Notulen Ko-Raad ALV d.d. 03-04-2017
Locatie: Majoor A Aanvang: 20.00u
Aanwezig: Daan Viering (Voorzitter), Luka Kotterman (Secretaris), Lara Burg (Website & PR), Esther
Brantjes (Algemeen & StatusCo), Anouk Augustijn (Penningmeester & Cursussen), Larissa Ruczynski
(OMT-2, 185), Myrthe Verhees (OMT-2), Tim Gering (194), Tristan van Leest (206), Jorien Janssen
(198), Dominiek Rutten (203), Mehmet Demirbas (203), Lassima Reijnen (209), Tim Spronk (209),
Carlijn Swinkels (195), Bart de Vries (209), Merel van der Aa (205), Claudia Schoenmakers (192),
Robin Klabbers (186), Carolien Toloma (204), Soshannah de Rooij (207), Jelske van Helden (201),
Amber Traa (201), Susan Haandrikman (208), Julia Huiskes (208), Judith Peters (200), Charlotte
Jonkengouw (200), Sophie Poelman (199), Sabine de Wild (193), Martijn van der Meulen (194).
Afwezig: cogroep 202, 197, 190, 188, 183, 182, 181, 180, 177, Jessica Schouw (OMT-2).
Afwezig zonder afmelden: cogroep 191, 187
1) Opening en vaststellen agenda
Daan opent de vergadering om 20.00u.
2) Verslag vorige vergadering
Aangenomen.
3) Mededelingen
 Aanmelden voor CVT uitje op maandag 15 mei: we gaan lasergamen en borrelen bij de
Laserloods in Nijmegen. Aanmelden kan tot 8mei via koraad@gmail.com. Er volgt nog een
uitnodigingsmail.
 WhatsApp push berichten: we zijn hier nog mee bezig maar er gaat nu tijdens de ALV al wel
vast een lijst rond om telefoonnummers door te geven.
 Let op: ALV juni verplaatst naar dinsdag 6 juni i.v.m. Pinksteren.
 SOM: Larissa (OMT-2): we zijn druk bezig met de master herziening en uiteindelijk de nieuwe
master. We zijn heel benieuwd naar ervaringen van coassistenten over de huidige master. Op
donderdagavond 20 april om 19.30 zal er een brainstormavond plaatsvinden. Je kan hier naar
toe komen als je goede ideeen hebt voor de nieuwe master.
4) Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken.
5) Terugkoppeling klachtenrondje
 COO’s dermatologie: een deel van de COO’s is vervangen door ZSO’s, dit ziet er veel
belovend uit.
6) Verslagen
 LOCA:
- Geneeskunde student: heeft een brief geschreven aan het ministerie van onderwijs
over het teveel aan geneeskundestudenten dat per jaar wordt aangenomen. Er



worden ruimer studenten aangenomen voor het aantal plekken dat er is voor
basisartsen.
Assessor:
- JCI is een belangrijke accreditatie waar het Radboud op dit moment naar streeft.
Hiervoor staat patiënt veiligheid voorop. Vanaf juni is er verplichte e-learning voor
coassistenten, maar de huidige cogroepen (jullie dus) ontvangen hier mails over. Dit
gaat naar je Radboud mail en studenten mail. Belangrijk om hier naar te kijken.
- Reiskostenvergoeding: aan het einde van je coschappen kan je een vergoeding
krijgen, maar vergeleken met andere faculteiten is dit een erg lage vergoeding. Deze
ligt rond de 30%. Maar gaat richting de 100%: voor de zomer zou dit geregeld zijn.
Onderhandelingen zijn nu bezig.
- Vrijgekomen geld door verandering leenstelsel: waar zou extra geld heen moeten?
Heeft iemand ideeen over wat er tijdens de master gemist wordt? Laat dit weten aan
koraad@gmail.com

7) CoStaCie
 Cantus: was erg geslaagd.
 CoStaCie zoekt 2 nieuwe leden! Mailen naar costacie@mfvn.nl.
8) Cursus
 Cursus dinsdag 11 april “Infuusbeleid”. Er zijn nog ongeveer 15 plekken vrij, dus meld je
allemaal aan via koraad@gmail.com
9) Status Co
 Nieuwe lay-out: hopelijk vinden jullie het allemaal mooi.
 We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter
10) Website en Promo
 Er staan weer een aantal nieuwe handige tips voor je coschappen op de website!
11) Volgende vergadering
Maandag 08-05-2017 20.00u. Locatie: Moeys B.
12) Rondvraag en sluiting
- CVT: Hoe zit het met de reiskosten vergoeding tijdens de zomerperiode? Luka (Ko-Raad): je
hoeft niet bij te houden welke kosten je maakt. In CKO7na lever je formulier in: zij berekenen
wat je terugkrijgt.
- CVT: Verdeling GYN/SEH: hoe gaat de verdeling met eerst VK of eerst voorblok? Esther (KoRaad): dit verschilt per locatie: bijvoorbeeld in JBZ: de helft heeft daar eerst VK en helft eerst
SEH voorblok. Dus goed opletten met verdelen.
- Myrthe (OMT-2): Mailtje over documenten die niet kloppen: of het nog up to date is? Dit
mag je mailen naar koraad@gmail.com

