
 
 
 

  

  

KRTP: 
Bijblijven in uw vakgebied is van groot belang. Het is zelfs een van de voorwaarden om bij het  
KwaliteitsRegister TandProthetici  (KRTP) geregistreerd te kunnen blijven. Dat bereikt u door deel te 
nemen aan de diverse kennisbijeenkomsten en het daarmee behalen van uw accreditatiepunten. 
 
In gezamenlijk overleg is besloten de volgende uitgangspunten aan te houden voor het KRTP: 
- u dient verplicht aangesloten te zijn bij de ONT en hiermee bij de klachtencommissie; 
- het behalen van 100 scholingspunten in 5 jaar waarvan 50 via na- en bijscholing. 
1 uur cursus staat voor 1 KRTP-punt. 
 
Daarnaast kunnen punten worden toegekend voor andere activiteiten. Dat zijn: 
-              Het opzetten van een kwaliteit systeem                6 
-              Auditen van het kwaliteit systeem                            6 
-              Her-certificering                                                              6 
-              Intercollegiale toetsing                                                 3 
-              Regio voorzitter/penningmeester/secretaris       3 
-              Bijwonen ALV                                                                      2 
-              Bijwonen voorprogramma ALV najaar                     2 
-              Bijwonen regio vergadering                                          2 
-  Bestuurslid ONT        6 
-  Docent HU / beperkte aanstelling     6 
-  Docent HU / vast      25  
-              Scholing buitenland                                                          1 punt per uur 
-              Deelname Innovatieplatform i.s.m. HU                                   4  
-              Evidence Based Tandprothetiek / HU   28   
-              Overige scholing                                                                 1 punt per uur 

 

 

Dossier: 
Het secretariaat van de ONT beheert uw KRTP dossier. 
Indien u de Algemene Ledenvergadering  (ALV) en het congres van de ONT bijwoont, en u zich aldaar 
registreert, dan houden wij uw punten automatisch bij. U hoeft deze punten niet zelf op te geven.  
 
Neemt u deel aan andere na- en of bijscholingen of één van overige bovengenoemde activiteiten, geeft 
u dit dan s.v.p. aan ons door. Dat kan door bijgaand formulier in te vullen en te mailen naar : in-
fo@ont.nl.   
 
Bij het volgen van scholing dient u een kopie van het certificaat/diploma of bewijs van aanwezigheid 
van de betreffende cursus of opleiding te kunnen tonen alsmede een kopie van het (dag)programma. 
Het secretariaat van de ONT kan aan de hand van het programma zien hoeveel uur er door u is 
deelgenomen.  Aan de hand daarvan worden uw punten berekend. 
 
Zónder toevoeging van het certificaat/diploma of bewijs van aanwezigheid en het betreffende 
programma van uw gevolgde cursus of training kunnen wij helaas géén KRTP punten toekennen. 
 

mailto:info@ont.nl
mailto:info@ont.nl


 
 

 

 

 

 

 

 
U kunt uw KRTP punten online aanvragen via het ledengedeelte van de ONT website.  
Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om onderstaand formulier in te vullen en door te mailen naar ons 
algemene emailadres: info@ont.nl.  

 
Praktijkadres: 
 
Naam   : __________________________M/V: _____ Voorletters: _______ 
 
Afstudeernummer : _____________________________________________________ 
 
Adres    : _____________________________________________________ 
 
Postcode  : _____________________________________________________ 
 
Woonplaats  : _____________________________________________________ 
 
 
 
 

Uw KRTP : 
U wilt graag in aanmerking komen voor registratie van KRTP punten en heeft deelgenomen aan:  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 Noteert u s.v.p. ook datum en tijd en vergeet u s.v.p. niet de bijbehorende documenten 
toe te voegen, indien van toepassing! 

 


