
 

 

 

Reglement toetsing buitenlands gediplomeerden DMO 
            

Artikel D.4, zesde lid, van het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 (Besluit DMO) luidt: 

“De adviescommissie DMO voert haar taken uit in overeenstemming met een door de RTS 

vastgesteld Reglement toetsing buitenlands gediplomeerden DMO en verklaart of de toets met 

voldoende resultaat is afgelegd.” 

 

Dit document is het in bovengenoemd artikel genoemde Reglement. 

 

Inleiding 

Wanneer de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) besluit dat een tandarts in 

aanmerking komt voor erkenning van diens beroepskwalificatie nadat deze de eindtoets DMO heeft 

behaald, heeft de tandarts een jaar de tijd om de eindtoets DMO te halen. De tandarts is daar zelf 

verantwoordelijk voor. 

 

De Adviescommissie DMO is ingesteld door de RTS en neemt de eindtoets DMO af. De 

Adviescommissie DMO is een adviescommissie van de RTS op het gebied van de opleiding en 

registratie voor het specialisme DMO.  

 

De taken van de Adviescommissie DMO, op grond van het Besluit DMO 2018, zijn: 

De Adviescommissie DMO: 

1. neemt de eindevaluatie af. De eindevaluatie is een evaluatie van de competenties van de 

aios in het tweede semester van het laatste opleidingsjaar met een beoordelingsadvies aan 

de opleider, als onderdeel van de geschiktheidsbeoordeling door de opleider.   

2. neemt de eindtoets DMO af, vergelijkbaar met de eindevaluatie als bedoeld in artikel B.14, 

tweede lid, van het Besluit DMO. 

 

In dit Reglement gaat het over de tweede taak.  

 

De Adviescommissie DMO bestaat uit twee (niet bij de eigen opleiding) betrokken specialisten DMO. 

Zij voert haar hierboven genoemde tweede taak uit in overeenstemming met onderhavig door de RTS 

vastgesteld Reglement toetsing buitenlands gediplomeerden DMO en verklaart of de eindtoets DMO 

met voldoende resultaat is afgelegd.  

 

Voor wie is de eindtoets DMO bedoeld? 

Op onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)1 of Zwitserland is 

Richtlijn 2005/36/EG (verder: de Richtlijn) van toepassing. Een specialistendiploma dat wordt 

genoemd in bijlage V van de Richtlijn komt in aanmerking voor automatische erkenning. Bij alle 

andere opleidingstitels vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van de gevolgde 

specialistenopleiding. Daarbij beoordeelt de RTS of de opleiding van de tandarts gelijkwaardig is aan 

de Nederlandse opleiding DMO. De overeenkomsten dan wel verschillen in opleiding worden 

benoemd aan de hand van artikel B.5 van het Besluit DMO 2018 en het landelijke Opleidingsplan 

                                                           
1 Alle landen behorend bij de Europese Unie (dat zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden), IJsland, Noorwegen en 

Liechtenstein. 

 



 

 

Orthodontie. Als de RTS oordeelt dat de gevolgde beroepskwalificaties van de aanvrager nagenoeg 

gelijkwaardig zijn, niet gelijkwaardig zijn of de gelijkwaardigheid niet kan worden vastgesteld, wordt de 

tandarts in de gelegenheid gesteld een individueel scholingsprogramma (ISP) te volgen of een 

eindtoets DMO te behalen.  

 

Wie kan de eindtoets DMO afleggen: 

 De tandarts, onderdaan van een lidstaat van de EER of Zwitserland, die in het bezit is van 

een opleidingstitel die niet voorkomt in bijlage V van de Richtlijn en daardoor niet in 

aanmerking komt voor automatische erkenning. De gevolgde opleiding is door de RTS niet 

als gelijkwaardig aan de Nederlandse opleiding DMO beoordeeld; 

 De tandarts die niet beschikt over de nationaliteit van een lidstaat van de EER of Zwitserland 

en/of niet in het bezit is van een opleidingstitel waarop de Richtlijn van toepassing is. De 

gevolgde opleiding is door de RTS niet als gelijkwaardig aan de Nederlandse opleiding DMO 

beoordeeld. 

Proces 

1. De tandarts ontvangt van de RTS een besluit inzake zijn aanvraag tot erkenning van zijn 

beroepskwalificaties, waarin de tandarts in de gelegenheid wordt gesteld om een eindtoets 

DMO af te leggen. 

2. De tandarts meldt zich bij de RTS met het verzoek voor het afleggen van een eindtoets DMO.  

3. De RTS brengt vervolgens de Adviescommissie DMO van dit verzoek op de hoogte en brengt 

de voorzitter van de Adviescommissie DMO en tandarts met elkaar in contact, waarna zij 

onderling afspraken maken om zo spoedig mogelijk een eindtoets DMO te kunnen afleggen.  

 

De tandarts overlegt, ten minste één maand voor de toetsdatum, de volgende documenten aan de 

Adviescommissie DMO: 

 

1. Opleidingstitel van de specialistenopleiding; 

2. Officiële opleidingscurriculum van de door de tandarts gevolgde specialistenopleiding; 

3. Een portfolio van de tandarts, dat bestaat uit: een curriculum vitae, het individueel 

opleidingsschema, documentatie van verplichte toetsing en/of zelfbeoordeling tijdens de 

opleiding, verslagen van voortgangs- en /of beoordelingsgesprekken tijdens de opleiding tot 

specialist van de tandarts; 

4. Lijst van minimaal 50 patiënten waarvan de tandarts tijdens de opleiding tot specialist de 

behandeling heeft gestart. Bij het bureau van de RTS is een template beschikbaar om deze 

patiëntenlijst aan te leveren. Deze lijst dient een breed scala van afwijkingen en 

behandelstrategieën te tonen en bevat in ieder geval per patiënt de volgende gegevens: 

a. geslacht; 

b. leeftijd van de patiënt waarop de behandeling is gestart; 

c. diagnose van de patiënt; 

d. gekozen behandelplan voor de patiënt; 

e. technische uitvoering van het behandelplan; 

f. behandelduur; 

g. gekozen retentie. 

5. Documentatie van ten minste twaalf volledig behandelde patiënten (vanaf het begin van de 

behandeling inclusief de behandelingsplanning tot in de retentiefase) tijdens de opleiding. 

Deze lijst bevat de volledige documentatie inclusief tussentijdse documentatie. Deze 

documentatie dient te voldoen aan de eisen van de American Association of Orthodontics 

(AAO) of European Board of Orthodontics (EBO). De documentatie dient vergezeld te gaan 

van een begin- en eindevaluatie m.b.t. diagnose, behandelverloop en behandeluitkomst 

overeenkomstig de voornoemde eisen. 

6. Verklaring(en) van werkzaamheden (nadat de tandarts de opleiding tot specialist heeft 

afgerond); 

7. Gevolgde bij- en nascholing van de tandarts. 

 



 

 

Wanneer de Adviescommissie DMO bovenstaande documenten uiterlijk één maand voor de 

toetsdatum niet of slechts deels heeft ontvangen, kan de Adviescommissie DMO besluiten de 

eindtoets DMO te annuleren. 

 

Inhoud eindtoets DMO 

De eindtoets DMO bestaat uit de onderdelen genoemd in artikel B.14, tweede lid, van het Besluit 

DMO 2018. 

Dit bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

a. Een evaluatie van 12 patiënten die door de tandarts tijdens de opleiding volledig zijn 

behandeld, dat wil zeggen vanaf het begin van de behandeling inclusief de 

behandelingsplanning tot in de retentiefase. Deze documentatie moet een gevarieerd scala 

aan orthodontische afwijkingen en therapeutische benaderingen bevatten. Uit deze 

documentatie en de, tijdens de eindtoets DMO, daarbij gegeven mondelinge toelichting moet 

blijken dat de tandarts over voldoende kennis en therapeutische vaardigheden beschikt; 

b. Een discussie over twee door de Adviescommissie DMO aangedragen casus, waarvoor de 

tandarts een diagnose, probleemlijst en behandelingsplan moet opstellen. De tandarts krijgt in 

totaal 60 minuten om voor deze twee casus een diagnose, probleemlijst en een 

behandelingsplan op te stellen. Aan de hand hiervan vindt een discussie met de 

examencommissie plaats. Uit deze discussie moet blijken dat de tandarts over voldoende 

kennis van diagnostiek, behandelingsplanning en behandeltechnieken beschikt. De tijdsduur 

van het mondelinge gedeelte bedraagt 30 minuten; 

c. Een bespreking van een door de tandarts geschreven dissertatie of één of meer 

wetenschappelijke publicaties, die tijdens diens opleiding tot stand is/zijn gekomen; Het 

wetenschappelijke werk wordt tijdens de eindtoets DMO bediscussieerd. De tijdsduur van dit 

onderdeel bedraagt 30 minuten.  

 

Eindbeoordeling Adviescommissie DMO 

Aan het eind van de eindtoets DMO beoordeelt de Adviescommissie DMO of de kennis en kunde van 

de tandarts gelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland opgeleide specialist DMO en of de 

tandarts in staat is het specialisme in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen.  

 

Deze eindbeoordeling legt de Adviescommissie DMO schriftelijk vast en zendt deze aan de RTS. De 

eindbeoordeling bevat een consistent oordeel: voldoende of onvoldoende. Wanneer de 

eindbeoordeling onvoldoende is, geeft de Adviescommissie DMO tevens een schriftelijke 

onderbouwing van dat oordeel waarbij wordt ingegaan op de elementen waarin de kennis en kunde 

van de tandarts wezenlijk verschillen van de eindtermen van de Nederlandse opleiding DMO.  

 

De RTS bevestigt de ontvangst van de eindbeoordeling aan de Adviescommissie DMO en neemt een 

besluit ten aanzien van de tandarts en stuurt bij het besluit de uitslag van de eindbeoordeling mee. 

Als de eindtoets DMO met onvoldoende resultaat wordt afgerond, is geen herkansing van de 

eindtoets DMO mogelijk. De RTS kan, op verzoek van de tandarts, beoordelen of er aanleiding is 

voor het volgen van een ISP, overeenkomstig artikel D.4, zevende lid, en paragraaf II-D van het 

Besluit DMO.    

 

Als de eindtoets DMO met voldoende resultaat wordt afgerond, en de aanvraag overigens voldoet 

aan de in artikel D.1, eerste lid, van het Besluit DMO 2018 gestelde eisen, erkent de RTS de 

beroepskwalificaties van de tandarts in het specialisme DMO. 

 

Toetsingskader 

 Regeling Specialismen Tandheelkunde van de KNMT; 

 Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 van het CTS; 

 Landelijke Opleidingsplan Orthodontie. 

 

Deze documenten zijn te raadplegen via de website van de KNMT: www.knmt.nl.  

 

http://www.knmt.nl/


 

 

Overig 

Gelijktijdige behandeling 

De RTS neemt de aanvragen tot erkenning en registratie gelijktijdig in behandeling. Dat betekent dat 

de RTS bij de ontvangstbevestiging van de aanvraag tot erkenning tevens de documenten opvraagt 

die vereist zijn voor de aanvraag tot registratie.  

 

Rol RTS 

Het stellen van een termijn van één jaar voorkomt dat de kennis van de tandarts verwatert omdat de 

tandarts gedurende langere tijd niet in het specialisme werkzaam is en biedt de RTS de gelegenheid 

om het besluitvormingsproces over het verzoek tot erkenning en registratie te bewaken.  

 

Kosten2 

De kosten voor het afleggen van een eindtoets DMO bedragen € 1.000,-. Deelname aan de eindtoets 

DMO kan slechts geschieden wanneer het verschuldigde bedrag door de RTS is ontvangen.    

 

Schriftelijke annulering van de eindtoets DMO door de tandarts is mogelijk tot 30 dagen voorafgaand 

aan de toetsdatum, waarbij 90% van het examengeld wordt gerestitueerd. Wanneer de 

Adviescommissie DMO niet ten minste 30 dagen voor de toetsdatum de beschikking heeft over de 

benodigde documenten, kan de Adviescommissie DMO de eindtoets DMO schriftelijk annuleren, 

waarbij 80% van het examengeld wordt gerestitueerd. Bij latere annulering door de tandarts dan 

hiervoor genoemd vindt geen restitutie plaats, doch wordt € 300,- in mindering gebracht op het 

examengeld wanneer op een later tijdstip de toets alsnog wordt afgelegd.    

 

Bezwaar 

Indien de tandarts het niet eens is met het besluit van de RTS om de beroepskwalificaties niet te 

erkennen na het niet behalen van de eindtoets DMO kan de tandarts hiertegen (binnen zes weken 

nadat het besluit aan de verzoeker is bekendgemaakt) bezwaar maken bij de RTS.  

 

 

Utrecht, 28 juni 2018 

 

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen, 

Namens deze, 

 

 

 

 

Mevrouw drs. M.A. Disse   Mevrouw mr. A.E.L. van der Voort van Zyp 

Voorzitter RTS     Secretaris RTS 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 Zoals opgenomen in het Besluit examengeld toets DMO van de Specialisten Registratie Commissie van 30 november 2006.  


