
Win een skireis
Gratis op wintersport? Het KRT verloot jaarlijks drie skireizen. Eén voor elke 

Masteropleiding Tandheelkunde in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. 

We verloten de reizen onder geregistreerde studenten met drie of meer 

scholingsactiviteiten in hun KRT-portfolio. Hoe eerder je je inschrijft en je portfolio 

updatet, hoe vaker je meeloot en hoe groter je kans op een gratis skivakantie.

Bouw aan je portfolio
Je toelating tot de Master Tandheelkunde is je entreebewijs voor het gratis 

KRT-studentenregister. Bouw tijdens je master eenvoudig een portfolio op van je 

deskundigheid. Zo heb je als startende tandarts meteen een mooi CV. 

Welkomstcadeau
We stimuleren studenten om te investeren in hun deskundigheid. Daarom 

ontvang je alvast een cadeautje bij het aanmaken van je KRT-studentenaccount. 

Nieuwsgierig? Kijk op krt.nu in het menu bij ‘studenten’. Geef je voorkeur op of 

laat je verrassen.

Tot 4 jaar gratis registratie
Het KRT-studentenregister wordt je aangeboden door je toekomstige 

collega-tandartsen en is helemaal gratis tot 1 jaar na je afstuderen. Zit je in het 

eerste jaar van je Master? Dan hoef je de komende 4 jaar dus niets te betalen. 

Dat scheelt € 90,- per jaar.

STUDENTEN-
REGISTER

Op deze actie zijn de actievoorwaarden van het KRT van toepassing zoals gepubliceerd op www.krt.nu. 



PORTFOLIO 
DESKUNDIGHEID

Bouw een CV op met je portfolio
Na je studie wil je natuurlijk snel aan de slag. Een KRT-registratie staat goed op je CV. En het 

staat nog beter als je met je KRT-registratie een portfolio hebt opgebouwd. Daarmee laat je 

zien dat je investeert in je eigen deskundigheid. Dat opent deuren.

Deskundigheidsbevordering: 
tal van mogelijkheden
Van seminar tot beurs: alle vormen van educatie waar je buiten het curriculum van je studie 

aan deelneemt, zijn deskundigheidsbevorderende activiteiten. Uiteraard zijn dat cursussen 

die in de KRT-scholingsagenda staan, maar er is nog veel meer. Zo zijn er tal van activiteiten 

voor (aankomende) tandartsen die niet in de KRT-scholingsagenda staan. Bijvoorbeeld:

Met een bevestiging van de organisator (mail of certifi caat) voeg je deze activiteiten eenvoudig 

zelf toe aan je portfolio. Zo zit je in no-time aan drie scholingsactiviteiten.

ACTIVITEITEN

• Hands-on avond/Praxisavond
• Lunch college
• Praktijkforum
• Klinische avond

• (Studenten)congres of -beurs
• Symposium
• Seminar
• Commissiewerk

www.krt.nu


