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WELKOM BIJ
ACCO LEARN

Je leert je leven lang. Als kind op school,

als student in het hoger onderwijs en als

professional tijdens je loopbaan. En dat is

belangrijk, want jezelf (blijven)

ontwikkelen is nodig om bij te blijven in

onze veranderende wereld.  

Acco Learn is al meer dan 60 jaar expert

in alles wat met succesvol leren te maken

heeft. Maar dat doen we niet alleen. Onze

auteurs spelen een belangrijke rol in het

maken van leeroplossingen met een hoge

impact. We zijn dan ook blij je te

verwelkomen in onze auteurscommunity. 

Bij het uitgeven van een publicatie komt

heel wat kijken: auteursvergoedingen,

contracten, je teksten aanleveren... Als

nieuwe auteur heb je allicht heel wat

vragen. In deze onthaalbrochure geven

we je uitleg over de belangrijkste stappen

in het uitgeefproces. Je krijgt praktische

tips over het aanleveren van je manuscript

en je komt te weten hoe je contract in

elkaar zit. We laten je ook kennismaken

met het team van Acco, zodat je precies

weet bij wie je terechtkan.

Neem zeker ook actief deel aan onze

community. Volg Acco Learn op LinkedIn,

zodat je op de hoogte blijft van ons laatste

nieuws. 
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WIE ZIJN JE

CONTACTPERSONEN 

 BIJ ACCO LEARN?

Je leerconsulent is je aanspreekpunt tijdens de eerste stappen van je

uitgeeftraject, de creatiefase. 

De Acco-boekhandels zorgen voor de distributie van je publicatie. Je

contacteert hen via orders@acco.be. 

Je projectcoördinator is je aanspreekpunt tijdens de schrijf-,

realisatie- en productiefase. Je projectcoördinator kijkt je manuscript

na, zorgt voor de vormgeving en beheert de planning van je project.

Onze collega’s die verantwoordelijk zijn voor de contracten en

auteursvergoedingen helpen je bij je vragen over je auteurs-

vergoeding na de publicatie van je uitgave. Contacteer hen via

auteursvergoedingen@acco.be.



DE STAPPEN 

VAN HET

UITGEEFPROCES



CREATIE

REALISATIE

SCHRIJVEN

DISTRIBUTIE

PRODUCTIE

PUBLICATIE

EINDE TITEL

NAZORG

Je hebt afgesproken om het uitgeefproces te

starten. Samen met je leerconsulent ga je nu aan

de slag om je leeroplossing vorm te geven.

We geven je een aantal aandachtspunten mee

die je helpen bij het schrijven. Nu kan je aan de

slag met je manuscript.

De projectcoördinator gaat aan de slag om je

manuscript uitgeefklaar te krijgen. 

Je uitgave wordt professioneel gedrukt en tijdig

beschikbaar gemaakt voor je studenten.

Een spannend moment, want je ziet het

afgewerkte product voor de eerste keer.

Acco Learn zorgt voor de distributie, zowel naar

de Acco-boekhandels als naar andere

boekhandels, zowel online als offline.

Terwijl je uitgave in omloop is, houden we de

voorraad bij. Elk jaar ontvang je je

auteursvergoeding. 

Samen met je leerconsulent kan je de opties

voor de toekomst van je publicatie bespreken.



Analyse: je tekent samen de ‘as is’-situatie uit. We kijken

daarbij naar de doelgroep, het doel, de beschikbare

bouwstenen voor de leeroplossing en de visie voor het

leertraject.

Ontwerp: je leerconsulent bepaalt aan de hand van de

analyseresultaten samen met jou het optimale leertraject

voor je studenten. Je leerconsulent inventariseert de

bestaande en nieuwe bouwstenen en bekijkt of die intern of

extern gerealiseerd moeten worden. Je leerconsulent

consolideert het ontwerp en de planning van de

leeroplossing.

Welkom bij het team! 

Je hebt al contact gehad met een van onze leerconsulenten en

samen afgesproken om het uitgeefproces te starten. De eerste

stap die je nu neemt tijdens je reis bij Acco Learn, is de

ondertekening van een intentieverklaring. Dat document maakt

de start van onze samenwerking en het engagement van beide

kanten formeel.

Naast de intentieverklaring vraagt je leerconsulent een aantal

identificatiegegevens van jou, die we opnemen in onze database.

Dat vergemakkelijkt de communicatie en administratie.

Samen met je leerconsulent ga je nu aan de slag om je

leeroplossing vorm te geven:
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CREATIE

Tijdens de creatiefase is je leerconsulent je belangrijkste

aanspreekpunt.



Voor je start met schrijven, krijg je van ons een document

met auteursrichtlijnen. Die geven je informatie over het

schrijfproces: hoe je van je manuscript een echte uitgave

maakt. Daarin wordt uitgelegd hoe je je manuscript het best

aanlevert, hoe je figuren, tabellen, afbeeldingen en andere

vormgevingselementen met ons deelt. We geven je ook een

aantal aandachtspunten mee die je helpen bij het schrijven.

Nu kan je aan de slag met je manuscript.

In deze fase krijgt je project ook een ISBN (Internationaal

Standaard BoekNummer). Dat is een unieke

identificatiecode voor je uitgave die wordt gebruikt om de

bestellingen en administratie van je uitgave te

vergemakkelijken. 
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SCHRIJVEN

Tijdens de schrijffase is je projectcoördinator je belangrijkste

aanspreekpunt.
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REALISATIE

Voor we starten met de realisatie van je uitgave, onderteken

je een auteurscontract, dat de algemene afspraken en je

auteursvergoeding vastlegt.

Je levert je materiaal aan volgens de voorziene richtlijnen.

De projectcoördinator van je project gaat aan de slag om je

manuscript uitgeefklaar te krijgen. Werk je aan een blended

uitgave, dan maak je in deze fase ook de digitale materialen

en zet je die online klaar.

Je geredigeerde manuscript gaat naar een vormgever, die

het voorziet van een gepaste lay-out. In deze fase zie je de

eerste versie van je cover en de bijbehorende flaptekst. En

je ontvangt een finale drukproef met het volledige ontwerp

van je publicatie. Zo weet je perfect hoe het er in het echt

zal uitzien.

Tijdens de realisatiefase is je projectcoördinator je

belangrijkste aanspreekpunt.



Als je uitgave klaar is voor druk, sturen we die door naar

Print & Productions by Acco. Je uitgave wordt professioneel

gedrukt en tijdig beschikbaar gemaakt voor je studenten.

Zodra je publicatie gedrukt is, ontvang je van ons het

afgesproken aantal auteursexemplaren. Voor veel auteurs

een spannend moment, want je ziet de afgewerkte uitgave

dan voor de eerste keer.

Ons marketingteam doet in deze fase het nodige om je

publicatie in de markt te zetten. 

PC

Nadat je uitgave gepubliceerd is, zorgt Acco Learn voor de

distributie, zowel naar de Acco-boekhandels als naar andere

boekhandels en zowel online als offline.
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PRODUCTIE

PUBLICATIE

Tijdens de productiefase is je projectcoördinator je

belangrijkste aanspreekpunt.

DISTRIBUTIE

Tijdens de publicatie- en distributiefase is de Acco-

boekhandel je belangrijkste aanspreekpunt.



PC

NAZORG

Als je uitgave in omloop is en er is een herdruk nodig, dan

neemt je projectcoördinator contact met je op en bekijken

we samen of het nodig is om wijzigingen aan te brengen.

Hiervoor is je projectcoördinator je belangrijkste

aanspreekpunt.

Elk jaar ontvang je je auteursvergoeding. Die wordt

berekend in maart en uitbetaald in mei. Je ontvangt

daarvoor een brief via DocuSign. 

CA
Onze collega’s die verantwoordelijk zijn voor de contracten

en auteursvergoedingen helpen je bij vragen over je

auteursvergoeding na de publicatie van je uitgave.



Wat als je publicatie al een tijdje in omloop is en Acco Learn

beslist om geen nieuwe exemplaren meer bij te drukken? In

dat geval neemt je leerconsulent contact met je op, zodat

jullie samen de opties kunnen bespreken.

En wat als je het bijbehorende vak niet meer geeft, of het

tijd wordt voor een nieuwe editie? Samen met je

leerconsulent kan je de opties voor de toekomst van je

publicatie bespreken.
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EINDE TITEL

Bij een einde titel is je leerconsulent je belangrijkste

aanspreekpunt.



INTENTIEVERKLARING

Je intentieverklaring is een document dat de

start van onze samenwerking formeel maakt.

Het toont het engagement van beide kanten.

AUTEURSCONTRACT

Je auteurscontract is de overeenkomst tussen

jou, eventuele coauteurs en Acco Learn,

waarin we de overdracht en vrijwaring van het

auteursrecht regelen. Daarnaast vind je er de

informatie over de regeling van onze

samenwerking, bijvoorbeeld de timing van

aanlevering van je manuscript, correcties op

proeven, de exploitatie van je publicatie,

auteursvergoeding en herdrukken.

als de titel wijzigt,

als er een wijziging is in de samenstelling

van de auteursgroep,

als er een wijziging is in de verdeling van de

auteursvergoeding.

Bij een herwerking van een publicatie maken

we een nieuw contract op:

Als alles hetzelfde blijft, behalve het ISBN-

nummer, maken we geen nieuw contract op.



AUTEURSRECHT EN

VERGOEDINGEN

Acco Learn voorziet voor elk project in een vast

percentage royalty’s. Op basis van je aandeel in

het publicatieproject wordt je auteursvergoeding

berekend zodra je een auteurscontract hebt met

Acco Learn.



VEWA

Vewa (Vereniging van Educatieve en

Wetenschappelijke Auteurs) richt zich tot alle

wetenschappelijke en educatieve auteurs en

heeft als doel de auteursrechtelijke belangen van

die auteurs te behartigen, in het bijzonder met

betrekking tot het innen, beheren en uitkeren

van reprorechten. Alle auteurs kunnen hun

reprorechten jaarlijks via Vewa uitbetaald krijgen.

Je maakt je daarvoor lid via

https://www.vewa.be/nl_lidmaatschap.html.

Lid worden van Vewa is zowel voor jou als voor

Acco interessant. Je ontvangt een extra inkomen

bovenop je auteursrechten. De Vewa-

vergoeding valt binnen het fiscaal gunstige regime

voor auteurs: Vewa houdt de roerende

voorheffing af en stort die door aan de

belastingen. Je hoeft je Vewa-aangifte dus niet

aan te geven.

AUTEURSVERENIGINGEN

SABAM

Een auteur kan zich in plaats van bij Vewa ook bij

SABAM aansluiten. Zou je je bij SABAM willen

aansluiten, dan informeer je het best eerst bij

Vewa. SABAM richt zich namelijk niet specifiek

tot wetenschappelijke of educatieve auteurs en is

iets complexer om als auteur je weg te vinden. 

SABAM is een bredere vennootschap dan Vewa,

en een belangrijk verschil tussen SABAM en

Vewa is dat Vewa zijn vergoedingen begrenst tot

3000 blz. Voor auteurs die veel publiceren of die

erg veel volume schrijven, kan dat een nadeel

zijn.

REPROBEL

Reprobel is de overkoepelende organisatie die in

België belast is met de inning en het beheer van

de kopieerrechten (reprografie). Daaronder

vallen ook het leenrecht en de verdeling van de

vergoeding die met dat recht gepaard gaat naar

de auteurs toe. De vereniging werd in 1994

opgericht en vertegenwoordigt vijftien Belgische

beheersvennootschappen van auteurs en

uitgevers. De tarieven die Reprobel hanteert, zijn

wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks

geïndexeerd.

https://www.vewa.be/nl_lidmaatschap.html


WORD JIJ AMBASSADEUR

VAN ACCO LEARN?

Als auteur speel je een belangrijke rol in het

maken van leeroplossingen met een hoge

impact. We hopen dan ook dat je met veel

enthousiasme en plezier die rol opneemt.

Acco Learn staat je in elke stap van het

uitgeefproces bij, maar daar stopt het voor

ons niet. We willen je ook als professional in

het hoger onderwijs de kans geven om je te

blijven ontwikkelen.

Neem daarom zeker ook actief deel aan

onze community van auteurs die net als jij

gepassioneerd zijn door hun vak en door

leren. Acco Learn organiseert regelmatig

events, webinars en workshops over alles

wat met (blended) leren te maken heeft.

Ideaal om op de hoogte te blijven van wat er

speelt in het hoger onderwijs. 

Volg Acco Learn dus op LinkedIn – daar

delen we blogs over relevante topics, links

naar interessante artikels en veel meer. 

Lees ook onze auteursnieuwsbrief. We

houden je als auteur op de hoogte van wat

nieuw is bij Acco Learn. Je ontvangt zo als

eerste uitnodigingen voor events of onze

whitepapers en e-books over blended

learning en activerend leren. 

https://www.linkedin.com/company/2272667


Studenten motiveren en ondersteunen met een sterk leertraject, dat is

je doel als docent. Verhoog de resultaten van je opleiding met een

leeroplossing van Acco Learn, zoals een blended studieboek, 

e-learningmodule of cursus. Altijd met een zo hoog mogelijk

leerrendement voor elke student, dankzij de principes van activerend

leren en blended learning. Didactische opbouw, contentcreatie of

technologiekeuzes, wij nemen je zorgen uit handen.

accolearn@acco.be

CONTACT

www.acco.be
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