzebeurs Midden | www.studiekeuzebeurs.nl

		

De BuitenlandBeurs NL | www.buitenlandbeurs.nl

		

De BuitenlandBeurs BE | www.buitenlandbeurs.be

		

Studiekeuzebeurs West | www.studiekeuzebeurswest.nl

Contactinformatie

Annemarie Bruinsma

Joris Verheijen

Projectmanager

Marketingmanager

Melanie van Happen

Mieke Zwanenberg

Accountmanager

Accountmanager

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog aanvullende vragen
of behoefte aan een advies op maat, neemt u dan contact met ons
op. Wij zijn u graag van dienst!
Met hartelijke groet,

Pr ojectteam Onderwijs
T. +31 (0) 40 - 297 94 94 E. info@onderwijsbeurzen.nl
W. www.onderwijsbeurzen.nl

Brigit Heijnen
Accountmanager

Robert Hoelen
Accountmanager
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