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Toetsmethodiek Audiciens (initiële toets) 
 
Hieronder is de methodiek weergegeven van de initiële toetsingen door het Centrum voor 
Certificatie bij reeds erkende vestigingen. Deze bestaat uit zowel een schriftelijke toets en een 
toets op locatie. 
 
Ontvangen en verzenden van de vragenlijst 

1.   De vragenlijst, te vinden op onze website, wordt door u ingevuld en voorzien van de 
benodigde documenten. Het voorblad fungeert tevens als officieel inschrijfformulier. 
Door het invullen van deze vragenlijst en deze te sturen naar 
audiciens@centrumvoorcertificatie.nl gaat u akkoord met de toetsing. 

2.   Nadat u de vragenlijst heeft toegestuurd, zult u van het secretariaat binnen twee 
weken een bevestiging van ontvangst ontvangen. 

 
De toetsing van de ingevulde vragenlijst 

3.   De volgende items worden schriftelijk getoetst aan de hand van de ingevulde 
vragenlijst;  
• de audiometrieruimte; 
• de aanwezigheid en deskundigheid van de persoon die de triage uitvoert;  
• de aanwezigheid en kalibratie van de audiometer; 

4.   Van de ingevulde vragenlijst inclusief bijlagen wordt een rapport opgesteld. De 
besluitvorming m.b.t. de erkenning wordt door een onafhankelijk persoon gedaan. 

 
Duur van het voorlopig certificaat 

5.   Wanneer er geen bijzonderheden zijn waargenomen, wordt een voorlopig certificaat 
verstrekt voor de duur van drie maanden. U ontvangt tevens het rapport en de 
deelfactuur van de toetsing van €120,-. Bij geconstateerde onvolkomenheden heeft u 
acht weken de tijd om deze op te lossen. Eventuele aanvullende uren en kosten 
worden op basis van nacalculatie aan de vestiging doorberekend.  

6.   Binnen de duur van het voorlopig certificaat zal de toetser met u contact opnemen om 
een afspraak te maken voor de toets op locatie. 

 
Toets op locatie 

7.   De toetser zal met u contact opnemen om een afspraak te maken voor een bezoek aan 
de vestiging. U ontvangt dan van de toetser een mail waarin is aangegeven op welke 
doordeweekse dag de toetser de vestiging zal bezoeken. In de brief is het tijdstip van 
bezoek aangegeven met een tijdsvariatie van maximaal één uur.  
Indien de afspraak op de aangegeven dag niet kan plaatsvinden, dient u de toetser 
drie weken vóór de toetsingsdatum hiervan te verwittigen. De toetsing zal dan op een 
andere datum worden gepland. 

8.   Hiernaast gelden de volgende regels: in principe zal een toetser niet vóór de 
aangegeven tijd aankomen tenzij dit is kortgesloten met de vestiging. Een toetsing zal 
niet op maandag worden ingepland. 

9.   In geval van een controletoetsing??  op locatie, zullen de volgende items getoetst 
worden: 
• de audiometrieruimte; hierbij zal de toetser geen meting uitvoeren maar uitsluitend 
nagaan door middel van een visuele check of uw ruimte overeenkomt zoals 
aangegeven in uw opgave. 
• de aanwezigheid van de persoon die de triage uitvoert; dit zal de toetser nalopen aan 
de hand van de agenda en de aanwezigheid van kopieën van diploma’s. 
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• de aanwezigheid en kalibratie van de audiometer; dit zal worden getoetst aan de 
hand van het laatste kalibratierapport van de audiometer. 

10.  De toetsing op locatie duurt 30 - 45 minuten. 
11.   Van het bezoek aan de vestiging wordt een rapport opgesteld. 

 
Duur van het definitief certificaat 

12.  Wanneer er geen bijzonderheden zijn waargenomen bij de toets op locatie wordt uw 
certificaat definitief voor de duur van één jaar en drie maanden verstrekt. Hierbij 
wordt de begindatum van het voorlopig certificaat overgenomen. U ontvangt tevens 
het rapport en de eindfactuur van de toetsing van €125,-.  Bij geconstateerde 
onvolkomenheden heeft u acht weken de tijd om deze op te lossen. Eventuele 
aanvullende uren en kosten worden op basis van nacalculatie aan de vestiging 
doorberekend.  

 
 


