Groepsbezoeken onderwijs
Algemeen
De kosten bij het uitnodigen van een auteur zijn:
•
•
•
•

het honorarium voor de auteur;
de reiskosten voor de auteur;
bemiddelingskosten voor De Schrijverscentrale.
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een lange reistijd, kosten voor een hotelovernachting.

Als de afspraak in afstemming met de auteur tot stand is gekomen, worden de kosten vastgelegd in
een door De Schrijverscentrale op te stellen contract. Bemiddelingskosten worden per contract in
rekening gebracht.
Honorarium auteur
Vrijwel alle jeugdboekenauteurs gaan akkoord met de door De Schrijverscentrale gehanteerde
tarieven.
We maken bij de tarieven onderscheid tussen bezoeken aan kleine en grote groepen kinderen.
Een enkele auteur vraagt echter een hoger honorarium dan het basishonorarium.
Bij hogere honoraria vervalt de 'bijdrage De Schrijverscentrale op basishonorarium'.
De Schrijverscentrale verstrekt verder graag informatie over honoraria op aanvraag.
Dat kan telefonisch, of per e-mail.
Tarieven basishonorarium (vanaf 1-3-2021)
De tarieven worden berekend gebaseerd op vier elementen: een begintarief, het aantal te bezoeken
groepen, de groepsgrootte, en de tijdsduur per groep.
Begintarief € 125,Kleine groepen (tarief per groep)
Begintarief
van de
auteur

€ 125,-

Tijdsduur
van het
bezoek

Basishonorarium
van de auteur

t/m 30
min.
31 t/m 45
min.
46 t/m 60
min.**

€ 40,-

Bijdrage De
Schrijverscentrale*
aan
basishonorarium
€ 10,-

€ 55,-

€ 20,-

€ 35,-

€ 65,-

€ 25,-

€ 40,-

Uw bijdrage aan
basishonorarium
€ 30,-

Grote groepen (tarief per groep)
Begintarief van
de auteur

Tijdsduur van
het bezoek

Basishonorarium
van de auteur

t/m 30 min.

€ 60,-

Bijdrage De
Schrijverscentrale*
aan
basishonorarium
€0

Uw bijdrage aan
basishonorarium
€ 60,-

€ 125,-

31 t/m 45 min.
€ 85,€ 7,€ 78,46 t/m 60 min.**
€ 105,€ 10,€ 95,* Bijdrage De Schrijverscentrale aan het basishonorarium is mogelijk door de subsidie die De
Schrijverscentrale van het ministerie van OCW ontvangt
** Bij een tijdsduur van meer dan 60 minuten wordt het 60-minutentarief omgerekend naar de totale
tijd voor de groep
Reiskosten
De reiskosten worden berekend op basis van € 0,28 ct/km, of een 1ste klas treinkaartje, eventueel
aangevuld met kosten van een taxi, OV-chipkaart voor lokaal vervoer en/of parkeerkosten.
Bemiddelings- en administratiekosten
€ 55 (incl. 21% BTW) per contract (dus per schrijver, per activiteit)
Optelling kosten
Hieronder volgt een voorbeeldberekening voor een bezoek aan drie kleine groepen, voor drie lesuren,
zoals dat op een contract vermeld zou zijn:
Honorarium auteur
Reiskosten
Bijdrage De Schrijverscentrale aan
basishonorarium
Bemiddelings- en administratiekosten
Totaal

€ 320,€ 45,€ -75,€ 55,€ 345,-

Groepsgrootte
Onder kleine groepen verstaan we klassen in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken
les krijgen. Die groepen zijn doorgaans niet groter dan 30 leerlingen, maar omdat er uitzonderingen
zijn hanteren we als absolute grens het aantal van 35 leerlingen. Deze criteria gelden bij bezoeken op
scholen, maar ook als in schoolverband de bibliotheek wordt bezocht.
Onder grote groepen verstaan we groepen van meer dan 35 leerlingen. Bij groepsgroottes tussen de
70 en 150 leerlingen is het tarief onder voorbehoud. Het is dan het minimumtarief, in overleg met de
auteur kan worden bekeken of het karakter van de uitnodiging een hoger tarief rechtvaardigt.
Bij groepsgroottes boven de 150 leerlingen vervalt de 'bijdrage van De Schrijverscentrale aan het
basishonorarium'. Het honorarium voor de auteur wordt in overleg met de auteur vastgesteld.
Niet alle auteurs willen grote groepen bezoeken.

Samenstelling groepen
Samenvoegingen van klassen vallen onder het 'grote groepen'-tarief. Soms wordt van deze regel
afgeweken, bijvoorbeeld bij kleine plattelandsscholen. Dat gebeurt altijd in overleg met de auteur,
deze moet daar uitdrukkelijk mee instemmen. Voor de meestal kleine groepen in het speciaal
onderwijs raden wij samenvoegingen per definitie af.
Bij samenvoegingen dient ook rekening gehouden te worden met de homogeniteit van de groep.
Samenvoegingen van verschillende leeftijden of niveaus dienen bij de aanvraag aangegeven te
worden.
Aantal groepen
Een bezoek aan 3 of 4 groepen op 1 dag komt verreweg het meest voor. Bezoeken aan meer dan 4
groepen vinden veel auteurs te zwaar, ook als ze minder lang per keer duren. Sommige auteurs
hebben duidelijk maximum aangegeven, anderen beslissen daar per uitnodiging over. Bij het plannen
van bezoeken aan 5 of 6 groepen wordt vaak in overleg bekeken wat de beste oplossing is: een
samenvoeging van groepen, of het verdelen van het bezoek over meerdere dagen, of meerdere
auteurs uitnodigen.
Bij bezoeken aan minder groepen zal bij veel auteurs een rol spelen of de reistijd dan nog in
verhouding staat tot de omvang van het bezoek.
Tijdsduur
De meest gebruikelijke tijdsduur is een heel uur. Maar ook lesuren (50 minuten) komen regelmatig
voor. Het tarief voor een lesuur of een heel uur is hetzelfde.
Als er tijdens het bezoek ook opdrachten worden uitgevoerd kan het bezoek langer dan een uur per
groep duren.
Bezoeken korter dan 45 minuten komen voornamelijk voor bij bezoeken aan kleuters en peuters.
De totale tijdsduur van alle groepen bij elkaar zal niet vaak boven de 4 uur uit komen. Bij een opzet
waarbij meerdere korte bezoeken worden gepland zal de grens voor de totale tijdsduur meestal lager
liggen. Bij auteursbezoeken is 4 maal een uur absoluut niet hetzelfde als 8 maal een half uurtje.
Bepaling tarieven
In geval van twijfel, of bij afwijkende/onduidelijke groepssamenstellingen ligt de beslissing over welk
tarief van toepassing zal zijn bij De Schrijverscentrale. Indien nodig in overleg met de auteur.
Als na een bezoek blijkt dat het feitelijke groepsgroottes, tijdsduur e.d. niet in overeenstemming waren
met wat vooraf was afgesproken, behoudt De Schrijverscentrale zich het recht voor de tarieven die op
de factuur in rekening worden gebracht daaraan aan te passen.
Cultuurkaart
Scholen in het Voortgezet Onderwijs kunnen betalen met de Cultuurkaart. De Schrijverscentrale
maakt in dat geval een web-order aan, waarmee u de betaling van de factuur kunt voldoen.

