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Beschrijving
Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen is opgericht in 2007 om door middel van registratie tandartsen te
stimuleren om hun deskundigheid te bevorderen. De normen die het KRT hanteert, zijn hierbij een hulpmiddel.
Het KRT streeft een brede acceptatie van de normen na, registratie is vrijwillig. Het KRT is op zoek naar
tandartsen die willen bijdragen aan de professionalisering van de tandheelkunde en die affiniteit met
deskundigheidsbevordering.
Bent u goed bekend met het scholingsaanbod binnen de tandheelkunde en kunt u gemotiveerd oordelen over
de inhoud van cursussen voor tandartsen? Dan nodigen we u graag uit voor de beoordelingscommissie. Er
zijn drie vacatures.
De beoordelingscommissie bestaat uit een groep tandartsen die, namens alle collega’s, het aanbod van
deskundigheidsbevorderende activiteiten bespreken. Zij beoordelen op welke wijze activiteiten bijdragen aan
het vergroten van de vakbekwaamheid van de tandarts. Dat betreft het aanbod van cursusaanbieders en
scholingsactiviteiten die tandartsen individueel opgeven. Reglementen van het KRT dienen hierbij als handvat.
De commissie kan het bestuur ook adviseren over die reglementen. Het is een verantwoordelijke taak waarmee
bijgedragen wordt aan een goede organisatie van het register.
De commissie wordt ondersteund door een professioneel bureau dat de vergaderingen voorbereidt.
Commissieleden worden door het bestuur KRT benoemd volgens een rooster van aftreden. Een
benoemingstermijn is drie jaar, leden zijn tweemaal hernoembaar.
Verwachte tijdsbesteding: gemiddeld 1 uur per maand. Bijeenkomsten: circa 2 maal per jaar. Er is een
vacatievergoeding beschikbaar.
Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij de directie van Bureau KRT t.a.v. Dhr. C. Versluis of bij de voorzitter
van het bestuur. Correspondentie: directie@krt.nu
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BIG-geregistreerd tandarts
Goed geïnformeerd over de actuele tandheelkundige ontwikkelingen
In staat om gemotiveerd te oordelen over de inhoud van cursussen gericht op tandartsen
Affiniteit met het opstellen van normen, criteria, reglementen en procedures
Communicatief constructief opbouwend
Sensitiviteit voor de verdeling van rollen binnen een organisatie
Inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen is een pré
In de statuten zijn uitsluitingsgronden bepaald om de onafhankelijkheid te waarborgen. Een lid kan niet:
In dienst zijn van de stichting of lid zijn van enige ander gremium binnen de stichting.
Als bestuurder verbonden zijn aan de KNMT.
Een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel
strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van
belangen.
Binnen het KRT worden Good Governance principes gehanteerd welke gelden voor alle mensen die voor de
stichting een functie vervullen. Een overzicht van de bestuur en commissieleden vindt u op de website. Daar
staat ook een link naar de Good Governance principes. Zie: https://tandartsregister.nl/tandartsen/organisatie/

