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GEGEVENS ORGANISERENDE INSTANTIE 

Voor specialisten in de Dento-Maxillaire Orthopaedie (orthodontisten) bestaat een wettelijk verplichte 
herregistratie in het register voor tandartsspecialisten, hierna te noemen Specialistenregister. Deze 
notitie is opgesteld door de Wetenschappelijke Accreditatiecommissie (WACO) van de Nederlandse 
Vereniging van Orthodontisten (NVvO) om te komen tot de invulling van een van de drie normen voor 
herregistratie, te weten de mate waarin is deelgenomen aan deskundigheids-bevorderende 
activiteiten. Er is gebruik gemaakt van:  
o Het document “Criteria voor het verkrijgen van nascholingspunten ten behoeve van de 

herregistratie van Orthodontisten” (versie 2012)  
o Regeling Specialismen Tandheelkunde (Vertegenwoordigend College van de KNMT, sept. 2015)  
o Besluit Dento Maxillaire Orthopaedie 2018. 
 
Het Specialistenregister maakt de kwaliteit van de orthodontist toetsbaar en transparant voor de 
buitenwereld. De in het Specialistenregister ingeschreven orthodontisten voldoen aan een drietal 
normen, waaronder het volgen van bij- en nascholing. 
 
 

1. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERENDE ACTIVITEITEN 
 
1.1  Deskundigheidsbevorderende activiteiten 

Een van de eisen voor herregistratie is het – door deelname aan deskundigheids-bevorderende 
activiteiten op het terrein van tandheelkundig specialisme – behalen van minimaal 200 
accreditatiepunten over een periode van vijf jaar. Dit is conform de eis voor herregistratie bij 
medisch specialisten.  

 
1.2 Registratie  

Om aanlevering van de nascholingspunten te vergemakkelijken kunnen de deskundigheids-
bevorderende activiteiten op verschillende wijzen worden geregistreerd:  

 
1. Door de nascholingsactiviteiten online te registreren op de website van de NVvO. 
2. Door het invullen van een door de RTS ontwikkeld formulier. Dit formulier is op te vragen 

bij het secretariaat van de RTS. Naast het ingevulde formulier dienen bewijsstukken 
aanwezig te zijn en desgevraagd aan de RTS te worden overlegd.  

 
 

2. DEFINITIES  
 
2.1 Bijscholing en nascholing  

De bij- en nascholing is gericht op het handhaven dan wel verbeteren van de competenties van 
de orthodontist. Onder bijscholing wordt verstaan: het actualiseren van de kennis en 
vaardigheden tot het niveau van de laatste stand der wetenschap. Onder nascholing wordt 
verstaan de verdere verdieping en differentiatie van kennis en vaardigheden. Vormen van bij- 
en nascholing zijn: cursussen, congressen, seminars, workshops, klinische avonden, thema-
avonden en referaten.  



  

Naast specifiek orthodontische scholing dient men ook te denken aan algemeen 
tandheelkundige scholing en medische scholing. Beide dienen gerelateerd te zijn aan   
orthodontische zorg. Verder kan gedacht worden aan het volgen van bij- en nascholing door 
middel van e-learning.  

 
2.1.1 Registratiecriteria van deelname aan de bij- en nascholing  

o Er is sprake van deelname aan een bij- en nascholingsactiviteit wanneer deze 
activiteit voldoet aan bovenstaande definitie, de deelname aantoonbaar is door 
overlegging van een certificaat van deelname, dan wel uit de door de bij- en 
nascholingsaanbieder aangeleverde presentielijst of verklaring.  

o De activiteit dient voorzien te zijn van een puntentoekenning conform het 
puntensysteem van de WACO (zie verder bij puntentoekenning). Indien een 
activiteit reeds geaccrediteerd is door een onafhankelijk en erkend binnenlands of 
buitenlands accreditatieorgaan worden deze punten in beginsel volledig 
overgenomen.  

 
2.2 Intercollegiaal overleg  

De activiteit “Intercollegiaal overleg” is gericht op het handhaven dan wel verbeteren van de 
competenties van de orthodontist. Intercollegiaal overleg is op systematische wijze elkaars 
zorgverlening evalueren aan de hand van eerder geformuleerde criteria, met als doel het 
bevorderen van de kwaliteit van zorg bij alle deelnemers ('Visie op Kwaliteit', NMT, 1998). 
Vormen van Intercollegiaal overleg in het kader van herregistratie in het Specialistenregister 
zijn:  

o visitatie conform de eisen van de visitatiecommissie (VICO) 
o casuïstiekbespreking 
o studiegroepen 
o intervisie 
o multidisciplinaire besprekingen (niet bedoeld zijn multidisciplinaire spreekuren 

met patiënten, dat valt onder reguliere patiëntenzorg). 
  

2.2.1 Registratiecriteria van deelname aan intercollegiaal overleg  
o Er is sprake van deelname aan een intercollegiaal overleg wanneer die activiteit 

voldoet aan de hiervoor genoemde criteria én plaatsvindt in groepsverband van 
(tand)artsen en/of specialisten.  

o De deelname is aantoonbaar door overlegging van een certificaat van deelname 
dan wel uit een aangeleverde presentielijst, verklaring of verslaglegging, die 
voorzien is van de handtekening van alle deelnemers. 
 

2.3  Didactische werkvormen 
o Kennisoverdracht door middel van een frontale presentatie zonder actieve inbreng 

van de deelnemers: hoorcollege, voordracht tijdens congres of seminar en andere 
wetenschappelijke bijeenkomsten.  

o Interactieve didactische werkvorm, indien sprake is van een structurele inbreng van 
de deelnemers (klinisch onderwijs, werkcollege, workshop, praktische cursus en 
intercollegiaal overleg).  

o Gestructureerde zelfstudie door middel van e-learning of literatuurstudie, gevolgd 
door een vaststelling van het kennisniveau van de deelnemer.  

 
  



  

2.4  Toets bij cursus 
Onder een toets wordt verstaan een onderzoek naar de kennis, inzicht en vaardigheden van 
de geëxamineerde alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Dit 
onderzoek kan plaatsvinden in de vorm van een mondelinge, schriftelijke, praktische of 
computertoets. 

 
2.5  Voordracht, presentatie, publicatie, referee report en promotie  

Onder voordracht en presentatie worden die activiteiten gerekend, die de orthodontist 
voorbereidt en uitvoert in het kader van de bij- en nascholing van (tand)artsen en/of - 
specialisten en die betrekking hebben op de eigen beroepsuitoefening. Publicaties dienen 
gepubliceerd te zijn in een wetenschappelijk tijdschrift dat opgenomen is in de Science Citation 
Index Journal List van Thomson Reuters (in het jaar van publicatie) of in het Nederlands 
Tijdschrift voor Tandheelkunde. Voor niet genoemde tijdschriften kan accreditatie worden 
aangevraagd. Referee reports over wetenschappelijke manuscripten dienen geregistreerd te 
zijn in Publons (www.publons.com). Tevens worden punten toegekend voor het schrijven, het 
beoordelen van een proefschrift als lid van een manuscriptcommissie en voor het opponeren 
bij een promotie. 

 
2.6 Professionele en bestuurlijke activiteiten rond de zorg  

Dit zijn activiteiten die te maken hebben met organisatie rond de zorg en die een wezenlijk 
deel uitmaken van het functioneren van de orthodontist in de beroepsorganisatie zoals de 
(her)certificering van de praktijk. Deze kunnen voor nascholingspunten in aanmerking komen, 
evenals activiteiten voor een tijdschrift dat opgenomen is in de Science Citation Index Journal 
List van Thompson Reuters (in het jaar van publicatie) of in het Nederlands Tijdschrift voor 
Tandheelkunde. Voor niet genoemde tijdschriften kan accreditatie worden aangevraagd. 
Daarnaast kan worden gedacht aan deelname in het bestuur of een commissie van de NVvO 
of de KNMT, het bestuur van een ziekenhuis, organiseren van een meerdaags congres, 
(hoofd)redacteur of referent van een – aan tandheelkunde gerelateerd – tijdschrift en 
bestuurslid in een internationale organisatie.  

 
2.7   Wetenschappelijk tijdschrift 

Hieronder wordt het abonnement op een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift 
verstaan. Dit zijn de tijdschriften die vermeld zijn in de Science Citation Index Journal List van 
Thomson Reuters, Subject Category “Dentistry, Oral Surgery & Medicine en het Nederlands 
Tijdschrift voor Tandheelkunde. Voor niet genoemde tijdschriften kan accreditatie worden 
aangevraagd. 
 
 

3. PUNTEN 
 

Puntensysteem 
Eenvoudig zou zijn om de ‘scholingsuren’ bij elkaar op te tellen. Toch wordt gestreefd naar      
een weging. Om te kunnen wegen worden ‘scholingsuren’ omgezet in punten. Een 
scholingsuur bedraagt 60 minuten, waarbij alleen de tijd die daadwerkelijk aan scholing of 
intercollegiaal overleg wordt besteed, wordt meegerekend. Eén scholingsuur levert één punt 
op. Pauzes en dergelijke worden in de berekening niet meegenomen. De minimale tijdsduur 
voor toekenning is 30 minuten (een half punt). 
 

  

http://www.publons.com/


  

Puntentoekenning 
Aan bij- en nascholing moeten punten worden toegekend wil deelname daaraan voor 
(her)registratie in het Specialistenregister mee kunnen tellen. Indien er vanuit de WACO nog 
geen punten zijn toegekend (zie website NVvO), kan de orthodontist deze zelf aanvragen bij 
de WACO. Hij/zij zal dan het programma moeten overleggen van de deskundigheids-
bevorderende activiteit met gespecificeerde inhoud, sprekers en tijden. Aanvragen kunnen 
alleen in behandeling genomen worden op voorwaarde dat ze in Pdf of JPEG worden 
voorgelegd, volledig zijn, goed leesbaar in Nederlands of Engels, in staand formaat of een 
directe link wordt gegeven naar het programma. Per e-mail kan één aanvraag voor één 
deskundigheidsbevorderende activiteit worden overlegd. Zelf accrediteren is niet mogelijk. 
Puntentoekenning voor bij- en/of nascholing dient bij voorkeur vooraf doch uiterlijk drie 
maanden na afloop van de activiteit aangevraagd te worden.  
Puntentoekenning wordt formeel getoetst door het accreditatieorgaan van de NVvO, de 
WACO. Het aantal punten dat kan worden toegekend is voor:  

 
3.1 Bijscholing en nascholingsuren   

Een punt per scholingsuur, ook halve uren (0,5 punt) kunnen gerekend worden. Voorwaarde 
voor puntentoekenning is accreditatie voor een bij- en/of nascholingsactiviteit. Voor een 
meerdaagse bij- en of nascholing geldt een maximum van 30 punten per scholing. 

 
3.2 Intercollegiaal overleg  

Een punt per scholingsuur. Voorwaarde voor puntentoekenning is adequate verslaglegging  
zoals beschreven in 2.2.1. Voor dit onderdeel kunnen maximaal 50 punten per vijf jaar 
opgevoerd worden. 

 
3.3 Didactische werkvorm 

o voor kennisoverdracht zie 3.5 Voordracht, presentatie en publicatie 
o voor interactieve didactische werkvorm kan een punt per uur behaald worden 
o voor gestructureerde zelfstudie gelden de punten op het certificaat van de toets 
o voor dit onderdeel kunnen maximaal 100 punten per vijf jaar opgevoerd worden 

 
3.4  Toets bij cursus 

Een punt voor een met positief resultaat afgelegde toets bij een cursus. Voor het kunnen 
toekennen van een punt voor een toets dient in het cursusmateriaal vermeld te staan dat 
sprake is van mondelinge dan wel schriftelijke toetsing. Een bewijs van een positief behaald 
resultaat dient overlegd te worden. 

 
3.5 Voordracht, presentatie, publicatie, referee report en promotie 

Per 15 minuten voordracht en presentatie kunnen twee punten behaald worden (inclusief 
voorbereiding). Wordt dezelfde presentatie meerdere malen per jaar gegeven, dan telt die 
slechts eenmaal per jaar mee. Punten worden alleen toegekend aan degene die de presentatie 
geeft. Bij publicaties worden 10 punten toegekend aan de eerste en de laatste auteur. Aan de 
overige auteurs worden vier punten toegekend. Voor een referee report worden twee punten 
toegekend. Een bevestigingsmail en/of registratie in Publons dient overlegd te worden. De 
verdediging van een proefschrift wordt beloond met 10 punten. Dit is buiten de gepubliceerde 
artikelen. Voor het beoordelen van een proefschrift als lid van een manuscriptcommissie 
worden vier punten toegekend. Voor opponeren bij een promotie worden twee punten 
toegekend. 

 
  



  

3.6 Professionele en bestuurlijke activiteiten rond de zorg  
Een punt per uur. Voorwaarde voor puntentoekenning is verslaglegging van de activiteit. Voor 
dit onderdeel kunnen maximaal 100 punten per vijf jaar opgevoerd worden. 

 
3.7 Wetenschappelijk tijdschrift 

Een punt per tijdschrift per jaar. Gedeelde abonnementen of Universiteitsabonnementen 
mogen ook meegeteld worden. Een bewijs van het abonnement dient overlegd te worden. In 
totaal kunnen maximaal 25 punten per vijf jaar opgevoerd worden.  

 
 

4. KLACHTENREGELING  
 

1. De WACO beslist over het wel of niet toekennen van accreditatie aan de deskundigheids- 
bevorderende activiteiten alsmede over de toekenning van het aantal punten. 

 
2. In het geval een aanvrager bedenkingen heeft met betrekking tot een beslissing van de 

WACO als bedoeld in het eerste lid, beslist het bestuur van de NVvO.  
 
3. De aanvrager dient zijn/haar beargumenteerde bedenkingen met verwijzing naar het 

“Reglement voor het verkrijgen van nascholingspunten voor deskundigheids-bevorderende 
activiteiten ten behoeve van de herregistratie van Specialisten Dento-Maxillaire 
Orthopaedie”, binnen vier weken na de dag waarop de beslissing van de WACO bekend is 
gemaakt aan de aanvrager, schriftelijk bij het bestuur van de NVvO in.  

 
4. Het bestuur van de NVvO beslist met redenen omkleed en onder verwijzing naar het 

“Reglement voor het verkrijgen van nascholingspunten voor deskundigheids-bevorderende 
activiteiten ten behoeve van de herregistratie van Specialisten Dento-Maxillaire 
Orthopaedie”, binnen zes weken over het wel of niet toekennen van accreditatie aan de 
deskundigheidsbevorderende activiteiten alsmede over de toekenning van het aantal 
punten. Tegen de beslissing van het bestuur van de NVvO is geen beroep meer mogelijk. 

 
5. Geen van de leden van de WACO wordt bij de herbeoordeling door het bestuur van de 

NVvO betrokken. Wel zal de WACO het eindoordeel medegedeeld worden. 
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