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NIEUWSBRIEF MEI 2018
Invoering PE-Online: Bij- en nascholingspunten 1 juni
PE-Online gaat op 1 juni van start. Gedurende de maand mei heeft een pilot met een representatieve groep van
audiciens plaatsgevonden. PE-Online belooft een verbetering in de serviceverlening te worden. Het systeem
bevat het beschikbare opleidingsaanbod en de mogelijkheid om zelf uw bij- en nascholingsactiviteiten bij te
houden: Bij de opstart van het systeem checken we ook of de puntenregistratie compleet is. Daarvoor heeft onze
organisatie veel extra tijd en ruimte ingepland via een speciale helpdesk. Alle audiciens kunnen controleren of de
door hun genoten bij- en nascholing correct in het systeem staat. En als dat niet zo is, lossen we dit snel op. In dit
artikel vindt u alle informatie over het opstartproces. Voor vragen kunt u ons altijd mailen.

Auditeurs: Audiciens liggen mooi op koers Handboek 3.0
Uit de audits blijkt dat de aangesloten organisaties de normwijzigingen van handboek versie 3.0 in de meeste
gevallen al hebben ingevoerd en de voorbereiding voor aankomende veranderingen worden getroffen. Volgens
de auditeur is men ook op de hoogte van wat er komen gaat. Het proces van overeenstemming over normering
richting implementatie blijkt soepel te verlopen. Dat was één van de conclusies uit de jaarlijkse evaluatie met TüvNord, de onafhankelijke auditeur van het Audicienregister. Leden van de beoordelingscommissie praten minimaal
jaarlijks met de lead-auditors en de materiedeskundigen. Lead-auditors leiden de audit en weten alles van correct
auditeren en de materiedeskundigen beoordelen de vaktechnische aspecten rondom hoorzorg. Ze bezitten
dezelfde kennis als audiciens.

Handboek 3.0 op het AuDidakt Audicienscongres
Dr. Rob van der Hulst, gaat uitgebreid in op “het waarom” achter de nieuwe normen in zijn presentatie op het
congres van AuDidakt op 26 en 28 mei. Welke argumenten speelden een rol bij de door de sector gemaakte
keuzes? Dat vormt de kern van zijn presentatie. Daarnaast licht hij ook toe hoe onze organisatie is opgebouwd en
functioneert. Rob van der Hulst is lid van het bestuur van het Audiciensregister en vertegenwoordigt daar de
KNO-artsen. Tevens is hij voorzitter van de beoordelingscommissie.
Klik hier voor meer informatie over het congres.

Communicatie met het Audicienregister
We zijn telefonisch goed bereikbaar. Voor meer inhoudelijke vragen, geven we de voorkeur aan een mailtje. Zo
kunnen we intern goed volgen of iedereen ook zo snel mogelijk het juiste antwoord krijgt. Bij meer complexe
vragen maken we goede afspraken over de antwoordtermijn. We doen ons best u zo spoedig mogelijk van een
goed antwoord te voorzien. We zijn bereikbaar via info@audicienregister.nl

Non-profit aanspraak op vrijstelling accreditatiekosten met een nieuw proces
De vrijstelling voor opleidingen en cursussen die een kleinschalig of non-profit karakter hebben blijft gehandhaafd.
Hierbij verandert het proces wel. Bij de aanvraag genereert het systeem automatisch een factuur met de
accreditatiekosten. Partijen die hiervan vrijgesteld willen worden kunnen de factuur met de reden waarom de
vrijstelling van toepassing is mailen naar info@audicienregister.nl, waarna deze meteen zal worden toegepast.
De factuur vervalt dan ook automatisch.

Gegevensbestanden
We krijgen vaker de vraag of we lijsten ter beschikking kunnen stellen met de adressen van organisaties en
audiciens. In principe doet het Audiciensregister dit niet en houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief via info@audicienregister.nl
Schrijft u zich hier uit voor deze nieuwsbrief

