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Herregistratie  

2020-2022 

 
Wat moet ik als audicien doen? 
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Op 31-12-2019 eindigt de huidige referentieperiode voor registratie in het 

Audicienregister.  

Elke audicien dient dan te hebben voldaan aan de scholingseis (300 punten over 3 

jaar) en de praktijkeis (120 hoortoestelaanpassingen over 3 jaar).  

Dit kan om bepaalde redenen niet exact op 31-12-2019 gelukt zijn. Hiervoor wordt 

vanuit het Handboek de mogelijkheid geboden (conform paragraaf 6.3 artikel 4.4) 

van 12 maanden uitlooptermijn om alsnog zijn benodigde puntentotaal te behalen.  

 

Zie op pagina 3 het schema waarin weergegeven is welke opties er zijn om 

voor herregistratie in aanmerking te komen. 

 

Elke audicien dient zelf bij StAr een aanvraag voor herregistratie in te dienen. Dit 

indienen verloopt via PE-online. 

Tot 31-12-2019 kunnen alleen audiciens met voldoende scholingspunten hun dossier 

voor Herregistratie via PE-online indienen. Vanaf 2 januari wordt dit voor alle 

audiciens met een niet groter tekort dan -300 ook mogelijk.  

De mogelijkheid om uw dossier herregistratie al aan te melden ondanks dat u uw 

puntentotaal nog niet bereikt heeft wordt u geboden omdat u in PE-online dan de 

nieuwe referentieperiode te zien krijgt en uw puntenopbouw in de nieuwe periode 

kunt blijven volgen. PE-online verrekent uw tekort uit de huidige referentieperiode en 

vermeld dit als volgt: 

 

 

Het indienen van uw herregistratie via PE-online betekent niet dat de herregistratie 

een feit is. Uw aanvraag wordt systeemtechnisch door PE ‘goedgekeurd’ omdat 

hiermee de nieuwe periode in PE zichtbaar wordt en de verrekening met overschot of 

tekort plaatsvindt.  

Uw herregistratie-aanvraag wordt pas door StAr beoordeeld op het moment dat u uw 

benodigde puntentotaal heeft behaald. Pas na die beoordeling wordt daadwerkelijke 

herregistratie vanuit Stichting Audicienregister aan u bevestigd (vanuit de mailbox 

herregistratie@audicienregister.nl ). 
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Alle correspondentie met betrekking tot uw herregistratie verloopt via 

herregistratie@audicienregister.nl. Vermeld daarin uw naam en StAr 

registratienummer, zodat wij uw persoonlijke situatie altijd kunnen beoordelen. 

 

Schema opties voor herregistratie 

 

 

mailto:herregistratie@audicienregister.nl
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Uw situatie: 

 

1. Ik heb voldoende scholingspunten  

In uw PE-online account ziet u de knop Aanmelden dossier voor herregistratie 2017-

2019 al staan. U kunt uw dossier indienen conform de uitleg over de handelingen die 

u exact dient te verrichten in PE-online op bladzijde 6. 

 

NB Wanneer u wel voldoende punten behaald heeft maar niet aan de praktijkeis 

voldoet verzoeken wij u een mail te sturen naar herregistratie@audicienregister.nl 

met uitleg van uw persoonlijke situatie. 

Let wel: U bent pas geherregistreerd op het moment dat u van Stichting 

Audicienregister een mailbericht ter bevestiging van uw herregistratie ontvangt. De 

geautomatiseerde goedkeuringsmails vanuit het systeem PE-online alleen zijn niet 

voldoende. 

 

2. Ik heb voor 31-12-2019 een groter tekort dan 300 punten 

U heeft een tekort aan scholingspunten waarvan StAr verwacht dat deze niet in 2020 

in te halen zijn. Uw herregistratie wordt hierdoor vrijwel onmogelijk, waardoor wij 

genoodzaakt zijn u uit te schrijven. U ontvangt hierover voor eind 2019 bericht. 

 

 

3. Ik heb nog niet voldoende scholingspunten maar verwacht dit in 2020 

alsnog te behalen 

Op 2 januari ziet u in uw PE-online de knop Dossier aanmelden voor herregistratie 

2017-2019. Volg de handleiding voor indiening van uw dossier (zie blz. 6). Na 

goedkeuring van deze indiening in PE wordt de nieuwe referentieperiode zichtbaar 

en is uw tekort verrekend en vermeld met de opmerking dat u dit tekort voor eind 

2020 ingehaald dient te hebben. 

Op enig moment in 2020 wanneer u uw norm behaald heeft zal StAr uw dossier 

officieel alsnog beoordelen en bij goedkeuring een bevestigingsbericht van 

herregistratie aan u sturen. 

 

NB Wanneer u wel voldoende punten behaald heeft maar niet aan de praktijkeis 

voldoet verzoeken wij u een mail te sturen naar herregistratie@audicienregister.nl 

met uitleg van uw persoonlijke situatie. 

Let wel: U bent pas geherregistreerd op het moment dat u van Stichting 

Audicienregister een mailbericht ter bevestiging van uw herregistratie ontvangt. De 
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geautomatiseerde goedkeuringsmails vanuit het systeem PE-online alleen zijn niet 

voldoende. 

 

4. Ik weet niet zeker of ik in 2020 het benodigde aantal punten zal 

kunnen behalen 

Wanneer u hoopt maar niet zeker weet of het u lukt om het tekort in 2020 in te halen, 

verzoeken wij u tijdig nu of zodra u twijfelt een herstelplan bij StAr (mailadres 

herregistratie@audicienregister.nl) in te dienen.  

 

NB Wanneer u wel voldoende punten behaald heeft maar niet aan de praktijkeis 

voldoet verzoeken wij u een mail te sturen naar herregistratie@audicienregister.nl 

met uitleg van uw persoonlijke situatie. 

Let wel: U bent pas geherregistreerd op het moment dat u van Stichting 

Audicienregister een mailbericht ter bevestiging van uw herregistratie ontvangt. De 

geautomatiseerde goedkeuringsmails vanuit het systeem PE-online alleen zijn niet 

voldoende. 

 

5. U bevindt zich in een andere dan hierboven beschreven situatie 

Met audiciens die zich door omstandigheden bevinden in andere situaties dan 

hierboven beschreven heeft StAr in de meeste gevallen al contact op persoonlijke 

niveau (bijv. in verband met langdurige ziekte). StAr zal tijdig contact met hen 

opnemen over de herregistratie. 

Is StAr niet op de hoogte van uw afwijkende situatie dan verzoeken wij u contact op 

te nemen met StAr via het mailadres herregistratie@audicienregister.nl.
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Uitleg handelingen om uw dossier voor beoordeling herregistratie in te dienen. 

In PE: Dossier aanmelden i.v.m. Herregistratie 2017-2019 

Zodra uw puntentotaal het vereiste aantal voor de huidige referentieperiode bereikt heeft treft u in uw PE-berichtenbox de volgende mail aan: 

 

 

Klik op Dossier aanmelden 

Door naar Volgende rechtsboven te gaan, komt u in het volgende scherm: 
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Klik weer op Volgende en vink aan wat van toepassing is: 
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Klik op Verstuur en u ontvangt onderstaande bevestiging: 
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StAr ontvangt een mailbericht van de indiening van uw dossier en beoordeelt deze. Tevens ziet u in uw PE-account dat u het dossier heeft aangemeld. 

 

 

 

 


