Documenten: toelichting en formele vereisten
1. Opleidingstitel
Als opleidingstitel accepteert de RTS een kopie van het diploma dat is behaald na afronding van de
specialistenopleiding. De kopie moet zijn voorzien van een origineel waarmerk, dat is geplaatst door
of een in Nederland geregistreerde notaris of de bevoegde autoriteit die het originele bewijs heeft
afgegeven. Een beëdigde vertaling van het document in het Nederlands of Engels moet zijn
aangehecht, tenzij het origineel in het Nederlands, Engels of Duits is opgesteld. Indien het waarmerk
op de kopie niet origineel is, kan de RTS navraag doen bij de verstrekkende autoriteit over de
echtheid van het bewijs van de behaalde opleidingstitel.
2. Conformiteitsverklaring
Dit is een bewijs dat de door de tandarts in het buitenland gevolgde specialistenopleiding is gevolgd
conform de vereisten die in de Europese Richtlijn staan beschreven. De RTS kan de tandarts
verzoeken een conformiteitsverklaring over te leggen wanneer de tandarts zijn specialistenopleiding
is begonnen voor de referentiedatum zoals opgenomen in Bijlage 5.3.3. van de Richtlijn. Ook kan de
RTS verzoeken om een conformiteitsverklaring wanneer de benaming van de opleidingstitel niet
overeenkomt met de titel die voor het land waarin de specialistenopleiding is gevolgd is opgenomen
in Bijlage 5.3.3. van de Richtlijn. Indien de RTS in deze gevallen van de tandarts het bewijs van de
opleidingstitel met aanvullend een conformiteitsverklaring ontvangt, kan zij de opleidingstitel erkennen
zonder dat zij de door de tandarts gevolgde opleiding inhoudelijk beoordeelt zoals bedoeld in artikel
D.4., tweede lid van de Besluiten DMO en MKA. Is de overgelegde conformiteitsverklaring een kopie,
dan stelt de RTS hieraan dezelfde eisen als aan een kopie van de opleidingstitel.
3. Verklaring omtrent verworven rechten
Dit is een bewijs dat de tandarts in de vijf jaar die aan de afgifte ervan voorafgaan gedurende ten
minste drie jaar op een legale wijze het betreffende specialisme heeft uitgeoefend. De RTS kan de
tandarts verzoeken een verklaring omtrent verworven rechten over te leggen wanneer de tandarts zijn
specialistenopleiding is begonnen voor de referentiedatum die voor het betreffende land is
opgenomen in Bijlage 5.3.3. van de Richtlijn. Indien de RTS in dit geval van de tandarts het bewijs
van de opleidingstitel met aanvullend een verklaring omtrent verworven rechten ontvangt, kan zij de
opleidingstitel erkennen zonder dat zij de door de tandarts gevolgde opleiding inhoudelijk beoordeelt
zoals bedoeld in artikel D.4., tweede lid van de Besluiten DMO en MKA. Is de overgelegde verklaring
omtrent verworven rechten een kopie, dan stelt de RTS hieraan dezelfde eisen als aan een kopie van
de opleidingstitel.
4. Certificate of Current Professional Status
Het Certificate of Current Professional Status (ook wel genoemd een Certificate of Good Standing) is
een document, afgegeven door de in het betreffende land bevoegde autoriteit, waaruit blijkt dat op de
tandarts ten tijde van de aanvraag geen beroepsbeperkende maatregel van toepassing is
(schorsing/doorhaling).
De tandarts legt aan de RTS in elk geval een Certificate of Current Professional Status over
afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land waarin hij zijn specialistenopleiding heeft afgerond.
Ook legt de tandarts een Certificate of Current Professional Status over voor elk land waarin hij als
specialist werkzaam is geweest na het afronden van zijn specialistenopleiding. Deze documenten
mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Is de overgelegde verklaring omtrent verworven rechten
een kopie, dan stelt de RTS hieraan dezelfde eisen als aan een kopie van de opleidingstitel.

5. Bewijs van inschrijving als tandarts in het BIG-register
Uit het bewijs van inschrijving in het BIG-register van tandartsen blijkt in elk geval de datum van
eerste registratie in het BIG-register.
6. Opleidingscurriculum
Voor wat betreft het opleidingscurriculum verzoekt de RTS de tandarts om te verstrekken:
- het standaard opleidingscurriculum dat in het land van herkomst van het diploma gold ten
tijde van de door de tandarts gevolgde opleiding in het betreffende specialisme en
- een gedetailleerd overzicht waaruit de inhoud en duur van de door de tandarts gevolgde
opleidingsonderdelen van de door hem voltooide specialistenopleiding blijken en waarin de
tandarts aangeeft waar, onder vermelding van de inhoud en de duur, in het overzicht van de
door hem gevolgde en voltooide specialistenopleiding de inhoudelijk thema’s, bedoeld in
artikel B.6. van het Besluit MKA/ artikel B.5. van het Besluit DMO zijn terug te vinden.
Uit deze documenten tezamen dient gedetailleerd de aard, inhoud en duur van de tijdens de
specialistenopleiding gevolgde opleidingsonderdelen te blijken, zodat de RTS de vergelijking met de
Nederlandse opleidingseisen van het betreffende specialisme kan maken.
De RTS kan contact opnemen met de instantie die een of beide opleidingscurricula heeft verstrekt
voor bevestiging van de door de aanvrager aldaar gevolgde opleiding.
7. Bewijs van beheersing van de Nederlandse taal
Uit het bewijs van taalbeheersing moet blijken dat de tandarts het Nederlands in voldoende mate
machtig is om begrijpelijk met patiënten en collega’s te kunnen communiceren. De RTS vereist
daarom van de tandarts dat hij een recent bewijs overlegt van het hebben voltooid van een
Nederlandse taaltoets van B.2 niveau, zoals bedoeld in het Europees Referentiekader (ERK). De
tandarts kan ook op andere wijze aan de RTS aantonen dat hij beschikt over een taalniveau dat gelijk
is aan B.2 van het ERK.
8. Werkgeversverklaring
Uit de werkgeversverklaring moet blijken gedurende hoeveel uren per week de tandarts gemiddeld
patiëntgebonden werkzaamheden als specialist heeft verricht. De tandarts dient gebruik te maken van
het door de RTS vastgesteld format verklaring werkzaamheden buitenslands gediplomeerden.
Dit format is beschikbaar op de website van de KNMT.
Een beëdigde vertaling van de verklaring werkzaamheden in het Nederlands of Engels dient te
worden aangehecht, tenzij het origineel is opgesteld in het Nederlands, Engels of Duits.
9. Overzicht van gevolgde deskundigheidsbevordering
De tandarts overlegt een overzicht met bijbehorende certificaten van de door hem na de
specialistenopleiding gevolgde deskundigheidsbevordering op het gebied van het specialisme
waarvoor hij registratie aanvraagt. Dit overzicht bevat ten minste de volgende gegevens:
Onderwerp van de betreffende deskundigheidsbevorderende activiteit;
Aanbieder van de activiteit;
De datum waarop en de plaats waarin de activiteit plaatsvond;
Het aantal uren dat de activiteit in beslag nam.

