Notulen Ko-Raad ALV d.d. 27-11-2017
Locatie: Majoor B Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Daan Viering (Voorzitter), Esther Brantjes (Algemeen & Status Co, 196), Anouk Augustijn
(Penningmeester & Cursussen), Lisanne Loogman (Website & PR), Jessica Schouw (OMT-2), Myrthe
Verhees (OMT-2, 198), Paul Metz (200), Charlotte Jonkergauw (200), Charlotte Gradussen (199),
Hanna van Dam (207) Nora Snoek (213), Julia Huiskes (208), Jamie Verhoeven (211), Talitha Shut
(214), Julia Jansen (212), Tim Gering (194), Laura Klabbers (215), Janneke Arkesteijn (217), Astrid
Feikema (217), Tim Rijnhout (217), Iris Kloots (202), Floris Boone (216), Amber Traa (201)
Afwezig m.k.: Emma Damen (Secretaris), Larissa Ruczynski (OMT-2), Jessica Oudenampsen
(Assessor), 186, 193, 195, 203, 204, 206, 210,
1. Opening en vaststellen agenda
Daan opent de vergadering om 20:01 en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is aangenomen.
3. Spiegelgesprekken
● Lonneke Aarts had gevraagd of ze langs mocht komen echter was ze op het allerlaatst
verhinderd.
● Het gaat over het verbeteren van de coschappen kindergeneeskunde in het Radboud. Het is
een gesprek met twee gespreksleiders, de coassistenten/deelnemers, de toehoorders/artsen.
De artsen zitten met hun rug naar de co’s.
● Feedback is vaak algemeen en wat aangepast wordt heeft te maken met wat docenten
denken dat beter kan en ze wilde het opleidingsklimaat verbeteren.
● Deze gesprekken zijn tussen februari en april gehouden en dit duurde 90 minuten
● Er zijn verschillende goede punten en verbeterpunten hieruit gekomen. Hier gaan ze de
komende periode mee aan de slag.
● Verbeterpunten: Begeleiding en feedback, toetsing, onderwijs en werken in een team.
● Er zaten elke keer ongeveer 8 artsen bij.
● Ervaring student was goed, even spannend dat de artsen bij de groep komen en kritiek gaan
leveren maar dit is helemaal niet meer het geval. Je had wel door dat er artsen waren maar
iedereen kon wel vrijuit praten. Ook had iedereen zijn beoordeling al gehad.
4. Mededelingen
- Speeddate 6 december
We hebben een heleboel artsen zo ver gekregen om iedereen te woord te staan, daarnaast is
er een nuttige sollicitatiecursus, hierbij krijg je tips over je CV en wat hier op moet staan.
Aanmelden kan tot donderdag.
- Career Service
Career service is officieel geopend. Hier kan je heen voor vragen over je loopbaan.
- Werkdruk coassistenten
We hebben een enquête gemaakt over de werkdruk omdat we er achter willen komen
welke factoren er mee spelen bij de werkdruk en ik welke maten. Er is al een afspraak met
dr. van der Pol om de resultaten te bespreken dus het is van belang de enquête in te vullen.
- Nieuwe Koraad facebook pagina

De oude groep wordt vanavond verwijderd dus like de pagina.
5. Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken.
6. Terugkoppeling klachtenrondje
● CKO6: Dermatologie Radboud: Je mag wél wisselen van AIOS op de poli, zolang de koppeling
maar duidelijk is
7. Verslagen
● LOCA
● OMT-2
● Assessor
Afwezig. Het projectenplein boven de ingang van het ziekenhuis mag ook gebruikt worden door
masterstudenten. Je kan hier met groepen samen werken en er zijn veel stopcontacten.
8. CoStaCie
● Costafeest net geweest
9. Cursus
- Ideeën: nu geen ideeën, na de vergadering mogen ze langskomen of even mailen
- Sollicitatie open voor cursus en status co, voor vragen na de vergadering, via de mail of op
de site.
10. Status Co
● Volgende editie: Sensation. Deze zal in december in de bus vallen. Als je nog mee wil
schrijven ben je van harte welkom.
11. Website en Promo
● Facebook reeds benoemd
12. Volgende vergadering
Dinsdag! 9-1-2017. Locatie: Volgt
13. Rondvraag en sluiting
- Career service, heeft een site en een facebookpagina.
Daan sluit de vergadering om 21:17 uur

