Overzicht Individuele Activiteiten
Ingangsdatum en versie: 1 januari 2022
Bijlage bij het Scholingsreglement
Dit document geldt als bijlage voor het Scholingsreglement. De deskundigheidsbevorderende
activiteiten in deze lijst kunnen individueel worden opgegeven door deelnemers van het KRTP.
Voorgaande versies komen door vaststelling van dit document te vervallen.
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Vakinhoudelijke activiteiten
Deskundigheidsbevordering die gericht is op patiëntgebonden tandprothetische zorgverlening.

Vakinhoudelijke activiteiten
Ter bevordering van de diversiteit van de deskundigheidsbevordering dienen deelnemers aan het KRTP binnen het aandachtsgebied ‘Vakinhoudelijke activiteiten’ aan
minimaal 2 verschillende activiteiten deel te nemen.
Scholing
Mogelijke competenties
Scholingspunten
Bewijs voor aanvraag
Toelichting
(uploaden in PE-online)
Vakinhoudelijk handelen
1 uur = 1 studiepunt
Presentielijst
Voor volledige definitie: zie
Tandprothetische scholing
Kennis
en
wetenschap
Scholingsreglement KRTP
(vooraf geaccrediteerd)
Professionaliteit en
Bij meerjarige vakinhoudelijke
Vakinhoudelijke binnen- en
kwaliteit
scholing geldt:
buitenlandse scholing via een
3 uur studiebelasting = 1 punt
webinar of fysieke bijeenkomst Maatschappelijk
handelen
gericht op het verbeteren van
patiëntgebonden zorgverlening.
Vakinhoudelijk handelen
1 uur = 1 studiepunt
Bewijs van deelname
Voor volledige definitie: zie
Tandprothetische scholing
+ (dag)programma inclusief
Scholingsreglement KRTP
(niet vooraf geaccrediteerd) Kennis en wetenschap
Professionaliteit en
Bij meerjarige vakinhoudelijke tijdsduur
Vakinhoudelijke binnen- en
kwaliteit
scholing geldt:
buitenlandse scholing via een
3 uur studiebelasting = 1 punt
webinar of fysieke bijeenkomst Maatschappelijk
handelen
gericht op het verbeteren van
patiëntgebonden zorgverlening.
Vakinhoudelijk handelen
1 uur = 1 studiepunt
De cursusaanbieder kent
De e-learning dient vooraf te
E-learning
Kennis en wetenschap
automatisch KRTP-punten toe via worden geaccrediteerd op basis
Vakinhoudelijke online
PE-Online bij voldoende resultaat van een omschrijving, de
nascholing die bijdraagt aan het Professionaliteit en
kwaliteit
op de afsluitende toets.
leerdoelen en tijdsduur.
verhogen van de kwaliteit van
Maatschappelijk
de beroepsuitoefening van de
handelen
tandprotheticus, afgesloten
met een toets.
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Voordracht of webinar
‘vakinhoudelijk’
Het houden van een lezing op
een congres of symposium op
het vakgebied van de
tandprotheticus minimaal op
hbo-niveau

Docentschap
‘vakinhoudelijk’
Het geven van vakinhoudelijke
scholing op minimaal hboniveau

Kennistoets
Het afleggen van een digitale
kennistoets van een
tandheelkundig magazine, zoals
het NTvT of QP

Publicatie
Auteur van artikel op het
gebied van de tandprothetische
zorg in een wetenschappelijk
vakblad.

Vakinhoudelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit en
kwaliteit
Maatschappelijk
handelen

1 uur = 4 KRTP punten

Vakinhoudelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit en
kwaliteit
Maatschappelijk
handelen

2 uur = 1 KRTP punt

Vakinhoudelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit en
kwaliteit
Maatschappelijk
handelen
Vakinhoudelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit en
kwaliteit
Maatschappelijk handelen

3 KRTP-punten per met goed
gevolg afgelegde kennistoets

20 KRTP punten.

Aankondiging/studieprogramma
waaruit blijkt:
• scholingsvorm
(les/voordracht/webinar)
• leerdoelen
• tandprothetische relevantie
• rol docent/spreker
• tijdsduur
Aankondiging/studieprogramma
van het opleidingsinstituut met
informatie over:
• scholingsvorm
les/voordracht/webinar
• leerdoelen
• tandprothetische relevantie
• tijdsduur
• rol als docent/spreker
Bij het behalen van de
kennistoets worden de punten
door NTVT automatisch
bijgeschreven in PE-Online.

Dezelfde voordracht die meerdere
malen (per jaar) wordt gegeven,
wordt slechts éénmalig
gehonoreerd;

Uittreksel uit PubMed, ISBnummer
of scan waaruit
blijkt:
• titel
• auteur
• publicatiedatum

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.

Voor de beoordeling van 5 à 6
artikelen per kennistoets
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Algemene activiteiten
Deskundigheidsbevordering die gericht is op de context van de beroepsuitoefening.
Algemene activiteiten
Ter bevordering van de diversiteit van de deskundigheidsbevordering dienen deelnemers aan het KRTP binnen het aandachtsgebied ‘Algemene activiteiten’ aan
minimaal 2 verschillende activiteiten deel te nemen.
Scholing
Mogelijke competenties Scholingspunten
Bewijs voor aanvraag
Toelichting
(uploaden in PE-online)
Organisatie
1 uur = 1 studiepunt
Presentielijst
Voor volledige definitie: zie
Algemene scholing (vooraf
Communicatie
Scholingsreglement KRTP
geaccrediteerd)
Samenwerking
Bij meerjarige algemene
Scholing via een webinar of
Maatschappelijk
scholing geldt:
fysieke bijeenkomst van
handelen
3 uur studiebelasting = 1 punt
algemene aard die niet direct
aan de tandprothetische
zorgverlening is gerelateerd,
zoals: communicatie,
management,
ondernemerschap, nieuwe weten regelgeving en
maatschappelijke
ontwikkelingen
Organisatie
1 uur = 1 studiepunt
Een bewijs van deelname
Voor volledige definitie: zie
Algemene scholing (niet
Communicatie
afgegeven
door
de
organisatie
+
Scholingsreglement KRTP
vooraf geaccrediteerd)
Samenwerking
Bij
meerjarige
algemene
(dag)programma
inclusief
tijdsduur
Scholing van algemene aard via
Maatschappelijk
scholing geldt:
een webinar of fysieke
handelen
3 uur studiebelasting = 1 punt
bijeenkomst die niet direct aan
de tandprothetische
zorgverlening is gerelateerd,
zoals: communicatie,
management,
ondernemerschap, nieuwe weten regelgeving en
maatschappelijke
ontwikkelingen.
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E-learning
Online nascholing van algemene
aard die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
tandprotheticus, afgesloten met
een toets.

Voordracht of webinar
‘Algemeen’
Het houden van een lezing van
algemene aard op een congres
of symposium minimaal op hboniveau

Docentschap ‘algemeen’
Het geven van algemene
scholing op minimaal hbo-niveau

Stagebegeleiding
Het als externe begeleider
begeleiden van stagiaires van de
opleiding Tandprothetiek aan de
HU, studenten Tandheelkunde of
Mondzorgkunde, DHTA

Organisatie
Communicatie
Samenwerking
Maatschappelijk
handelen

1 uur = 1 studiepunt

Kennis en wetenschap
Organisatie
Communicatie
Samenwerking
Maatschappelijk
handelen
Professionaliteit en
kwaliteit

1 uur = 4 KRTP punten

Kennis en wetenschap
Organisatie
Maatschappelijk
handelen
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen

2 uur = 1 KRTP punt

Maatschappelijk
handelen
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie

8 uur stagebegeleiding =1
punt

De online nascholing dient door de
cursusaanbieder via PE-Online te
worden aangemeld, met een
omschrijving en de leerdoelen. De
cursusaanbieder kent automatisch
KRTP-punten toe via PE-Online bij
voldoende resultaat op de
afsluitende toets.
Aankondiging/studieprogramma
waaruit blijkt:
• scholingsvorm
(les/voordracht/webinar)
• leerdoelen
• tandprothetische relevantie
• rol docent/spreker
• tijdsduur
Aankondiging/studieprogramma
van het opleidingsinstituut met
informatie over:
• scholingsvorm
les/voordracht/webinar
• leerdoelen
• tandprothetische relevantie
• tijdsduur
• rol als docent/spreker
Getekende stage overeenkomst
met vermelding van periode en
vermelding van de naam van de
praktijkbegeleider.

De e-learning dient vooraf te
worden geaccrediteerd op basis
van een omschrijving, de
leerdoelen en tijdsduur.

Dezelfde voordracht die
meerdere malen (per jaar) wordt
gegeven, wordt slechts éénmalig
gehonoreerd;

Hierbij mag geen sprake zijn van
een arbeidsovereenkomst
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Werkplekbegeleiding
Het bieden van een werkplek
aan studenten van de opleiding
Tandprothetiek aan de HU en
hen begeleiden bij de uitvoering
van tandprothetische
werkzaamheden.

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

Praktijkcertificering
implementeren van een HKZ,
ISO-9001 of Branchecertificaat
voor de praktijk waar men
werkzaam is.

Gestructureerd
InterCollegiaal Overleg (GICO)
Vorm van algemene scholing,
uitgevoerd door een vaste groep
tandprothetici die onderling
relevante kennis en
vaardigheden voor de
uitoefening van het beroep
tandprotheticus vergroten.

Maatschappelijk
handelen
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie
Organisatie
Maatschappelijk
handelen
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Organisatie
Maatschappelijk
handelen
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit

Een werkweek = 1 punt

Getekende
werkplekbegeleidingsovereenkomst
met vermelding van periode en
vermelding van de naam van de
werkplekbegeleider.

2 punten per activiteit

Opgave door opleider m.b.v.
opleidersaccount
OF bewijs van deelname afgegeven
door de organisatie +
(dag)programma.

12 punten bij eerste
certificering
6 punten bij hercertificering

Professionaliteit en
kwaliteit
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie

2 punten per bijeenkomst

Opgave door Roozeboom
Certificering via het
opleidersaccount bij het behalen
van het branchecertificaat.
OF het uploaden van een certificaat
voor HKZ, ISO 9001, of andere
certificeringsvormen.
Op basis van presentatielijst of
presentie in de notulen

Alleen het aantal werkweken,
waarin werkplekbegeleiding bij
tandprothetische
werkzaamheden wordt geboden,
komt in aanmerking voor het
toekennen van KRTP-punten.
Hierbij mag geen sprake zijn van
een arbeidsovereenkomst

Als er binnen een praktijk
meerdere tandprothetici bij een
certificeringstraject betrokken
zijn, kunnen ook zij hiervoor het
bijbehorende aantal punten
toegekend krijgen.
Hierbij kan sprake zijn van een
multidisciplinaire samenstelling
van de groep, met bijvoorbeeld
een tandarts-implantoloog en/of
andere mondzorgverleners. Een
groep bestaat ten minste 5
deelnemers uit minimaal 2
(twee) of meer praktijken.
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Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk in het
buitenland op het gebied van
tandprothetiek en mondzorg.

Projecten
Deelname aan een
maatschappelijk relevante
project ter bevordering van de
mondgezondheid in zijn
algemeenheid

Voorlichting
Het leveren van een
onbezoldigde bijdrage aan
informatievoorziening over
kwalitatief goede
(tandprothetische)
mondzorgtijdens voor het
algemeen publiek toegankelijke
bijeenkomsten en vak
gerelateerde congressen

Bestuurlijk werk
Deelname aan (inter)nationale
beroepsgerelateerde
(onderzoeks)commissies,
werkgroepen en besturen ter
bevordering van de
tandprothetiek en de mondzorg

Maatschappelijk
handelen
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie
Maatschappelijk
handelen
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie
Kennis en wetenschap
Maatschappelijk
handelen
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie

In de eerste 2 weken:
1 werkdag = 1 punt

Bewijs van uitzending afgegeven
door de organisatie met
vermelding van uitzendperiode en
aantal werkzame dagen. Het verslag
met urenverantwoording wordt
ingeleverd ter toetsing aan de
commissie KRTP

Voorbereidingstijd wordt niet
meegerekend

2 punten per activiteit

Bewijs van deelname
afgegeven door de organisatie
voorzien van naam, datum en tijd.

Bijvoorbeeld ‘Houd de mond
gezond’ of activiteiten ten
behoeve van ‘De mond Niet
vergeten!’

1 dagdeel van 4 uur =1 punt

Bewijs van deelname afgegeven
door de organisatie
voorzien van naam, datum en tijd.

Bijvoorbeeld deelname aan de
week van de ouderen, of geven
van voorlichting op de 50+ beurs.

Maatschappelijk
handelen
Communicatie
Samenwerking
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie
Kennis en wetenschap

2 punten per bijeenkomst

Getekende verklaring van
benoeming afgegeven door de
organisatie (benoemingsbrief ) met
jaaragenda of presentielijst.

Bijvoorbeeld ten behoeve van
ontwikkeling van richtlijnen,
onderzoek, het opzetten van
protocollen of
belangenbehartiging.

Na 2 weken:
1 werkweek = 1 punt
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Landelijk of regionaal overleg
Bijwonen van een Algemene
Ledenvergadering of
regiobijeenkomst georganiseerd
door de ONT

Organisatie
Professionaliteit en
kwaliteit
Vakinhoudelijk handelen
Kennis en wetenschap

1 KRTP-punt per uur,
maximaal 2 KRTP-punten per
vergadering

Op basis van
aanwezigheidsregistratie

De ONT geeft de aanwezigheid
door via PE-Online.
Bij een regiobijeenkomst draagt
de regiovoorzitter via de ONT
zorg voor aanlevering van een
getekende presentielijst, agenda
en notulen. De ONT zorgt voor
de invoering van de presentie in
PE-Online.
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Reflectie activiteiten
Deskundigheidsbevordering die gericht is op reflectie van de beroepsuitoefening.
Professionalisering

Mogelijke competenties

Scholingspunten

Visitatie

Professionaliteit en
kwaliteit
Communicatie
Samenwerking
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie
Maatschappelijk
handelen

15 punten voor 1 visitatie + 2
maal visiteurschap

Professionaliteit en
kwaliteit
Communicatie
Samenwerking
Vakinhoudelijk handelen
Organisatie
Maatschappelijk
handelen
Kennis en wetenschap

8 punten

Ondergaan en uitvoeren van
visitaties en audits conform een
door de beroepsvereniging
erkende methodiek en
vastgestelde criteria/normen

Patiëntenenquête
(Laten) uitvoeren van een
patiëntervaringsonderzoek onder
de patiëntenpopulatie van een
tandprothetische praktijk

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)
Opgave door Roozeboom
Certificering van een bewijs van
deelname OF uploaden van een
vergelijkbare rapportage waaruit
blijkt:
• datum visitatie
• naam gevisiteerd
• namen visiteurs
• behandelde onderwerpen
Opgave door Roozeboom
Certificering van het uitvoeren van
een patiëntenenquête OF
uploaden van een blanco
vragenlijst met rapportage
waaruit blijkt:
• datum enquête
• namen betreffende
tandprothetici
• response
• ingevuld rapportageformat
met verbeterpunten

Toelichting
Aan visitaties en
visiteurschappen die niet worden
uitgevoerd volgens de ONTstandaard worden geen punten
door de beoordelingscommissie
toegekend.

Bij een minimaal aantal van 30
ingevulde vragenlijsten (op basis
van 30 respondenten kan een
representatief beeld worden
gegeven) én een ingevuld
rapportageformat met
verbeterpunten uit de enquête.

9

In overeenstemming met de statuten vastgesteld door het bestuur van de Organisatie van
Nederlandse Tandprothetici (ONT), op voordracht van de commissie KRTP, te Hoofddorp, 28 januari
2022,
M.H.C. (Marnix) de Romph MA
Voorzitter Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
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