Notulen Ko-Raad ALV d.d. 04-04-2016
Locatie: Galenus
Aanvang: 20.00u
Aanwezig: Bauke Haisma (Voorzitter), Jessica Elzakkers (Secretaris), Marit Arkenbout
(Penningmeester & Cursussen), Sanne Wubbels (Algemeen & StatusCo), Sabine van Oort (Website &
PR), Roel Peelen (OMT-2, 168), Luka Kotterman (185), Pauline Bos (179), Miriam Mulderij (174),
Rutger Meijers (182), Robin Booij (176), Robin Klabbers (186), Marloes van Muijen (193), Michiel
Dirkx (195), Eline Smits (183), Leanne ter Horst (188), Phoebe van Kuppenveld (197), Thomas Meijer
(197), Stephanie Mogk (177), Martijn van der Meulen (194), Jordi Kipping (196).
Afwezig: Anouk Putker (OMT-2, 168), Merle de Bruijn (OMT-2, 170), Erwin Beelen (Assessor).
Afgemeld: 197, 190, 172
1) Opening en vaststellen agenda
Bauke opent de vergadering om 20.01u. De agenda wordt goedgekeurd.
2) Verslag vorige vergadering
Aangenomen.
3) Mededelingen
 Verandering klachtenbehandeling: We gaan nog nauwer samenwerken met het OMT-2. Het
OMT-2 zal de klachten en de communicatie met de episode-coördinator op zich gaan nemen.
In de ALV zullen wij nog altijd de klachten inventariseren. Wij zullen als controlerend orgaan
gaan fungeren. De komende tijd gaan we bekijken of dit geen verslechtering van de
klachtenbehandeling zal geven.
 Vacature secretaris Ko-Raad: tot en met maandag kun je je sollicitatiebrief inleveren.
 Volgende week is het cogroepvertegenwoordigersuitje. Je kunt je nog steeds opgeven. De
avond begint om 19:30u bij Bounz en om 20:30u gaan we borrelen bij de Meesterproef.
4) Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken.
5) Terugkoppeling klachtenrondje
Geen klachtenbehandeling terug te koppelen.
6) Verslagen
 LOCA: de huisartsenplekken per faculteit zullen geïnventariseerd gaan worden. Alle
Medische Faculteiten blijken huisartsplekken op afstand te hebben. Landelijk gaan ze dit
inventariseren, om te kijken of we dit beter kunnen verdelen.
 OMT-2: wij willen graag de onderwerpen inventariseren van Capita Selecta. Enkele worden
door de cogroepvertegenwoordigers genoemd.
 Assessor: niet aanwezig.

7) CoStaCie
 Het “paasfeest” was zeer geslaagd! Ovum Novum stond vol en de voetjes gingen van de
vloer.
8) Cursus
 Morgen de cursus promoveren: twee promovendi van de kindergeneeskunde zullen spreken
over praktische zaken en hun ervaring. Daarnaast zal er iemand spreken die al gepromoveerd
is.
 11 mei cursus over alternatieve geneeskunde en met name de link naar evidence based
medicine.
9) Status Co
De editie van het voorjaar heeft vertraging opgelopen, jullie zullen hem deze week in de bus
verwachten.
10) Website en Promo
Er zijn weer nieuwe onderwerpen op de site gezet. Ook het opgeven voor de cursus kan via de
website.
11) Klachten
Klachtenbespreking per coschap en blok.
12) Volgende vergadering
De volgende vergadering is op 02-05-2016.
13) Rondvraag en sluiting
Roel (OMT-2): we zijn bezig met een stuurgroep voor de nieuwe master. Elke donderdagavond
hebben we daar een bijeenkomst voor. Volgende week zal deze weer zijn, je mag daarbij gewoon
aanschuiven. Graag ook in de cogroep rondvragen. Vanuit deze brainstormavonden maken we een
visie-document die we willen presenteren aan de groepen die de nieuwe master gaan bedenken.

