Reglement Commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici
Ingangsdatum en versie: 1 januari 2022
Het reglement ‘Commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici’ beschrijft de regeling voor het instellen
van een commissie voor de registratie en herregistratie van tandprothetici en de accreditatie van
deskundigheid bevorderende activiteiten.

De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

1. Instellen commissie
1. Er is een commissie voor het beheer en beoordeling van het KRTP (‘commissie KRTP’) die bestaat
uit tenminste drie leden.
2. De leden van de commissie zijn beroepsmatig actief in het vakgebied van de tandprothetische zorg
en beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op kennisniveau 51 of 62 binnen het werkterrein
van de te beoordelen activiteiten.
3. De leden van de commissie zijn geen lid van het ONT bestuur.
4. De voorzitter en de leden van de commissie worden door het bestuur van de ONT benoemd of
ontslagen. Benoeming vindt plaats voor een termijn van drie jaar. Het besluit tot benoeming wordt
binnen vier weken gepubliceerd op de website van het KRTP en in een officieel orgaan van de ONT.
5. De commissie heeft de volgende taken:
a. het instellen en beheren van het KRTP;
b. het afhandelen van verzoeken tot inschrijving volgens de Registratienorm KRTP en het
Registratiereglement KRTP;
c. het afhandelen van verzoeken tot accreditatie;
d. de beoordeling van deskundigheid bevorderende activiteiten en het toekennen van de punten aan
de erkende activiteiten als bedoeld in artikel 5 van deze regeling;
e. het opstellen van beoordelingscriteria als bedoeld in sub d in afstemming met het bestuur van de
Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut (SNTI).
6. De criteria bedoeld in het vijfde lid, onderdeel e, kunnen eerst in werking treden nadat het bestuur
van de ONT deze heeft vastgesteld.
7. De commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici (commissie KRTP) is verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit reglement. De commissie KRTP wordt ondersteund door een door het bestuur
aangesteld secretariaat/bureau. Zij kan daarbij taken en bevoegdheden mandateren aan het bureau
van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).
2. Beoordeling cursusaanbod
1. Een verzoek tot beoordeling van het erkennen van een deskundigheidsbevorderende activiteit kan
uitsluitend via PE-Online bij de KRTP commissie worden ingediend.
2. Om een verzoek voor het toekennen van punten tijdig te kunnen beoordelen, dient de aanbieder
van deskundigheidsbevorderende activiteiten zijn activiteiten minimaal vier weken van tevoren bij de
commissie KRTP aan te melden. Voor het meetellen van de punten verplicht de cursusaanbieder zich
tot het direct na afloop van de cursus (doch uiterlijk binnen vier weken) aanleveren van
presentielijsten, waarop uitsluitend de deelnemers aan het KRTP-register zijn weergegeven op de
website voorgeschreven wijze.
3. 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. Bij afwijzing van
accreditatie vindt geen restitutie plaats van de in rekening gebrachte kosten.
4. Aanvragen voor puntentoekenning worden getoetst aan de criteria zoals beschreven in het
Scholingsreglement Kwaliteitsregister Tandprothetici. Activiteiten die niet expliciet in dit reglement
staan genoemd, kunnen voor puntentoekenning in aanmerking komen; dit na toetsing/besluit van de
commissie KRTP. De puntentoekenning door de KRTP commissie is bindend, dit in tegenstelling tot
een externe puntentoekenning.
5. Bij twijfel over het actuele (vakinhoudelijke en/of algemene) kennisniveau van een
deskundigheidsbevorderende activiteit kan lesmateriaal opgevraagd worden. Lesstof/lesmaterialen
worden in dat geval door twee leden van de commissie KRTP gemotiveerd beoordeeld. Een positieve
beoordeling leidt tot erkenning.
6. Indien een deskundigheidsbevorderende activiteit reeds van een externe puntentoekenning is
voorzien, kan de activiteit worden beschouwd als zijnde geaccrediteerd. Accrediterende organen
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moeten zelf ook voorzien zijn van een keurmerk en accrediteren bij voorkeur cursussen en geen
instanties. De puntentoekenning door de KRTP commissie is bindend, dit in tegenstelling tot een
externe punten toekenning.
7. Als er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat alle activiteiten die een aanbieder organiseert
aan de criteria voldoen, kunnen de activiteiten van deze aanbieder ten behoeve van erkenning
steekproefsgewijs beoordeeld worden volgens een nader te bepalen frequentie. Dit vertrouwen is
gerechtvaardigd nadat is gebleken dat twee achtereenvolgende jaren alle opgegeven activiteiten
zonder noemenswaardige bemerkingen aan de criteria voldoen.
8. De KRTP commissie handelt een verzoek, als bedoeld in artikel 2 lid 1, af binnen vier weken na
ontvangst van de betaling van het tarief als bedoeld in artikel 2 lid 3, tenzij dit om redenen niet
mogelijk is. In dat geval wordt de verzoeker hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
9. Alle door cursusaanbieders aangemelde activiteiten op tandprothetisch gebied die door de
commissie KRTP zijn erkend, worden opgenomen in de scholingsagenda.
3. Werkwijze commissie bij registratie of herregistratie
1. De commissie KRTP neemt uitsluitend verzoeken tot inschrijving en (her)registratie in behandeling
die via PE-Online zijn ingediend.
2. Een tandprotheticus kan op ieder moment gedurende zijn registratieperiode herregistratie
aanvragen. Tot 3 maanden na het verlopen van een registratieperiode kan herregistratie worden
aangevraagd of toegekend.
3. Volgens het Registratiereglement toetst de commissie KRTP een verzoek tot (her)registratie
binnen drie maanden na de datum van ontvangst van dit verzoek aan de registratienorm KRTP.
4. De commissie kan de afhandeling termijn, genoemd in het derde lid, met vier weken verlengen.
5. De commissie kan verzoeker vragen om bewijsstukken met betrekking tot het verzoek tot
inschrijving te overleggen. Op verzoek van de commissie overlegt de tandprotheticus zonder
voorbehoud alle bewijzen van zijn/haar deelname aan deskundigheidsbevordering.
6. De commissie schrijft tandprothetici in het openbare KRTP-register in die volgens het
registratiereglement KRTP voldoen aan de registratienorm.
4. Procedure bij klachten, bezwaar en beroep
1.Bij klachten die betrekking hebben op het toepassen van de registratienorm, het uitvoeren
registratie- en/of scholingsreglement kunnen (geregistreerde) tandprothetici in eerste instantie
contact opnemen met het secretariaat/bureau van de ONT dat de uitvoering van het KRTP
ondersteunt.
2. Tandprothetici die zich niet kunnen vinden in afhandeling van hun klacht kunnen hiertegen
bezwaar indienen bij de commissie KRTP.
3. De commissie KRTP beslist uiterlijk binnen zes weken nadat het bezwaarschrift in behandeling is
genomen. De commissie KRTP kan deze termijn in elk geval eenmaal met zes weken verlengen.
4. Er is een onafhankelijke commissie (‘beroepscommissie KRTP’), waar beroep kan worden ingesteld
tegen beslissingen van de commissie KRTP.
5. De mogelijkheid voor het instellen van beroep staat alleen open voor (geregistreerde)
tandprothetici en niet voor aanbieders van bij- en nascholing.
6. De werkwijze van de beroepscommissie KRTP is in het reglement van de beroepscommissie KRTP
nader uitgewerkt.
5. Toezicht door het bestuur van de ONT
1. Het bestuur van de ONT houdt toezicht op de uitvoering, handhaving, financiering en evaluatie van
het KRTP alsmede op het functioneren van de commissie KRTP en de beroepscommissie KRTP.
2. Binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar rapporteert de commissie KRTP schriftelijk
aan het bestuur van de ONT over haar werkzaamheden van het voorafgaande jaar en over de aard en
aantal van de inschrijvingen.

6. Onvoorzien
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, handelt de commissie KRTP in de geest van deze
regeling of de regeling dat haar werkwijze nader uitwerkt.
7. Publicatie
1. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
(ONT) en de website van het KRTP.
2. In de ALV van de ONT wordt mededeling gedaan van dit besluit.
8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
9. Wijziging
Dit besluit kan worden gewijzigd door het bestuur van de ONT.
10. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement commissie KRTP.

In overeenstemming met de statuten vastgesteld door het bestuur van de Organisatie van
Nederlandse Tandprothetici (ONT), te Hoofddorp, op 21 december 2021,
M.H.C. (Marnix) de Romph MA
Voorzitter

