
Toelichting en verantwoording overzicht cursusaanbod 

Het overzicht met het cursusaanbod voor tandprothetici is het resultaat van een inventarisatie die 

begin 2021 door een speciale werkgroep1 op verzoek van het ONT-bestuur werd uitgevoerd. Voor 

deze inventarisatie is het cursusaanbod van diverse organisaties geraadpleegd, waaronder: 

• KNMT-Academy 

• NVM-educatie 

• CME-online 

• Fabrikanten en leveranciers (o.a. Arseus Lab en Dental Union) 

• Overige partijen, waaronder Acta 

Een selectie van relevante cursussen is ter beoordeling voorgelegd aan de KRTP-commissie die op 

basis van de studiebelastingsuren KRTP-punten heeft toegekend. Het cursusaanbod staat op de 

KRTP-website en wordt periodiek geactualiseerd. 

Toelichting per cursusaanbieder 

KNMT-Academy 

De KNMT-Academy richt zich op alle aspecten die een belangrijke rol spelen in de praktijk, zoals 

cursussen over wet- en regelgeving, praktijkorganisatie, communicatie en professionaliteit. De 

KNMT-Academy stelt haar cursusaanbod open voor tandprothetici. Zij kunnen voor het niet-

ledentarief gebruik maken van deze cursussen. Voor tandprothetici die werkzaam zijn in een praktijk 

van één van de KNMT-leden geldt het voordelige ledentarief voor KNMT-leden. Tandprothetici die op 

de hoogte willen blijven van actuele ontwikkelingen rond het cursusaanbod van de KNMT-Academy 

kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief voor niet-leden van de KNMT.  

NVM-educatie  

Het nascholingsinstituut NVM-educatie mondhygiënisten ontwikkelt cursussen voor 

mondhygiënisten, zodat zij kunnen blijven voldoen aan de professionele beroepsstandaard. Deze 

selectie van cursussen uit het aanbod van NVM-educatie staat open voortandprothetici. Zij kunnen 

voor de cursusprijs voor niet-leden gebruik maken van deze cursussen. De scholing wordt kleinschalig 

aangeboden waardoor er ruimte en aandacht is voor interactie met de groep. Tandprothetici zijn van 

harte welkom om zich in te schrijven en samen met mondhygiënisten aan de cursussen deel te 

nemen. Met het oog op de gewenste groepssamenstelling behoudt NVM-Educatie zich het recht voor 

om deelname van niet-leden te beperken.  

 

CME-online 

Het cursusaanbod van CME-online bestaat uit online nascholingen voor de gezondheidszorg die op 

elk gewenst moment kunnen worden gevolgd. Ter introductie geldt voor leden van de ONT een 

exclusieve aanbieding. Zij kunnen met een eenmalige korting kiezen uit het cursusaanbod voor 

mondhygiënisten en tandartsen. Voor beide bestaat de keuze uit een basis- of een plusabonnement 

met verschillende aantallen punten en uiteenlopende tarieven. Om in aanmerking te komen voor de 

speciale korting voor ONT-leden kunnen leden zich inschrijven via de website van CME-online: 

• cursusaanbod voor mondhygiënisten: https://www.cme-online.nl/mondhygienist/ont 

• cursusaanbod voor tandartsen: https://www.cme-online.nl/tandarts/ont  

 

 
1 Samenstelling werkgroep inventarisatie cursusaanbod: Maurice Durinck, Luuk Kloppers en Frederik 
Vogelzang.  

https://www.krtp.nl/cursussen
https://knmt.copernica.com/KNMT_nietleden_aanmelden
https://www.cme-online.nl/mondhygienist/ont
https://www.cme-online.nl/tandarts/ont


Voor de geselecteerde cursussen uit het cursusaanbod voor mondhygiënisten en tandartsen die ook 

in het overzicht op de KRTP-website staan vermeld, kunnen ONT-leden KRTP-punten toegekend 

krijgen. Het puntenaantal per cursus komt daarbij overeen met de puntenwaardering door het KRT 

en KRM. Na succesvolle afronding van een cursus ontvangen deelnemers een certificaat van CME-

online, waarmee de behaalde punten door het KRTP kunnen worden bijgeschreven. Cursussen van 

CME-online die geen deel uitmaken van het geselecteerde cursusaanbod leveren geen KRTP-punten 

op. 

Fabrikanten en leveranciers 

Het cursusaanbod van fabrikanten en leveranciers blijft vanzelfsprekend ook beschikbaar voor ONT-

leden. In het cursusoverzicht is onder andere het aanbod van Arseus Lab en Dental Union 

opgenomen. Bij het actualiseren van het overzicht zal ook het cursusaanbod van andere leveranciers 

worden toegevoegd. 

 

Overige cursusaanbod 

Het cursusoverzicht biedt ook ruimte voor het cursusaanbod van ander partijen. In het overzicht 

staan onder meer online cursussen van Acta en het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 

(NTVT). 
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