Activiteiten per CanMed waaraan KRM-punten worden toegekend m.i.v. 1 januari 2020

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Mondzorg-punten

Het voltooien van
1 studiecontactuur = 1
deskundigheidsbevorderende Mondzorg-punt
activiteiten waaraan
Mondzorg-punten zijn
toegekend, dit zijn activiteiten
op het gebied van CanMeds
- Vakinhoudelijk handelen of
- Vakinhoudelijk handelen
i.c.m. Communicatie of
- Vakinhoudelijk handelen
i.c.m. Kennis & Wetenschap

KRM-punten

Activiteiten op het gebied van
alle overige CanMeds

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1
Mondzorg-punt

Minimum / Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

Minimaal 40 Mondzorg- Per activiteit staat in dit
punten per
document beschreven wat
registratieperiode voor
de bewijslast is.
mondhygiënisten
geregistreerd in de norm
2020
Minimaal 50 Mondzorgpunten per
registratieperiode voor
mondhygiënisten
geregistreerd in de norm
2015
(voorheen KRM-erkende
scholingspunten)

CanMedsrol
Mondzorg-punten
vallen binnen de
volgende
CanMeds:
❶
❶&❷
❶&❹
Mondzorg-punten
zijn herkenbaar
aan het logo:

Per activiteit staat in dit
❷❸❹❺❻❼
document beschreven wat
de bewijslast is.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum /
Maximum

Volgen van scholing

Scholing die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing moet
minimaal op HBO-niveau zijn.

1 studiecontactuur = 1 KRM- Herhaling van een
punt
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Volgen van scholing in Scholing die bijdraagt aan het 1 studiecontactuur = 1 KRMhet buitenland
verhogen van de kwaliteit van punt
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in het
buitenland wordt gehonoreerd
als vakinhoudelijke relevantie
vast staat.

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

E-learning

Maximaal 100 KRMpunten behaald uit elearning in combinatie
met kennistoetsen per
registratieperiode.

Online nascholing die
bijdraagt aan het verhogen
van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten met
een toets met ten minste 10
vragen die voor minimaal 80%
goed zijn beantwoord.

Oordeel aan de
beoordelingscommissie
KRM. Punten worden alleen
toegekend als toets met een
voldoende is afgesloten.

Herhaling van een elearning binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Een activiteit dient in
PE-online als
georganiseerde activiteit
worden aangemeld door
de organisatie/aanbieder,
met een omschrijving en
dagprogramma. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken na
uitvoering de presentie in.

Scholing kan
binnen alle
CanMedsrollen
vallen.
❶❷❸❹❺❻❼

Een uitgewerkt
dagprogramma van de
scholing waaruit netto
scholingsuren blijkt +
Certificaat of
deelnamebewijs
afgegeven door docent/
organisator voorzien van
titel van de
scholingsactiviteit, naam
organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.
Activiteit dient worden
aangemeld in PE-online
door de cursusaanbieder,
met omschrijving en
leerdoelen. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken na
uitvoering de presentie in.

Scholing in het
buitenland kan
binnen alle
CanMedsrollen
vallen.
❶❷❸❹❺❻❼
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E-learning kan
binnen alle
CanMedsrollen
vallen.
❶❷❸❹❺❻❼

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

Volgen van scholing

Scholing die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing moet
minimaal op HBO-niveau zijn.

1 studiecontactuur =
1 Mondzorg-punt

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Een activiteit dient in PE- Vakinhoudelijk
online als georganiseerde handelen (1)
activiteit te worden
aangemeld door de
organisatie/aanbieder, met
een omschrijving en
dagprogramma. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken de
presentie in.

Volgen van scholing in Scholing die bijdraagt aan het 1 studiecontactuur = 1 KRM-punt
het buitenland
verhogen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in het
buitenland wordt gehonoreerd
als vakinhoudelijke relevantie
vast staat.

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

E-learning

Maximaal 100
KRM-punten
behaald uit Elearning in
combinatie met
kennistoetsen per
registratieperiode.

Dagprogramma van de
scholing + Certificaat of
deelnamebewijs
afgegeven door docent/
organisator voorzien van
titel van de
scholingsactiviteit, naam
organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.
Activiteit dient worden
aangemeld in PE-online
door de cursusaanbieder,
met omschrijving en
leerdoelen. De
cursusaanbieder voert de
resultaten in.

Online nascholing die
bijdraagt aan het verhogen
van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten met
een toets met ten minste 10
vragen die voor minimaal 80%
goed is beantwoord.

Oordeel aan de beoordelingscommissie. Punten worden alleen
toegekend als toets met een
voldoende is afgesloten.

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.
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CanMedsrol

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Promotieonderzoek

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Het schrijven van een
vakinhoudelijk boek of
hoofdstuk met een
relatie tot het
Beroepsprofiel
Mondhygiënisten

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Auteur van een
wetenschappelijke
publicatie op het
gebied van de
mondzorg

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Het publiceren van
een louter
beschouwend artikel
van minimaal 400
woorden, waaraan
literatuuronderzoek
vooraf is gegaan
Als reviewer optreden
voor een
wetenschappelijk
tijdschrift

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)
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Het vervaardigen van
een posterpresentatie
en deze op een
wetenschappelijk
congres presenteren

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Richtlijnontwikkeling
op landelijk niveau;

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor bewijslast/upload
in PE-online CanMed
‘kennis & wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Het uitvoeren of
begeleiden van
wetenschappelijk of
toegepast onderzoek

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
minimum/maximum
CanMed ‘kennis &
wetenschap’
Zie voor
minimum/maximum
CanMed ‘kennis &
wetenschap’

Zie voor bewijslast/upload
in PE-online CanMed
‘kennis & wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Participatie binnen
wetenschappelijk
fundamenteel of
toegepast onderzoek

Zie voor definitie CanMed
‘kennis & wetenschap’

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)

Het geven van
Zie voor definitie CanMed
scholing op minimaal
‘kennis & wetenschap’
HBO-niveau of het
houden van een
voordracht op een
congres of symposium
mits geen onderdeel
van de
arbeidsovereenkomst

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Vakinhoudelijk
handelen (1)
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Het ontwikkelen van
Zie voor definitie CanMed
scholing op minimaal
‘kennis & wetenschap’
HBO-niveau mits geen
onderdeel van de
arbeidsovereenkomst.

Zie voor registratiepunten
CanMed ‘kennis & wetenschap’

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum / Maximum

Volgen van scholing

Scholing die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing moet
minimaal op HBO-niveau zijn.

1 studiecontactuur =
1 Mondzorg-punt

Herhaling van een scholing Een activiteit dient in PE- Communicatie
binnen 12 maanden wordt online als georganiseerde (2)
niet gehonoreerd.
activiteit te worden
aangemeld door de
organisatie/aanbieder, met
een omschrijving en
dagprogramma. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken de
presentie in.

Volgen van scholing in Scholing die bijdraagt aan het 1 studiecontactuur = 1
het buitenland
verhogen van de kwaliteit van KRM-punt
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in het
buitenland wordt gehonoreerd
als vakinhoudelijke relevantie
vast staat.

Zie voor
Zie voor bewijslast/upload
minimum/maximum in PE-online CanMed
CanMed ‘kennis & ‘kennis & wetenschap’
wetenschap’

Bewijslast /
Upload in PE-online

Herhaling van een scholing Een uitgewerkt
binnen 12 maanden wordt dagprogramma van de
niet gehonoreerd.
scholing waaruit netto
scholingsuren blijkt +
Certificaat of
deelnamebewijs
afgegeven door docent/
organisator voorzien van
titel van de
scholingsactiviteit, naam
organisator, naam

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vakinhoudelijk
handelen (1)

CanMedsrol

Communicatie
(2)

deelnemer, datum en
handtekening organisator.

E-learning

Activiteit

Online nascholing die
bijdraagt aan het verhogen
van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten met
een toets met ten minste 10
vragen die voor minimaal 80%
goed zijn beantwoord.

Definitie

Oordeel aan de
beoordelingscommissie
KRM. Punten worden
alleen toegekend als toets
met een voldoende is
afgesloten.

Maximaal 100 KRM-punten
behaald uit e-learning in
combinatie met
kennistoetsen per
registratieperiode.
Herhaling van een elearning binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Registratiepunten

Minimum /
Maximum

Activiteit dient worden
aangemeld in PE-online
door de cursusaanbieder,
met omschrijving en
leerdoelen. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken na
uitvoering de presentie in.

Communicatie
(2)

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Volgen van scholing

Scholing die bijdraagt aan het verhogen 1 studiecontactuur =
van de kwaliteit van de
1 Mondzorg-punt
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing moet minimaal
op HBO-niveau zijn.

Volgen van scholing in Scholing die bijdraagt aan het verhogen 1 studiecontactuur = 1
het buitenland
van de kwaliteit van de
KRM-punt
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in het
buitenland wordt gehonoreerd als
vakinhoudelijke relevantie vast staat.

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Een activiteit dient in PE- Samenwerking
online als georganiseerde (3)
activiteit te worden
aangemeld door de
organisatie/aanbieder, met
een omschrijving en
dagprogramma. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken de
presentie in.

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Een uitgewerkt
dagprogramma van de
scholing waaruit netto
scholingsuren blijkt +
Certificaat of
deelnamebewijs
afgegeven door docent/
organisator voorzien van
titel van de
scholingsactiviteit, naam
organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Samenwerking
(3)

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

E-learning

Online nascholing die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten met een
toets met ten minste 10 vragen die voor
minimaal 80% goed zijn beantwoord.

Oordeel aan de
beoordelingscommissie
KRM. Punten worden
alleen toegekend als
toets met een
voldoende is
afgesloten.

Maximaal 100
KRM-punten
behaald uit elearning in
combinatie met
kennistoetsen per
registratieperiode.

Activiteit dient worden
aangemeld in PE-online
door de cursusaanbieder,
met omschrijving en
leerdoelen. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken na
uitvoering de presentie in.

Samenwerking
(3)

Herhaling van een
e-learning binnen
12 maanden wordt
niet gehonoreerd.
Intercollegiale overleg
(ICO)

Bij een ICO-groepsbijeenkomst wordt
Per bijeenkomst 2
op methodische wijze gewerkt aan
KRM-punten.
verbetering van het beroepsmatig
handelen. De groep wordt begeleid door
een daartoe opgeleide gespreksleider,
die tevens verantwoordelijk is voor de
afhandeling van de bewijslast. Aan de
samenstelling en professionaliteit van
ICO-groepen worden door de
beroepsvereniging specifieke eisen
gesteld zoals op de KRM-site vermeld.

Maximaal 80 KRMpunten per
registratieperiode.

De bijeenkomsten zullen
Samenwerking
worden toegevoegd in PE- (3)
online door de ICOgespreksleider. De
presentielijst en het
jaarverslag wordt aan het
eind van het jaar
geüpload. Op verzoek kan
er per bijeenkomt een
verslag worden
opgevraagd.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Vakinhoudelijk overleg Het vakinhoudelijk overleg heeft als
2 KRM-punten per
mondhygiënisten
doel het vergroten van
bijeenkomst van
mondzorgkundige en methodische
minimaal 2 uur.
vaardigheden van de deelnemer door
middel van collegiale uitwisseling van
kennis aan de hand van
documentatiebespreking, signalering
van knelpunten in de uitvoeringspraktijk,
thema's en casusbespreking. Van de
deelnemer wordt een actieve en
constructieve houding verwacht. Een
overleg wordt bijgewoond door
tenminste 5 mondhygiënisten en/of
minimaal HBO-opgeleide professionals
in de mondzorg. Uitgesloten zijn teamen werkoverleg.
Collegiale consultatie
in een andere vorm

Zoals:
deelname aan refereergroepen;
deelname aan journal clubs.

Per bijeenkomst 2
KRM-punten.

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Maximaal 20
punten per
registratieperiode.

Upload als individuele
activiteit: Een vooraf
vastgestelde agenda, een
presentielijst en notulen.
Indien de presentie op de
notulen is aangegeven,
hoeft geen aparte
presentielijst te worden
aangeleverd.

Samenwerking
(3)

Een vooraf vastgestelde
agenda, een presentielijst
en notulen zijn vereist.
Indien de presentie op de
notulen is aangegeven,
hoeft geen aparte
presentielijst te worden
aangeleverd

Samenwerking
(3)

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum / Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Volgen van
scholing

Scholing die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing moet
minimaal op HBO-niveau zijn.

1 studiecontactuur =
1 KRM/Mondzorg-punt

Herhaling van een scholing
binnen 12 maanden wordt
niet gehonoreerd.

Een activiteit dient in PEonline als georganiseerde
activiteit te worden
aangemeld door de
organisatie/aanbieder, met
een omschrijving en
dagprogramma. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken de
presentie in.

Kennis en
wetenschap
(4)

Een uitgewerkt
dagprogramma van de
scholing waaruit netto
scholingsuren blijkt +
Certificaat of
deelnamebewijs afgegeven
door docent/ organisator
voorzien van titel van de
scholingsactiviteit, naam
organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.

Kennis en
wetenschap
(4)

Volgen van
scholing in het
buitenland

Scholing die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in het
buitenland wordt gehonoreerd
als vakinhoudelijke relevantie
vast staat.

1 studiecontactuur = 1
KRM/Mondzorg-punt

Herhaling van een scholing
binnen 12 maanden wordt
niet gehonoreerd.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

❶&❹ =

❶&❹ =

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum / Maximum Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

E-learning

Online nascholing die
bijdraagt aan het verhogen
van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten met
een toets met ten minste 10
vragen die voor minimaal 80%
goed zijn beantwoord.

Oordeel aan de
beoordelingscommissie KRM.
Punten worden alleen toegekend
als toets met een voldoende is
afgesloten.

Maximaal 100 KRMpunten behaald uit elearning in combinatie
met kennistoetsen per
registratieperiode.

Activiteit dient worden
aangemeld in PE-online
door de cursusaanbieder,
met omschrijving en
leerdoelen. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken na
uitvoering de presentie in.

Kennis en
wetenschap
(4)

Het schrijven van een
vakinhoudelijk boek of
hoofdstuk met een relatie tot
het Beroepsprofiel
Mondhygiënisten, mits op
wetenschappelijk niveau.
Het geven van scholing op
minimaal HBO-niveau of het
houden van een voordracht op
een congres of symposium
mits dit/ deze geen deel
uitmaakt van een
arbeidsovereenkomst.
Inhoud is op het vakgebied
van de mondhygiënist.
Het ontwikkelen van scholing
op minimaal HBO-niveau, mits
dit geen deel uitmaakt van
een arbeidsovereenkomst.

100 woorden = 1 KRM/Mondzorgpunt

Bewijs van de uitgever
met opgave ISBNnummer.

Kennis en
wetenschap
(4)

Boek schrijven

Scholing geven of
voordracht houden
op HBO-niveau

Scholing
ontwikkelen

Herhaling van een elearning binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.
Er geldt een
maximum van 10
KRM-punten per
publicatie.

❶&❹ =

❶&❹ =
1 uur uitvoeren = 1 KRM/Mondzorg- Per registerjaar telt de
punt.
activiteit slechts 1
keer mee. (Herhaling
binnen 12 maanden
wordt niet
gehonoreerd)

De presentatie van de
scholing/voordracht,
inclusief leerdoelen en het
dagprogramma met
begin- en eindtijden van
de gegeven
scholing/voordracht.

Kennis en
wetenschap
(4)

1 uur scholing= 5 KRM/Mondzorgpunten

De ontwikkelde scholing,
inclusief de leerdoelen en
het dagprogramma met
begin- en eindtijden van
de voordracht/scholing.

Kennis en
wetenschap
(4)

Aan herhaalde
ontwikkeling van
scholing met dezelfde
leerdoelen worden
geen KRM-punten
toegekend.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

❶&❹ =

❶&❹ =

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum / Maximum Bewijslast /
Upload in PE-online

Digitale
kennistoetsen

Het afleggen van een digitale
kennistoets van een
tandheelkundig magazine,
zoals het NTvT of QP.

2 KRM-punten per goed afgeronde
toets.

Per registratieperiode
maximaal 100 KRMpunten voor
kennistoetsen en elearning tezamen.
(Herhaling binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd)

Participatie binnen
wetenschappelijk
onderzoek

Participatie binnen
wetenschappelijk
fundamenteel of toegepast
onderzoek dat leidt tot een
onderzoeksrapport, of leveren
patiënten data volgens
protocol of deelname aan
bijbehorende klankbord-,
stuurgroep of
begeleidingscommissie.

Het leveren van cliënten data
(maximaal 10 KRM/Mondzorgpunten)
Eerste auteur van het
onderzoeksrapport (maximaal 80
KRM/Mondzorg- punten)
Co-auteur van het
onderzoeksrapport (maximaal 40
KRM/Mondzorg-punten)

Posterpresentatie

Activiteit dient worden
aangemeld in PE-online
door de aanbieder, met
omschrijving en
leerdoelen. De aanbieder
van de kennistoetsen
voert binnen 4 weken na
de uitvoering de presentie
in.
Maximaal 80 punten
Een onderzoeksrapport
per registratieperiode. met onderbouwing van
het aantal punten/
bestede uren.

2 KRM/Mondzorg-punten per
Maximaal 40 punten
klankbord/stuurgroep of
per registratieperiode
begeleidingscommissievergadering.
Het vervaardigen van een
10 KRM/Mondzorg-punten, mits
posterpresentatie en deze op niet vervaardigd tijdens ICOeen wetenschappelijk congres bijeenkomsten waar ook KRMpresenteren.
punten aan toegekend worden;
15 KRM/Mondzorg-punten voor
internationale posterpresentaties,
mits niet vervaardigd tijdens ICObijeenkomsten waar ook KRMpunten aan toegekend zijn.

CanMedsrol
Kennis en
wetenschap
(4)

Kennis en
wetenschap
(4)

❶&❹ =

Bestand van de poster
met daarop de
naam/namen van de
deelnemer(s) vermeld en
een bewijs van deelname
aan het (internationale)
congres.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Kennis en
wetenschap
(4)

❶&❹ =

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Promoveren

Het hele proces van het doen van
een promotieonderzoek, het
schrijven van een proefschrift en
het verdedigen van het proefschrift
voor een commissie.

Aan een beroepsgerelateerd
afgerond promotieonderzoek op
het gebied van een van de
andere CanMeds, worden 110
KRM-punten toegekend.
Aan een afgerond
promotieonderzoek op het
gebied van CanMeds
vakinhoudelijk handelen en
kennis en wetenschap worden
150 Mondzorg-punten
toegekend.
8 KRM/Mondzorg-punten per
review.

Titelpagina van het
promotieonderzoek.

Actieve bijdrage ontwikkelen =
20 KRM-punten.
Actieve bijdrage actualiseren =
10 KRM/Mondzorg-punten.

Eindproduct met bewijs
van deelname.

Review

Als reviewer optreden voor een
wetenschappelijk tijdschrift.

Richtlijnontwikkeling De ontwikkeling van protocollen,
standaarden en richtlijnen met een
wetenschappelijke basis ter
ondersteuning van de dagelijkse
praktijkvoering met consensus op
landelijk gebied. -De richtlijn dient
te zijn voorzien van een
literatuurlijst.
Stagebegeleiding
Het begeleiden van studenten
mondzorgkunde tijdens een stage
die behoort tot het curriculum van
de opleiding mondzorgkunde.

Minimum / Maximum Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol
Kennis en
wetenschap
(4)

❶&❹ =

Het eindproduct, met
Kennis en
verklaring van
wetenschap
betreffende redactie en
(4)
een urenverantwoording.
❶&❹ =
Kennis en
wetenschap
(4)
❶&❹ =

1 KRM-punt per 8-urige
werkdag.

Max. 80 KRM-punten
per registratieperiode

Een door de Hogeschool Kennis en
ondertekend en
wetenschap
afgestempeld
(4)
Aanvraagformulier erkenning
stagebegeleiding en toekennen
punten individuele aanvrager.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Stagebegeleiding
reflectieverslag

Een reflectieverslag waaruit blijkt
wat de toegevoegde waarde van
de stagebegeleiding voor de
begeleidend mondhygiënist was.

Stagelopen op
minimaal HBOniveau

Begeleide praktijkervaring opdoen
bij een collega in de mondzorg
werkzaam binnen een andere
werksetting, een kaakchirurg,
orthodontist of andere tandarts
Drs. of MSc specialisten.
Het publiceren van een louter
beschouwend artikel van
minimaal 400 woorden waaraan
literatuuronderzoek vooraf is
gegaan. Ingezonden brieven en
advertorials vallen niet onder
vakpublicatie.
Een wetenschappelijke publicatie
op het gebied van de mondzorg in
een PubMed-geïndexeerd
tijdschrift Een publicatie is
wetenschappelijk wanneer op
basis van een probleemstelling en
een uitputtende analyse daarvan,
tot uitkomsten wordt gekomen die
leiden tot een verhoging van de
(academische) kennis;
Dit houdt in dat het werk niet
louter beschouwend kan zijn.

Vakpublicatie

Wetenschappelijke
publicatie

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Forfaitair 2 KRM-punten per stage.

Format reflectieverslag
als upload in de
categorie
stagebegeleiding.

Kennis en
wetenschap
(4)

2 KRM-punten per dagdeel van 4 uur

Stageverslag conform
format beschikbaar op
KRM-website (incl.
leerdoelen en momenten.)

Kennis en
wetenschap
(4)

Forfaitair 2 KRM-punten éénmalig per
artikel.

Het gepubliceerde
artikel, inclusief titel
auteur, publicatiedatum
en literatuurlijst.

Kennis en
wetenschap
(4)
❶&❹ =

Wetenschappelijke publicatie in
een PubMed-geïndexeerd tijdschrift:
20 KRM/Mondzorg‐punten (eerste auteur)
10 KRM/Mondzorg‐punten (tweede‐auteur)
5 KRM/Mondzorg‐punten (overige
auteurs);
Wetenschappelijke publicatie in
een niet PubMed-geïndexeerd tijdschrift:
10 KRM/Mondzorg/‐punten (eerste auteur)
5 KRM/Mondzorg‐punten (tweede‐auteur)
2 KRM/Mondzorg‐punten (overige
auteurs).

Uit het geüploade
artikel blijkt:
- Wanneer het artikel
is gepubliceerd;
- In welk tijdschrift
het artikel (mede)
door u is
gepubliceerd;
- Wie de (mede)
auteur is van het
artikel;
- De literatuurlijst.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Kennis en
wetenschap
(4)

❶&❹ =

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum / Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Volgen van scholing

Scholing die bijdraagt aan
het verhogen van de
kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing
moet minimaal op HBOniveau zijn.
Scholing die bijdraagt aan
het verhogen van de
kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in
het buitenland wordt
gehonoreerd als
vakinhoudelijke relevantie
vast staat.
Online nascholing die
bijdraagt aan het verhogen
van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten
met een toets met ten
minste 10 vragen die voor
minimaal 80% goed zijn
beantwoord.

1 studiecontactuur =
1 Mondzorg-punt

Herhaling van een scholing
binnen 12 maanden wordt
niet gehonoreerd.

Een activiteit dient in PE-online
als georganiseerde activiteit te
worden aangemeld door de
organisatie/aanbieder, met een
omschrijving en dagprogramma.
De cursusaanbieder voert binnen
4 weken de presentie in.
Een uitgewerkt dagprogramma
van de scholing waaruit netto
scholingsuren blijkt + Certificaat
of deelnamebewijs afgegeven
door docent/ organisator voorzien
van titel van de scholingsactiviteit,
naam organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.
Activiteit dient worden aangemeld
in PE-online door de
cursusaanbieder, met
omschrijving en leerdoelen. De
cursusaanbieder voert binnen 4
weken na uitvoering de presentie
in.

Maatschappelijk
handelen (5)

Volgen van scholing
in het buitenland

E-learning

1 studiecontactuur = 1 Herhaling van een scholing
KRM/Mondzorg-punt binnen 12 maanden wordt
niet gehonoreerd.

Oordeel aan de
beoordelingscommissi
e KRM. Punten
worden alleen
toegekend als toets
met een voldoende is
afgesloten.

Maximaal 100 KRM-punten
behaald uit e-learning in
combinatie met
kennistoetsen per
registratieperiode.
Herhaling van een elearning binnen 12 maanden
wordt niet gehonoreerd.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Maatschappelijk
handelen (5)

Maatschappelijk
handelen (5)

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Maatschappelijke
mondzorg projecten

Deelname aan een
maatschappelijk gedragen
project ter bevordering van
de mondgezondheid in zijn
algemeenheid.
Bijvoorbeeld “houd je
mond gezond”
Het leveren van een
onbezoldigde bijdrage aan
kwalitatief goede
mondzorg door
mondhygiënisten aan de
behandelstoel tijdens voor
het publiek toegankelijke
bijeenkomsten en
vakgerelateerde
congressen. Bijvoorbeeld
deelname aan de week
van de mondhygienist, of
tandvleeschecks op een
beurs.
Overige maatschappelijke
activiteiten

Per voorlichting wordt
forfaitair 1 KRM-punt
toegekend.

1 KRM-punt per
dagdeel.

Minimum / Maximum

.
.
.
.

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Bewijs van deelname afgegeven
door de organisatie en voorzien
van een paraaf en stempel
onderwijsinstantie.

Maatschappelijk
handelen (5)

Bewijs van deelname waaruit
Maatschappelijk
blijkt voor welke organisatie u zich handelen (5)
heeft ingezet, voorzien van naam,
datum en tijd.

Maximaal
20 KRM-punten
per registratieperiode

2 KRM-punten voor
ontwikkeling van een
maatschappelijke
activiteit;

.
.
.
.

Bewijs van deelname waaruit
Maatschappelijk
blijkt voor welke organisatie u zich handelen (5)
heeft ingezet, voorzien van naam,
datum en tijd

1 KRM-punt voor het
uitvoeren van de
activiteit.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

BHV

Deelname aan een initiële
BHV-cursus

Forfaitair 5 KRM-punten per
activiteit.

Herhaling BHV of AED en/of
BLS (herhalings-)cursus

Forfaitair 2 KRM-punten per
activiteit.

Ontwikkelen van
publieksartikelen (artikelen,
cliënten folders en
beeldmateriaal, gericht op de
consument/cliënt)
Uitgezonderd zijn ingezonden
brieven en advertenties, e.d.
Deelname aan een conform
de KNMT Richtlijn
Tandheelkundige Radiologie
verplichte, röntgencursus in
het algemeen gegeven op
MBO-niveau.
(HBO-scholing op het gebied
van radiologie valt onder
vakinhoudelijk handelen)
Vrijwilligerswerk in het
buitenland op het gebied van
mondzorg. Voorbereidingstijd
wordt niet meegerekend.

Per product wordt forfaitair 1
KRM-punt toegekend.

Maximaal 10 KRMpunten per
registratieperiode

Per röntgenscholing wordt
forfaitair 1 KRM-punt toegekend.

Eenmalig op te
voeren per
registratieperiode.

Publieksartikelen
ontwikkelen

Röntgen

Vrijwilligerswerk in het
buitenland

1 KRM-punt per dagdeel.

Minimum /
Maximum
Maximaal 15 KRMpunten per
registratieperiode
tellen mee.

Bewijslast /
Upload in PE-online
Een certificaat of
deelnamebewijs
afgegeven door de
docent/ organisator
voorzien van titel, naam
organisator, naam
deelnemer, datum,
vermelding aantal
studiebelastinguren en
handtekening organisator.
(Een kopie van het)
ontwikkelde product
waaruit herleidbaar is dat
de geregistreerde
mondhygiënist dit heeft
ontwikkeld en voorzien
van datum.
Certificaat of
deelnamebewijs
afgegeven door docent/
organisator voorzien van
titel van de
scholingsactiviteit, naam
organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.
Het verslag van inzet met
urenverantwoording.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

CanMedsrol
Maatschappelijk
handelen (5)

Maatschappelijk
handelen (5)

Maatschappelijk
handelen (5)

Maatschappelijk
handelen (5)

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum / Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

Volgen van scholing

Scholing die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing moet
minimaal op HBO-niveau zijn.

1 studiecontactuur =
1 Mondzorg-punt

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Een activiteit dient in PE- Organisatie (6
online als georganiseerde
activiteit te worden
aangemeld door de
organisatie/aanbieder, met
een omschrijving en
dagprogramma. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken de
presentie in.
Een uitgewerkt
Organisatie (6
dagprogramma van de
scholing waaruit netto
scholingsuren blijkt +
Certificaat of
deelnamebewijs
afgegeven door docent/
organisator voorzien van
titel van de
scholingsactiviteit, naam
organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.
Activiteit dient worden
Organisatie (6
aangemeld in PE-online
door de cursusaanbieder,
met omschrijving en
leerdoelen. De
cursusaanbieder voert
binnen 4 weken na
uitvoering de presentie in.

Volgen van scholing in Scholing die bijdraagt aan het 1 studiecontactuur = 1
het buitenland
verhogen van de kwaliteit van KRM/Mondzorg-punt
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in het
buitenland wordt gehonoreerd
als vakinhoudelijke relevantie
vast staat.

Herhaling van een
scholing binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

E-learning

Maximaal 100 KRMpunten behaald uit elearning in combinatie
met kennistoetsen per
registratieperiode.

Online nascholing die
bijdraagt aan het verhogen
van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten met
een toets met ten minste 10
vragen die voor minimaal 80%
goed zijn beantwoord.

Oordeel aan de
beoordelingscommissie
KRM. Punten worden
alleen toegekend als toets
met een voldoende is
afgesloten.

Herhaling van een elearning binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

CanMedsrol

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

ALV

Bijwonen van een algemene
ledenvergadering NVM of van
een algemene
ledenvergadering of
bijeenkomst
wetenschappelijke
verenigingen binnen de
Mondzorg.
Deelname aan
beroepsgerelateerde
commissies, werkgroepen en
besturen ter bevordering van
de tandheelkunde en de
mondzorg.
Leiden van gestructureerd
intercollegiaal overleg.

1 KRM-punt per uur,
maximaal 2 KRM-punten
per vergadering

Bestuurlijk werk

Gespreksleider bij
Intercollegiaal overleg
(ICO)

Moderatorschap

Regiobijeenkomst

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Bewijs van deelname op
naam afgegeven door
NVM erkend netwerk. De
organiserende vereniging
voert de presentie op.

Organisatie (6)

Bewijs van deelname
voorzien van naam en
datum. Notulen en
presentielijst .

Organisatie (6)

2 KRM-punten per jaar
begeleiden, bovenop de
punten voor aanwezigheid.
Voor het verzorgen en
uploaden in PE-online van
het jaarverslag ontvangt de
begeleider eveneens 2
KRM-punten.
Moderatorschap
2 KRM-punten per dagdeel
(dagvoorzitter) op een congres naast de KRM-punten voor
of symposium binnen de
deelname aan het congres
mondzorg.
of symposium

Presentielijst en
jaarverslag volgens
richtlijnen.

Organisatie (6)

De bevestiging van de
organisator van uw
moderatorschap met een
dagprogramma en uw rol
en inspanningen in dat
programma.

Organisatie (6)

Het bijwonen van een
regiobijeenkomst
georganiseerd door de NVM.

Bewijs van deelname
wordt ingevoerd door
organisator.

Organisatie (6)

2 KRM-punten per
bijeenkomst.

1 KRM-punt per uur,
maximaal 2 KRM-punten
per vergadering

Minimum / Maximum

Maximaal 40 KRMpunten per
registratieperiode.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Volgen van scholing

Scholing die bijdraagt aan het 1 studiecontactuur =
verhogen van de kwaliteit van 1 Mondzorg-punt
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing moet
minimaal op HBO-niveau zijn.

Volgen van scholing
in het buitenland

Scholing die bijdraagt aan het 1 studiecontactuur = 1
verhogen van de kwaliteit van KRM/Mondzorg-punt
de beroepsuitoefening van de
mondhygiënist. Scholing in
het buitenland wordt
gehonoreerd als
vakinhoudelijke relevantie
vast staat.

E-learning

Online nascholing die
bijdraagt aan het verhogen
van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van de
mondhygiënist, afgesloten
met een toets met ten minste
10 vragen die voor minimaal
80% goed zijn beantwoord.

Oordeel aan de
beoordelingscommissie
KRM. Punten worden
alleen toegekend als
toets met een voldoende
is afgesloten.

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

Een activiteit dient in PEProfessionaliteit (7)
online als georganiseerde
activiteit te worden aangemeld
door de organisatie/aanbieder,
Herhaling van een
met een omschrijving en
scholing binnen 12
dagprogramma. De
maanden wordt niet cursusaanbieder voert binnen
gehonoreerd.
4 weken de presentie in.
Herhaling van een
Een uitgewerkt
Professionaliteit (7)
scholing binnen 12
dagprogramma van de
maanden wordt niet scholing waaruit netto
gehonoreerd.
scholingsuren blijkt +
Certificaat of deelnamebewijs
afgegeven door docent/
organisator voorzien van titel
van de scholingsactiviteit,
naam organisator, naam
deelnemer, datum en
handtekening organisator.
Maximaal 100 KRM- Activiteit dient worden
Professionaliteit (7)
punten behaald uit
aangemeld in PE-online door
e-learning in
de cursusaanbieder, met
combinatie met
omschrijving en leerdoelen.
kennistoetsen per
De cursusaanbieder voert
registratieperiode.
binnen 4 weken na uitvoering
de presentie in.
Herhaling van een
e-learning binnen 12
maanden wordt niet
gehonoreerd.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Kwaliteitsmanagementsysteem
implementeren

Implementeren van een HKZ,
ISO-9001 of EN 15524
kwaliteitsmanagementsysteem voor de
praktijk waar men werkzaam
is.

Eenmalig 20 KRM-punten
verdeeld onder de
actieve deelnemers
binnen de praktijk.

Kwaliteitsjaarverslag
opstellen

Het opstellen van een
kwaliteitsjaarverslag volgens
de richtlijnen van de
beroepsvereniging. Inclusief
klachtenjaarverslag.
Patiënttevredenheids- Het raadplegen van patiënten
onderzoek door het
en/of cliënten over meerdere
uitzetten van een
aspecten van de zorg,- en
enquête.
dienstverlening.

Eens in de 5 jaar een
herhalingsaudit: 8 punten
verdeeld over de actieve
deelnemers in de praktijk.
2 KRM-punten voor de
indiener/opsteller.

Mondhygiënisten die een
patiënttevredenheidsond
erzoek laten uitzetten
volgens de richtlijnen
zoals vermeld op de site
van het KRM en dit
compleet aanleveren met
een plan van aanpak en
verbeterpunten
ontvangen hiervoor
forfaitair 5 KRM-punten.

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

HKZ‐ISO 9001, ISO 9001 of
EN 15224 certificaat (of
verklaring gelijkwaardigheid)
op naam van de praktijk +
opgave van betrokken
professionals.

Professionaliteit (7)

Het kwaliteitjaarverslag als
bestand.

Professionaliteit (7)

Maximaal 2
Het onderzoeksverslag, plan
patiënttevredenheid van aanpak en verbeterplan.
s-onderzoeken (mits
afgenomen met een
tussenperiode van
minimaal 2 jaar) per
registratieperiode.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Professionaliteit (7)

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
CanMedsrol
Upload in PE-online

Visitatie en audits

Het ondergaan en
uitvoeren van
visitaties conform een
door de
beroepsvereniging
erkende methodiek en
vastgestelde
criteria/normen.

Aan visitatie en visiteurschap niet uitgevoerd
volgens de NVM-standaard worden individueel
punten door de beoordelingscommissie
toegekend.
Mondhygiënisten die een visitatie ondergaan of
uitvoeren volgens de richtlijnen zoals vermeld op
de site van het KRM en dit compleet aanleveren
met een plan van aanpak, een verslag en een
document met verbeterpunten ontvangen hiervoor
het volgende aantal KRM-punten.

Visitatie wordt
eens per
registratieperiode
gehonoreerd met
KRM-punten.

Bewijs van
deelname/certificaat
afgegeven door de
faciliterende
organisatie.

KRM-punten voor praktijkvisitatie:
- 8 punten als gevisiteerde;
- 4 punten als visiteur;
- 2 punten voor het doorlopen van de e-learning
module;
- 2 punten indien je na afloop van de visitatie een
verbeterplan opstelt voor jouw praktijk.
KRM-punten voor ICO-visitatie:
- 8 punten voor de gevisiteerde;
- 4 punten als visiteur (dus 8 punten in totaal
omdat je tweemaal een visitatie uitvoert);
- 2 punten voor het doorlopen van de e-learning
module;
- 2 punten indien je na afloop van de visitatie een
verbeterplan opstelt voor jouw praktijk;
- 4 punten voor de start- en eindbijeenkomst, mits
dit niet tijdens een ICO-bijeenkomst plaats vindt.

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Professionaliteit
(7)

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Professioneel
Ontwikkel Plan

Het opstellen van een 2 punten
Professioneel
OntwikkelPlan (POP)
met verbeterplan
conform format op de
KRM-website.

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PE-online

CanMedsrol

POP

Professionaliteit
(7)

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteit

Definitie

Registratiepunten

Minimum /
Maximum

Bewijslast /
Upload in PEonline

Vrije ruimte

Activiteiten die in de
basis aansluiting
hebben op het
beroepsprofiel, maar
niet in de
beoordelingsregeling
gedefinieerd.
De activiteit is
minimaal op HBOniveau.
In deze vrije ruimte
vallen ook activiteiten
op het gebied van
complementaire of
alternatieve
geneeskunde.

De uiteindelijke beoordeling van
deskundigheidsbevorderende activiteiten in de
vrije ruimte is aan de beoordelingscommissie
KRM

Maximaal 10
Een motivatiebrief
nvt
punten per
of reflectieverslag
registratieperiode. en informatie over
de activiteit zoals
programma met
tijden en leerdoelen

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld o.b.v. de beoordelingsregeling 2020. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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