
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 

 

De Registratiecommissie Tandheelkundig Specialismen (RTS) voert haar taken uit met betrekking tot het 

opleidingsregister Mondziekten-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie (MKA). Omdat u als (plaatsvervangend) 

opleider door de RTS bent erkend voor deze opleiding, ontvangt u deze brief van ons. 

 

In deze brief informeren wij u over de wijzingen die zijn doorgevoerd in de formulieren die de RTS gebruikt in 

het kader van het voeren van het opleidingsregister MKA. Tevens staat de RTS in de brief stil bij de gevolgen 

van de COVID-19 uitbraak voor aiossen MKA en de mogelijkheden die de regelgeving van het College 

Tandheelkundig Specialismen (CTS) hen hiervoor biedt. 

 

Herziening formulieren opleiding MKA n.a.v. gewijzigde regelgeving 

Het vaststellen van het nieuwe landelijke opleidingsplan, Hoofdzaak 2.0, door de wetenschappelijke vereniging 

en het gewijzigde Besluit MKA van het CTS (Besluit MKA 2020) hebben ertoe geleid dat de RTS de formulieren 

die wij gebruiken binnen het proces van het voeren van een opleidingsregister heeft herzien. Deze formulieren 

treft u aan in bijlage 1 en binnenkort ook op de website van de KNMT: https://www.knmt.nl/loopbaan/tandarts-

specialisten/opleiding-en-herregistratie-tandarts-specialisten/registratie-1. Wij verzoeken u oude versies niet 

meer te gebruiken en deze nieuwe formulieren binnen uw opleiding  (aiossen en secretariaat) onder de 

aandacht te brengen. 

 

Aiossen gestart tussen 1 januari 2020 en  1 januari 2021 

Om alle aiossen op de juiste manier te informeren, zou de RTS ten aanzien van de aiossen die in 2020 zijn 

gestart graag van u willen weten, of zij de opleiding volgen op grond van het Besluit MKA 2020, met EPA’s, of 

op grond van Besluit MKA 2018, waarin de verrichtingenlijst een belangrijke rol speelt. Zou u dit de RTS vóór 1  

maart 2021 willen laten weten? U kunt uw reactie sturen naar: rts.opleiding@knmt.nl. 

 

 

 

 

 

 

 
Aan de (plv) opleiders Mondziekten-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie (MKA) 

     

Datum 25 februari 2021 

Ons kenmerk 

 

 

 

Telefoon 

RTS/AvV/101 

 

 

 

Contactgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

(088) 44 04 303 / rts.opleiding@knmt.nl  
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Betreft Wijziging formulieren opleiding MKA / verlenging opleiding  
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Gevolgen van de COVID-19 uitbraak voor aiossen  
 

Het missen van belangrijke onderdelen van de opleiding door de aios 
Een aios die vanwege de coronacrisis één of meer onderdelen van de opleiding mist en zich daardoor bepaalde 
kennis, vaardigheden of attitude niet eigen kan maken, kan in deze crisisperiode alsnog waardevolle kennis en 
ervaring opdoen. Deze kennis en ervaring kan een alternatief voor of aanvulling zijn op het bestaande 
opleidingsprogramma.  
 
Wanneer deze kennis en ervaring onvoldoende alternatief vormt voor belangrijke onderdelen van de opleiding 
die vanwege de coronacrisis zijn gemist door de aios, kan de opleiding worden verlengd op grond van het 
Besluit COVID-19. De RTS wijst erop dat er niet te lichtvaardig met de bevoegdheid om de opleiding te 
verlengen vanwege de Covid-19 uitbraak moet worden omgegaan. 
 
Het Besluit COVID-19 van het CTS is op 17 februari 2021 met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in 
werking getreden. Het Besluit COVID-19 regelt het volgende. 
 

De opleiding van een aios die op enig moment van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 in opleiding is 

tot kaakchirurg kan met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd om opleidingsinhoudelijke redenen 

die verband houden met de coronacrisis. Bij verlenging van de opleiding wordt het opleidingsschema met uw 

instemming gewijzigd en dient de aios tijdig het gewijzigde opleidingsplan ter instemming aan de RTS voor te 

leggen. Tijdens de verlenging blijft de aios gewoon ingeschreven in het opleidingsregister. 

 

Aantal verrichtingen 

Daarnaast kan de RTS zich voorstellen dat er vanwege de COVID-19 uitbraak mogelijk concessies zijn gedaan 

binnen de opleiding aan bepaalde verrichtingen, bijvoorbeeld de electieve chirurgie. Als dat bij uw opleiding 

ook het geval is, dan verneemt de RTS dit graag zo spoedig mogelijk van u. Wordt uw opleiding dit jaar 

gevisiteerd door de RTS, dan zal dit onderwerp ook tijdens de visitatie aan de orde komen. 

 

Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stuur dan een e-mail naar de RTS: rts.opleiding@knmt.nl. 

Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar: 088 – 440 43 03. 
 
Met vriendelijke groet, 
Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen  
namens deze, 

 
dhr. J. Kloosterman  
voorzitter RTS 
 
 

Bijlagen: 

1. Overzicht alle formulieren inclusief wijzigingen 
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Bijlage 1 

 

Overzicht formulieren RTS 2021 

 

Alle RTS-formulieren zijn vernieuwd. Bij een aantal RTS-formulieren is enkel het logo vervangen of zijn er 

kleine aanpassingen gedaan (denk aan een verwijzing naar het Besluit MKA 2020 in plaats van het Besluit MKA 

2018).  

 

In een aantal gevallen is het formulier ook inhoudelijk gewijzigd. In dat geval is de wijziging in onderstaand 

overzicht opgenomen.    

 

1. A1 – Aanmeldformulier opleiding door opleider 

Dit formulier is inhoudelijk niet gewijzigd. 

 

2. A2 – Aanvraagformulier inschrijving opleiding  

Dit formulier is inhoudelijk niet gewijzigd. 

 

3. Aanvraag wijziging opleidingsschema 

In dit formulier is de mogelijkheid opgenomen om de perifere stage door te geven. Tevens kan middels dit 

formulier worden aangegeven op welke manier de opleiding wordt gewijzigd indien er sprake is van een 

verlenging van de opleiding op grond van het Besluit COVID-19. 

 

4. C-formulier 

Dit formulier is inhoudelijk niet gewijzigd. 

 

5. C2-formulier 

Met dit formulier kan door de aios om toestemming worden verzocht van de RTS voor een Eigen Keuze 

EPA. 

 

6. C3-formulier 

Met dit formulier kan door de opleider om toestemming worden verzocht van de RTS voor verlenging van 

de opleiding op grond van het Besluit COVID-19. 

 

7. D-formulier 

In dit formulier is opgenomen dat moet worden aangegeven of de aios de perifere stage en de basis EPA’s 

heeft behaald en welke verdiepings- en keuze-EPA’s zijn gevolgd.  


