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NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
Wkkgz StAr-geschillenregeling van start per 1-3-2019
De klachtenregeling is goedgekeurd door het ministerie. De deelnemende organisaties ontvangen nu een bericht
met de vraag of ze deelnemen aan de Geschillencommissie StAr of dat men een andere partij kiest. Hierin mag
men dus zelf kiezen, maar er zal wel een keuze gemaakt moeten worden.
Bijgevoegde infographic toont de tijdlijn over de invoering en de werking van het startproces. Alle informatie en de
bijhorende documentatie is aan alle aangesloten organisaties toegestuurd.

College van Beroep compleet
Mr. Giel Schikhof zal het College van Beroep gaan versterken. Hij is per 7 januari door het bestuur in deze functie
benoemd. De plek was recent vacant gekomen. Het college van beroep doet uitspraken over mogelijke interne
verschillen van mening tussen aangesloten organisaties en het Audicienregister. Hier vindt u altijd het actuele
bemensingsrooster van onze hele organisatie.

Herregistratie 2020: voorbereidingen van start
Aan het einde van 2019 is de referentieperiode 2017-2019 voorbij. De voorbereidingen van de herregistratie in
2020 komen nu al op gang. Ligt u op koers, dan hoeft u niet bij te sturen. Nu is het juiste moment om dat even te
controleren. Audiciens die achter liggen met het behalen van scholingspunten kunnen door middel van een
herstelplan nog ingrijpen. Een goed herstelplan regelt het inhalen van achterstallige punten voor het einde van
kalenderjaar 2020.
In de bijlage een tweetal infographics met de belangrijkste eisen en de tijdlijn die in deze wordt uitgevoerd.
Natuurlijk staan de exacte eisen uitgebreid omschreven in het Handboek, maar op deze manier vatten we de
belangrijkste elementen kort nog eens even voor u samen.

Voorlopige registratie leerling audicien mogelijk
Op verzoek van de opleidingsbedrijven en na signalen voor de behoefte vanuit de branche biedt het
Audicienregister vanaf heden de mogelijkheid aan leerling audiciens om zich voorlopig te laten registreren in het
Audicienregister. Alleen bij een opleidingsinstituut ingeschreven leerlingen kunnen gebruik maken van deze

regeling. De voorlopige inschrijving geldt voor zes maanden, met de mogelijkheid voor een éénmalige verlenging
van nog eens zes maanden wanneer het diploma langer dan verwacht op zich laat wachten. De leerling is op het
moment van aanmelding dus nog niet in het bezit van een diploma, maar heeft wel de volgende kernonderdelen
van de opleiding met succes afgerond:


Alle theorie-examens van de kerntaken van het kwalificatiedossier zijn met een voldoende resultaat afgerond;



Alle BPV-opdrachten verbonden aan de kerntaken zijn ingeleverd en met een voldoende resultaat beoordeeld
en



Alle proeven van bekwaamheid van de kerntaken zijn afgelegd en met een voldoende resultaat beoordeeld.

De kosten voor deze voorlopige registratie bedragen € 80,- ex Btw voor een half jaar, welke via een factuur aan
de leerling audicien in rekening wordt gebracht.
Aanmelden kan door het ingevulde en ondertekenende aanmeldformulier op de website te mailen naar
registratie@audicienregister.nl. Zodra het diploma behaald is stuurt de leerling audicien
een kopie van dit diploma naar StAr plus het gebruikelijke aanmeldformulier voor het Audicienregister, waarna de
voorlopige registratie wordt omgezet en de inmiddels gediplomeerde audicien in het
Audicienregister zal worden opgenomen.
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