
Van voorwaardelijke naar 

volledige registratie 
 

Welkom.  U bent nu voorwaardelijk geregistreerd. Wat moet u doen om 

volledig geregistreerd te worden?  

 

Zorg dat u op de hoogte bent en blijft. 

 Onderstaand vindt u belangrijke informatie over het StAr-register. Wij verzoeken u deze goed 

door te nemen en bij onduidelijkheid direct contact met ons op te nemen.  

 Het Audicienregister gaat ervan uit dat de bij haar aangesloten organisaties en audiciens op 

de hoogte zijn van de inhoud van het handboek, waarvan de meest recente versie altijd op 

onze site staat. 

 Uw gegevens zijn op dit moment toegevoegd aan het register en uw naam en de 

adresgegevens van het filiaal waar u werkt worden op de website van StAr 

(www.audicienregister.nl) opgenomen. Door middel van uw inschrijving heeft u toestemming 

gegevens tot het gebruik van uw gegevens hiertoe in het kader van de AVG. 

 De meeste communicatie zal per e-mail verlopen. Het is dus van groot belang dat uw 

mailadres juist is. Door middel van uw inschrijving in het register geeft u tevens 

toepastemming u toe te voegen aan onze newsfeed. Zo bent u aangesloten op ons nieuws. 

 

 

 

Zorg dat u straks voldoet aan de eisen.1 
Om voor volledige registratie in aanmerking te komen, dient u de komende periode aan de volgende  

zaken te voldoen: 

 

1. Verrichten van aanpassingen2 

Vanaf het moment dat u deze proeve goed heeft volbracht, dient u ook te voldoen aan het aantal 

aanpassingen van gemiddeld 40 per jaar. Indien u als audicien aan het werk blijft, zult u vanzelf aan 

deze eis gaan voldoen. U hoeft hiervoor geen bijzondere actie te ondernemen. 

 

2. Volgen van na- en bijscholing3 

Om uw registratie te behouden, is het volgen van bij- en nascholing noodzakelijk. Aan deze 

activiteiten zijn accreditatiepunten verbonden, indien StAr van mening is dat deze scholing relevant is 

voor audiciens. U dient gemiddeld 100 scholingspunten te behalen per jaar en over een 

registratieperiode 300 punten. Een overzicht van scholingsactiviteiten kunt u hier terugvinden.  

 

 

                                                      
1 Zie hoofdstuk 6.3 van het handboek, Reglement Registraties (RR) 
2 RR artikel 5 lid 1 
3 RR Artikel 4 

http://www.audicienregister.nl/over/handboek/default.aspx
https://www.pe-online.org/public/?pid=523

