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Inleiding 
 
A 

Een verzoek tot  puntentoekenning als bedoeld in artikel 2 van de Regeling KRTP 

kan uitsluitend worden ingediend bij de KRTP commissie door middel van 

gebruikmaking van ONT-online omgeving voor leden. 
 
B 

Alvorens tot beoordeling van een deskundigheid bevorderende activiteit wordt 

overgegaan, heeft de verzoeker een door het bestuur van de ONT vast te stellen 

tarief voldaan. 
 
C 
Aanvragen voor puntentoekenning worden getoetst aan de in deze regeling 
genoemde criteria. Activiteiten die niet expliciet in deze regeling staan genoemd, 
kunnen voor puntentoekenning in aanmerking komen; dit na toetsing/besluit van 
de KRTP commissie. Indien een deskundigheid bevorderende activiteit 

reeds van een externe puntentoekenning is voorzien, wordt de activiteit 

beschouwd als zijnde geaccrediteerd. Het gaat hierbij om op de website 

www.krtp.nl vermelde geaccepteerde accrediterende organen. Accrediterende 

organen moeten zelf ook voorzien zijn van een keurmerk en accrediteren bij 

voorkeur cursussen en geen instanties. De punten toekenning door de KRTP 

commissie is bindend, dit in tegenstelling tot een externe punten toekenning. 
 
D 
Internationale cursussen of congressen die zijn voorzien van een keurmerk van 
een nationale beroepsvereniging voor tandprothetici worden door de KRTP 
commissie met punten gehonoreerd. 

 
E 
De KRTP commissie handelt een verzoek, als bedoeld bij A, af binnen acht weken 
na ontvangst van de betaling van het tarief als bedoeld bij B, tenzij dit om 
redenen niet mogelijk is. In dat geval wordt de verzoeker hiervan tijdig op de 
hoogte gesteld. 

 
F 
Voor het toekennen van punten is de aanbieder van deskundigheid bevorderende 
activiteiten verplicht zijn activiteiten minimaal 8 weken van tevoren bij het KRTP 
aan te melden. Voor het meetellen van de punten verplicht de cursusaanbieder 
zich tot het direct na afloop van de cursus aanleveren van getekende 
presentielijsten, waarop uitsluitend de deelnemers aan het KRTP register zijn 
weergegeven en op de op de website voorgeschreven wijze. 

 
G 

Alle door cursusaanbieders aangemelde activiteiten op tandprothetisch gebied 

worden volgens de op de website van KRTP vermelde tarieven opgenomen in 

de scholingsagenda van www.krtp.nl. 
 
H 
Binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar rapporteert de KRTP 
commissie schriftelijk aan het bestuur van de ONT over haar 
werkzaamheden van het voorafgaande jaar.
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I 

Voor de herregistratie per 1 januari 2022 dienen de in het KRTP geregistreerde 

tandprothetici tenminste 220 KRTP-punten te hebben behaald in tenminste 4 

van de 7 competentie gebieden. De competentiegebieden, ook wel 

CanMedsrollen, zijn in deze regeling genummerd 1 t/m 7. 
Tevens dient vanaf de eerste (her)registratie na 1 januari 2017 minimaal 30 van 

de 120 punten te worden behaald uit scholing genoemd in de scholingsagenda 
van www.krtp.nl en/of voorzien van een mondzorg keurmerk.
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Artikel 1. Mondzorg (algemeen) 

1. Scholing en overige deskundigheidsbevordering op het gebied van de 

mondzorg als bedoeld in het Beroepsprofiel Tandprothetici in Nederland komt, 

voor puntentoekenning in aanmerking. 

1 studie contactuur = 1 KRTP-punt. Indien er sprake is van scholing die een 
½ uur of langer duurt, geldt dat bij het toekennen van KRTP-punten naar boven 
zal worden afgerond. Bij meerdaagse activiteiten worden de contacturen eerst 
opgeteld en dan pas afgerond. Voor het avondprogramma worden maximaal 2 
KRTP punten afgegeven. In bijzondere gevallen kent de KRTP-commissie meer 
scholingspunten toe. Het uitgangspunt daarbij is dat de leeropbrengst per netto 
scholings-uur hoger is, of van een bijzondere waarde. 

 
2. E-learning wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld en gehonoreerd. 

KRTP-punten worden alleen toegekend als de toets met een voldoende is 
afgesloten. Er zullen door het KRTP wel eisen gesteld worden aan 
de manier van toetsen en het niveau van de E-learning. 

 
3. Herhaling van eenzelfde activiteit binnen één jaar wordt niet meegeteld. 

 

Artikel 2. Communicatie 
1. In het kader van communicatie komt scholing op het gebied van de volgende 

activiteiten voor puntentoekenning in aanmerking: 
- Overleg met patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, de inspectie; 
- Informatie die mondeling, schriftelijk of elektronisch aan bijvoorbeeld 

patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en de inspectie wordt verstrekt; 

- Onderhandelen met bijvoorbeeld zorgverzekeraar, werkgever/werknemer, 

tandarts/implantoloog; 
- Gesprekstechnieken. 

 
Maximaal aantal te behalen KRTP punten per registratieperiode is 40, alleen 

deze tellen mee voor herregistratie. 
 
Artikel 3. Samenwerking 
1. In het kader van samenwerking komt scholing op het gebied van de volgende 

activiteiten voor puntentoekenning in aanmerking: 
- Het organiseren van continuïteit in de zorg voor de patiënt; 

- Ketenzorg; 
 
 2. Vakinhoudelijk overleg van tandprothetici bijvoorbeeld in de vorm van een 

studieclub/intervisie wordt geregistreerd op basis van 2 KRTP-punten per 
bijeenkomst van minimaal 2 uur. Het vakinhoudelijk overleg heeft als doel het 
vergroten van mondzorgkundige en methodische vaardigheden van de 
deelnemer door middel van collegiale uitwisseling van kennis aan de hand van 
documentatiebespreking, signalering van knelpunten in de uitvoeringspraktijk, 
thema's en casusbespreking. Van de deelnemer wordt een actieve en 
constructieve houding verwacht. Een overleg wordt bijgewoond door tenminste 
5 tandprothetici en/of minimaal Hbo-opgeleide 
professionals in de mondzorg. Een vooraf vastgestelde agenda, een 

presentielijst en notulen zijn vereist. Indien de presentie op de notulen is 

aangegeven, hoeft geen aparte presentielijst te worden aangeleverd. 
Per registratieperiode tellen maximaal 15 punten mee voor de herregistratie. 
Uitgesloten zijn team- en werkoverleg.
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Artikel 4. Kennis en wetenschap 

1. In het kader van kennis en wetenschap op het gebied van de mondzorg komt 

scholing van de volgende activiteiten voor puntentoekenning in aanmerking: 

-  Scholing zoals gesteld in artikel 1 van deze regeling; 

-  Stagebegeleiding van studenten HU tandprothetiek; 

-  Onderzoek vaardigheden. 
 
2. In het kader van kennis en wetenschap op het gebied van de mondzorg komen in elk 

geval de volgende activiteiten voor puntentoekenning in aanmerking: 
-  Het als externe begeleider begeleiden van stagiaires van de opleiding 

Tandprothetiek aan de HU (8 uur stagebegeleiding =1 punt, maximaal 25 KRTP-
punten per registratieperiode); 

-  Auteur van artikel op het gebied van de tandprothetische mondzorg in 
een wetenschappelijk vakblad. Een artikel komt in aanmerking voor KRTP 
punten wanneer op basis van een probleemstelling en een uitputtende 
analyse daarvan, tot uitkomsten wordt gekomen die leiden tot een 
verhoging van de tandprothetische kennis. Dit houdt in dat het werk niet 
louter beschouwend kan zijn. Puntentoekenning: artikel in een 
wetenschappelijk vakblad: 20 KRTP punten. 

-  Het houden van een lezing op een congres of symposium op het vakgebied 

van de tandprotheticus minimaal op Hbo-niveau (1 uur = 4 KRTP punten). 

Dezelfde voordracht die meerdere malen (per jaar) wordt gegeven, wordt 

slechts éénmalig gehonoreerd; 

-  Het geven van scholing op minimaal Hbo-niveau mits deze geen deel 
uitmaakt van een arbeidsovereenkomst (1 uur = 4 KRTP-punten); 

-  Het afleggen van een digitale kennistoets van een tandheelkundig magazine, zoals 

het NTvT of QP. Puntentoekenning: 2 KRTP-punten per met goed gevolg afgelegde 
kennistoets, met een maximum van 25 KRTP-punten per registratieperiode. 

 
Artikel 5. Maatschappelijk handelen 
1. In het kader van maatschappelijk handelen komt scholing op minimaal HBO- 

niveau de volgende gebieden voor  puntentoekenning in aanmerking: 
-  Volksgezondheid en public health; 

-  Wet- en regelgeving op mondzorgkundig gebied of aantoonbaar nodig voor 

de praktijkvoering; 
-  Medische ethiek. 

 
2. In het kader van maatschappelijk handelen komen de volgende 

tandprothetische activiteiten voor  puntentoekenning in aanmerking: 
-   Vrijwilligerswerk in het buitenland op het gebied van mondzorg. 

Puntentoekenning: het verslag met urenverantwoording wordt ingeleverd 

ter toetsing aan de KRTP commissie (1 dagdeel = 4 uur = 1 KRTP- punt). 

Voorbereidingstijd wordt niet meegerekend; 
- (*) Deelname aan een maatschappelijk gedragen project ter bevordering 

van de mondgezondheid in zijn algemeenheid. (1 voorlichting = 1 KRTP 
punt). 
Maximaal 4 punten per registratiejaar voor (*) en (**) samen; 

- (**) Het leveren van een onbezoldigde bijdrage aan kwalitatief goede 

mondzorg door tandprothetici aan de behandelstoel tijdens voor het 

publiek toegankelijke bijeenkomsten en vak gerelateerde congressen levert 

1 KRTP-punt per dagdeel op. Registratie van de punten op basis van een 

bewijs van deelname. 
Maximaal 4 punten per registratiejaar voor (*) en (**) samen; 

-   Deelname aan een BHV, AED en/of EHBO (herhalings-)cursus. 

Puntentoekenning: forfaitair 2 KRTP-punten per activiteit, maximaal 

1 activiteit per registratiejaar telt mee voor herregistratie.
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Artikel 6. Organisatie 

1. In het kader van organisatie komt scholing op minimaal Hbo-niveau op de 
volgende gebieden voor puntentoekenning in aanmerking 
-  Zorgstructuur; 

-  Financieringsstructuur; 

-  Overleg- en managementstructuur. 
 
2. In het kader van organisatie komen in elk geval de volgende activiteiten voor 

puntentoekenning in aanmerking: 

-  Deelname aan beroep gerelateerde commissies, werkgroepen en besturen 
ter bevordering van de mondzorg. (1 bijeenkomst = 
2 KRTP-punten, maximaal 25 KRTP-punten per registratieperiode); 

-  Bijwonen van een Algemene Ledenvergadering ONT en/of regiobijeenkomst 

ONT  (1 KRTP-punt per uur, maximaal 2 KRTP-punten per vergadering); 

 

Artikel 7. Professionaliteit 

1. In het kader van professionaliteit komt scholing op minimaal Hbo-niveau op 
de volgende gebieden voor  puntentoekenning in aanmerking: 
-  Reflectie op eigen kennis en handelen; 

-  Kwaliteitssystemen. 
 
2. In het kader van professionaliteit komen in elk geval de volgende activiteiten 

voor  puntentoekenning in aanmerking: 
-  Het ondergaan en uitvoeren van visitaties en audits conform een door de 

beroepsvereniging erkende methodiek en vastgestelde criteria/normen. 
(1 visitatie + 2 maal visiteurschap is totaal 15 KRTP-punten). Aan 

visitaties en visiteurschappen niet uitgevoerd volgens de ONT-standaard 

worden geen punten door de beoordelingscommissie toegekend; 

-  Implementeren van een HKZ, ISO-9001 of Branchecertificaat voor de 

praktijk waar men werkzaam is. Eenmalig 6 KRTP-punten verdeeld 

onder de actieve deelnemers binnen de praktijk. Voor hercertificering 6 

punten, maximaal tweemaal per registratieperiode. 
 

 
Artikel 8. Publicatie 

1. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van het KRTP. 

2. In het officiële orgaan van de ONT wordt mededeling gedaan van dit besluit. 
 

 
Artikel 9. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. 
 
Artikel 10. Wijziging 

Dit besluit kan worden gewijzigd door het bestuur.
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Artikel 11. Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: beoordelingsregeling KRTP. 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici 

 

 
 
 
 

De heer B.G. Kerdijk            Bunnik, 18 november 2016 

Voorzitter 


