
Activiteiten waaraan KRTP-punten worden toegekend volgens de norm/regeling die geldt vanaf 1 januari 2017

Activiteit Definitie Registratiepunten Minimum / 

Maximum

Bewijslast /                                    

Via info@krtp.nl

CanMedsrol

Volgen van scholing Scholing die bijdraagt aan het 

verhogen van de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening van de 

tandprotheticus. Scholing moet 

minimaal op HBO-niveau zijn.

1 studiebelastingsuur = 1 KRTP-punt Minimaal 30 KRTP-

punten uit erkende 

scholing, dus scholing 

genoemd in de 

scholingsagenda op de 

KRTP site.

Een activiteit met 5 of meer 

deelnemers dient vante voren 

te worden aangemeld door de 

organisatie/aanbieder, met een 

omschrijving en 

dagprogramma. De 

cursusaanbieder stuurt 

presentie lijst naar KRTP 

bureau. Deelnemer ontvangt 

bewijs van deelname door 

aanbieder.

Scholing kan 

binnen alle 

CanMedsrollen 

vallen. 

❶❷❸❹❺❻❼

Volgen van scholing in het 

buitenland

Scholing die bijdraagt aan het 

verhogen van de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening van de 

tandprotheticus. Scholing in het 

buitenland wordt gehonoreerd als 

vakinhoudelijke relevantie vast staat.

1 studiebelastingsuur = 1 KRTP-punt Dagprogramma van de 

scholing + Certificaat of 

deelnamebewijs afgegeven 

door docent/ organisator 

voorzien van titel van de 

scholingsactiviteit, naam 

organisator, naam deelnemer, 

datum en handtekening 

organisator.

Mondzorg (1)       

Scholing in het 

buitenland kan 

mogelijk ook 

binnen andere 

CanMedsrollen 

vallen.  

❶❷❸❹❺❻❼

E-learning Online nascholing die bijdraagt aan het 

verhogen van de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening van de 

tandprotheticus, afgesloten met een 

toets.

Oordeel aan de beoordelings-

commissie. Punten worden alleen 

toegekend als toets met een 

voldoende is afgesloten.

Maximaal 50 KRTP-

punten behaald uit E-

learning tellen mee 

voor herregistratie.

Activiteit dient worden 

aangemeld bij het KRTP bureau 

door de cursusaanbieder, met 

omschrijving en leerdoelen. De 

cursusaanbieder geeft de 

resultaten door aan het KRTP 

bureau.

E-learning kan 

binnen alle 

CanMedsrollen 

vallen. 

❶❷❸❹❺❻❼

Volgen van scholing Scholing in de vorm van communicatie 

training voor bijv. overleg met 

patiënten, zorgverleners, 

zorgverzekeraars, de inspectie. 

Training op gebied van 

informatievoorziening aan 

bovengenoemden. Scholing op het 

gebied van onderhandelen met 

bijvoorbeeld zorginstellingen en 

scholing op gebied van 

gesprekstechnieken.

1 studiebelastingsuur = 1 KRTP-punt Maximaal 40 KRTP-

punten per 

registratieperiode.

Een activiteit met 5 of meer 

deelnemers dient vante voren 

te worden aangemeld door de 

organisatie/aanbieder, met een 

omschrijving en 

dagprogramma. De 

cursusaanbieder stuurt 

presentie lijst naar KRTP 

bureau.

Communicatie 

(2)



Vakinhoudelijk overleg 

tandprothetici

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. Uitgesloten zijn team- en 

werkoverleg.

2 KRTP-punten per bijeenkomst van 

minimaal 2 uur. 

Maximaal 15 punten 

tellen mee voor de 

herregistratie. 

Een vooraf vastgestelde 

agenda, een presentielijst en 

notulen. Indien de presentie op 

de notulen is aangegeven, 

hoeft geen aparte presentielijst 

te worden aangeleverd.

Samenwerking 

(3)

Geven van scholing op 

HBO-niveau

Het geven van scholing op minimaal 

HBO-niveau mits deze activiteit geen 

deel uitmaakt van een 

arbeidsovereenkomst. 

1 uur uitvoeren = 4 KRTP-punten. De leerdoelen van de gegeven 

scholing. Dagprogramma 

waaruit tevens blijkt wie de 

docenten zijn geweest. 

Kennis en 

wetenschap (4)

Digitale kennistoetsen Het afleggen van een digitale 

kennistoets van een tandheelkundig 

magazine, zoals 

het NTvT of QP.

2 KRTP-punten per goed afgeronde 

toets.

Per registratieperiode 

maximaal 25 KRTP-

punten.

Activiteit dient worden 

aangemeld bij het KRTP bureau 

door de aanbieder, met 

omschrijving en leerdoelen. De 

aanbieder van de 

kennistoetsen geeft de met 

goed gevolg uitvoerde toetsen 

door.

Kennis en 

wetenschap (4)

Participatie binnen 

wetenschappelijk 

onderzoek

Participatie binnen wetenschappelijk 

fundamenteel of toegepast onderzoek 

dat leidt tot een onderzoeksrapport, 

door onderzoeker; leveren 

patiëntendata volgens protocol; of 

deelname klankbord,- 

begeleidingscommissie, stuurgroep.

(Mede)onderzoeker = 80 KRTP-

punten. Leveren patiëntendata = 10 

KRTP-punten. Deelname commissie, 

klankbord- of stuurgroep = 2 KRTP-

punten per bijeenkomst.

Maximaal 1 onderzoek 

per registratietermijn.

Het onderzoeksrapport: 

Genoemd als 

(mede)onderzoeker; 

Voorkomen op de lijst 

medewerkenden; Presentielijst 

en notulen.

Kennis en 

wetenschap (4)



Posterpresentatie Het vervaardigen van een 

posterpresentatie en deze op een 

congres of synposium op het 

vakgebied van de tandprotheticus 

presenteren.

10 KRTP-punten per poster, per 

deelnemer (mits niet vervaardigd 

tijdens IT-bijeenkomsten waar ook 

KRTP-punten aan toegekend worden) 

Met een bonus van 5 KRTP-punten 

voor internationale presentaties en/of 

individuele posterpresentaties.

Bestand van de poster met 

daarop de naam/namen van de 

deelnemer(s) vermeld en een 

bewijs van deelname aan het 

(internationale) congres.

Kennis en 

wetenschap (4)

Review Als reviewer optreden voor een 

wetenschappelijk tijdschrift.

8 KRTP-punten per review. Het eindproduct, met 

verklaring van betreffende 

redactie en een 

urenverantwoording.

Kennis en 

wetenschap (4)

Stagebegeleiding Het begeleiden van HU studenten 

tandprothetiek/mondzorgkunde tijdens 

een stage die behoort tot het 

curriculum van de deze opleiding.

1 KRTP-punt per 8-urige werkdag. Max. 25 KRTP-punten 

per registratieperiode

De stagecoordinator op de 

Hogeschool geeft de data door.

Kennis en 

wetenschap (4)

Vakpublicatie Het publiceren van een louter 

beschouwend artikel waaraan 

literatuuronderzoek vooraf is gegaan. 

Ingezonden brieven en advertoriale 

publicaties vallen niet onder 

vakpublicatie. 

Forfaitair 2 KRTP-punten per artikel 

van minimaal 400 woorden.

Een scan in pdf formaat van de 

tijdschriftenpagina’s met het 

betreffende artikel, waaruit 

blijkt 

- titel

- auteur

- publicatiedatum 

- literatuurlijst

Kennis en 

wetenschap (4)

Voordracht Het houden van een voordracht/lezing 

op een congres of symposium op het 

vakgebied van de tandprotheticus 

minimaal op HBO-niveau. 

1 uur voordracht = 4 KRTP-punten. Aan dezelfde 

voordracht, die 

meerdere malen per 

jaar wordt gegeven, 

wordt slechts eenmaal 

punten toegekend.

Hand‐out van de (powerpoint)

presentatie +

het dagprogramma van de 

bijeenkomst.

Kennis en 

wetenschap (4)

Wetenschappelijke 

publicatie

Auteur van een wetenschappelijke 

publicatie op het gebied van de 

mondzorg in een PubMed-geïndexeerd 

tijdschrift. Een publicatie is 

wetenschappelijk wanneer op basis 

van een probleemstelling en een 

uitputtende analyse daarvan, tot 

uitkomsten wordt gekomen die leiden 

tot een verhoging van de 

(academische) kennis. Dit houdt in dat 

het werk niet louter beschouwend kan 

zijn.

Wetenschappelijke publicatie in

een PubMed-geïndexeerd  tijdschrift:                                

16 KRTP‐punten (eerste auteur)

Wetenschappelijke publicatie in

een niet PubMed-geïndexeerd 

tijdschrift:                              8 

KRTP‐punten (eerste auteur)

Een scan in pdf formaat van de 

tijdschriftenpagina’s met het 

betreffende artikel, waaruit 

blijkt wanneer en in welk 

tijdschrift het artikel (mede) 

door u is gepubliceerd. 

Uittreksel uit PubMed

of scan van het artikel

waaruit blijkt:

‐ titel

‐ auteur

‐ publicatiedatum

Kennis en 

wetenschap (4) 



BHV Deelname aan een BHV, AED en/of 

EHBO (herhalings-)cursus. 

Forfaitair  2 KRTP-punten per 

activiteit.

Maximaal 1 activiteit 

per registratiejaar telt 

mee.

Een certificaat of 

deelnamebewijs afgegeven 

door de docent/ organisator 

voorzien van titel, naam 

organisator, naam deelnemer, 

datum, vermelding aantal 

studiebelastinguren en 

handtekening organisator.

Maatschappelijk 

handelen (5)

Deelname aan een 

maatschappelijk gedragen 

mondzorg project 

Deelname aan een maatschappelijk 

gedragen project ter bevordering van 

de mondgezondheid in zijn 

algemeenheid. Bijvoorbeeld “houd de 

mond gezond”

Per voorlichting wordt forfaitair 1 KRTP-

punt toegekend.

Bewijs van deelname 

afgegeven door de organisatie 

en voorzien van een paraaf en 

stempel onderwijsinstantie.

Maatschappelijk 

handelen (5)

Vrijwillige bijdrage aan 

georganiseerde 

activiteiten rondom het 

profileren van het beroep 

tandprotheticus.

Het leveren van een onbezoldigde 

bijdrage aan kwalitatief goede 

mondzorg door tandprothetici aan de 

behandelstoel tijdens voor het publiek 

toegankelijke bijeenkomsten en 

vakgerelateerde congressen. 

Bijvoorbeeld deelname aan de week 

van de ouderen, of geven van 

voorlichting op de 50+ beurs.

1 KRTP-punt per dagdeel. Bewijs van deelname waaruit 

blijkt voor welke organisatie u 

zich heeft ingezet, voorzien 

van naam, datum en tijd.

Maatschappelijk 

handelen (5)

Vrijwilligerswerk in het 

buitenland

Vrijwilligerswerk in het buitenland op 

het gebied van mondzorg. 

Voorbereidingstijd wordt niet 

meegerekend.

1 KRTP-punt per dagdeel. Het verslag van inzet met 

urenverantwoording. 

Maatschappelijk 

handelen (5)

ALV Het bijwonen van een algemene 

ledenvergadering van de ONT. Betreft 

uitsluitend de ALV van ONT en niet van 

andere verenigingen.

1 KRTP-punt per uur, maximaal 2 

KRTP-punten per vergadering.

De door deelnemer getekende 

presentielijst wordt door KRTP 

bureau verwerkt.

Organisatie (6)

Bestuurlijk werk Deelname aan beroepsgerelateerde 

commissies, werkgroepen en besturen 

ter bevordering van de mondzorg.

2 KRTP-punten per bijeenkomst. Maximaal 25 KRTP-

punten per 

registratieperiode.

Getekende verklaring van 

benoeming afgegeven door de 

organisatie (benoemingsbrief) 

met jaaragenda of 

presentielijst.

Organisatie (6)

Regiobijeenkomst Het bijwonen van een 

regiobijeenkomst georganiseerd door 

de ONT.

1 KRTP-punt per uur, maximaal 2 

KRTP-punten per vergadering.

Regiovoorzitter draagt zorg 

voor aanlevering getekende 

presentielijst, agenda en 

notulen bij het KRTP bureau.

Organisatie (6)

         

Gemaximeerd  

tot 4                 
KRTP-punten 

per        

registratiejaar 
voor beide 

activiteiten

samen.



Visitatie en audits Het ondergaan en uitvoeren van 

visitaties en audits conform een door 

de beroepsvereniging erkende 

methodiek en vastgestelde 

criteria/normen.

1 visitatie/audit + 2x visiteurschap 15 

KRTP-punten. (Aan visitaties en 

visiteurschappen niet uitgevoerd 

volgens de ONT-standaard worden 

geen punten door de 

beoordelingscommissie toegekend).

Bewijs van 

deelname/certificaat afgegeven 

door de faciliterende 

organisatie. 

Professionaliteit 

(7)

Implementeren van een 

kwaliteits-

managementsysteem

Implementeren van een HKZ, ISO-

9001 of Branche certificaat voor de 

praktijk waar men werkzaam is. 

Eenmalig 6 KRTP-punten verdeeld 

onder de actieve deelnemers binnen 

de praktijk.

Voor hercertificering 6 KRTP-punten.

Maximaal 2 maal per 

registratieperiode.

HKZ‐ISO 9001, ISO 9001 of

Branche certificaat (of

verklaring gelijkwaardigheid)

op naam van de praktijk +

opgave van betrokken

professionals.

Professionaliteit 

(7)


