Individuele activiteiten
Ingangsdatum en versie: 1 januari 2021

Bijlage Scholingsreglement

Dit document geldt als bijlage voor het Scholingsreglement. De deskundigheidsbevorderende activiteiten in
deze lijst kunnen individueel worden opgegeven door deelnemers van het KRT. Voorgaande versies komen
door vaststelling van dit document te vervallen.
In overeenstemming met de statuten vastgesteld door het bestuur KRT,
op voordracht van de registratiecommissie KRT,
te Utrecht, 28 oktober 2020,
drs. P. Menzel-de Groot
voorzitter
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Vakinhoudelijke activiteiten

Deskundigheidsbevordering die gericht is op patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening.
Scholing

Scholingspunten

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)

Tandheelkundig scholing

1 uur = 1 punt

Bewijs van deelname
+ (dag)programma OF
opgave studiebelasting bij
(voltijd)studies

Vakinhoudelijke binnen- en buitenlandse scholing gericht op
het verbeteren van patiëntgebonden zorgverlening. Voor
volledige definitie: zie Scholingsreglement.
Competentie: Vakinhoudelijk handelen

(Meerjarige) studies:
3 uur studiebelasting
= 1 punt

Let op! Als de scholing al is aangemeld - of nog wordt
aangemeld - door uw opleider, dan voert uw opleider de
presentie in voor uw KRT-punten.
Publicatie

Scholingspunten

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)

Publicatie

1e auteur: 20 punten,
2e auteur en de laatste 2
auteurs: 8 punten,
overige auteurs: 4 punten

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

Proefschrift/boek

100 punten 1e auteur
10 punten vermelde
redactionele bijdrage

Uittreksel uit PubMed of
ISB-nummer waaruit blijkt:
• titel
• auteur
• publicatiedatum

Peerreview

8 punten boek/proefschrift
4 punten artikel

Bewijs (van opdracht)
verstrekt door de uitgever
van het vakblad (journal)

Het schrijven van een wetenschappelijk tandheelkundig
relevant artikel dat door een uitgeverij is gepubliceerd.
Competentie: Kennis en wetenschap

Het schrijven een proefschrift ter verkrijging van de
doctorstitel (promovendus) of het schrijven van een boek
over een tandheelkundig onderwerp.
Competentie: Kennis en wetenschap

Het op tandheelkundig gebied reviewen van een publicatie,
boek of proefschrift in opdracht van een uitgever.
Competentie: Kennis en wetenschap
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Algemene activiteiten

Deskundigheidsbevordering die gericht is op de context van de beroepsuitoefening.

Scholing

Scholingspunten

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)

Overige scholing

1 uur = 1 punt

Opgave door opleider m.b.v.
opleidersaccount

Scholing van algemene aard die niet direct aan de
tandheelkundige zorgverlening is gerelateerd, zoals
bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling/coaching en de
ontwikkeling van didactische en bedrijfskundige
vaardigheden.
Competentie: Organisatie

(Meerjarige) studies:
3 uur studiebelasting
= 1 punt

OF een bewijs van deelname
afgegeven door de organisatie +
programma met tijdsduur.

Kennis delen

Scholingspunten

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)

Docent/Voordracht/Webinar

1 uur = 2 punten

Aankondiging/studieprogramma
waaruit blijkt:
• tijdsduur
les/voordracht/webinar
• rol docent/spreker
• tandheelkundige relevantie.

Moderator

1 bijeenkomst
= 2 punten

Bevestiging van de organisatie met
een dagprogramma, de vervulde
rol
en geleverde inspanningen tijdens
dat programma.

Stagebegeleiding

1 week = 1 punt

Getekende stage overeenkomst
met vermelding van periode en
vermelding van de naam van de
praktijkbegeleider.

Praktijkvoering

Scholingspunten

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)

Praktijkcertificering

(Her)Certificering
= 10 punten

Een door de Raad van Accreditatie
(let op RvA logo!) geaccrediteerd
HKZ-ISO 9001, ISO 9001 of
EN15224 certificaat
+ bewijs van rol
kwaliteitsfunctionaris of
directievoering.

BHV

1 uur = 1 punt

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

Het in georganiseerd verband geven van online of klassikale
scholing gericht op de tandheelkundige uitoefening van het
beroep tandarts.
Een online of klassikale presentatie in het kader van bij- en
nascholing voor mondzorgprofessionals, waarbij op
hoofdlijnen de inhoud van een (wetenschappelijke)
publicatie of onderzoek wordt weergegeven met relevante
informatie voor de tandheelkunde.
Competentie: Kennis en wetenschap

Gespreksleider/dagvoorzitter bij een tandheelkundig
evenement zoals een congres of symposium.
Competentie: Maatschappelijk handelen

Tandartsen die als praktijkbegeleider aankomende
mondzorgprofessionals in een stageperiode begeleiden.
Competentie: Maatschappelijk handelen

Opzetten en onderhouden van een HKZ-ISO 9001 of EN
15224 kwaliteitsmanagementsysteem voor de (eigen)
praktijk waar men werkzaam is als kwaliteitsfunctionaris of
directie.
Competentie: Organisatie

Bedrijfshulpverlening is door de arbeidsomstandighedenwet
verplicht voor bedrijven. EHBO en AED worden beschouwd
als een onderdeel van BHV.
Competentie: Organisatie
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Maatschappelijke bijdragen

Scholingspunten

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)

Scholingsprojecten

1 les/bijeenkomst
= 2 punten

Bewijs van deelname

Commissiewerk

1 bijeenkomst
= 2 punten

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

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Eerste 2 weken:
1 werkdag
= 1 punt

Bewijs van uitzending afgegeven
door de organisatie met
vermelding van uitzendperiode en
aantal werkzame dagen.

Het geven van voorlichting door deelname aan een
maatschappelijk gedragen project ter bevordering van de
mondgezondheid. Erkend zijn: ‘Kies voor gaaf’, ‘Hou je mond
gezond’, ‘(h)Oud je mond gezond’.
Competentie: Maatschappelijk handelen

Deelname aan (inter)nationale beroepsgerelateerde
(onderzoeks)commissies, werkgroepen en besturen ter
bevordering van de tandheelkunde en mondzorg,
bijvoorbeeld ten behoeve van ontwikkeling van richtlijnen,
onderzoek, het opzetten van protocollen of belangenbehartiging.
Competentie: Maatschappelijk handelen

Het leveren van een vrijwillige (onbezoldigde) bijdrage aan
de tandheelkunde in het buitenland vanuit een bestaande
organisatie in het kader van ontwikkelingshulp.
Competentie: Maatschappelijk handelen

Na 2 weken:
1 werkweek
= 1 punt
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Reflectie activiteiten

Deskundigheidsbevordering die gericht is op reflectie van de beroepsuitoefening.
Professionalisering

Scholingspunten

Bewijs voor aanvraag
(uploaden in PE-online)

Visitatie

1x gevisiteerd
= 24 punten

Blanco vragenlijst + pagina
rapportage waaruit blijkt:
• datum visitatie
• naam gevisiteerd
• namen + BIG-nummer 2
visiteurs
• behandelde onderwerpen
OF deelname bewijs van erkende
aanbieder.

Visitatie afnemen

1x visiteur
= 12 punten

Pagina rapportage waaruit blijkt:
• datum visitatie
• naam gevisiteerd
• namen + BIG-nummer 2
visiteurs
• behandelde onderwerpen
OF deelname bewijs van erkende
aanbieder.

Patiëntenenquête

1x enquête
= 12 punten

Blanco vragenlijst + pagina
rapportage waaruit blijkt:
• datum enquête
• namen betreffende tandartsen
• response (min. 50)
• behandelde onderwerpen
OF deelname bewijs van erkende
aanbieder.

(gevisiteerd worden)
Voor definitie zie criteria visitatie.
Competentie: Professionaliteit en kwaliteit

(optreden als visiteur)
Voor definitie zie criteria visitatie.
Competentie: Professionaliteit en kwaliteit

Voor definitie zie criteria patiëntenenquête.
Competentie: Professionaliteit en kwaliteit
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