Notulen Ko-Raad ALV d.d. 04-09-2017
Locatie: Majoor A Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Daan Viering (Voorzitter), Emma Damen (Secretaris), Esther Brantjes (Algemeen & Status
Co), Larissa Ruczyski (OMT-2), Jessica Schouw (OMT-2), Myrthe Verhees (OMT-2), Loes Vos (214),
Caroline van Schaik (214), Maarten Heuts (211), Jamie Verhoeven (211), Britt van Ruijven (211), Nori
Smeets (190), Leanne ter Horst (188), Nora Snoek (213), Talitha Schut (214), Jill Olijdam (198), Lotte
ten Thije (197), Carlijn Swinkels (195), Tristan van Leest (206), Charlotte Gradussen (199), Martijn vd
Meulen (194), Marloes van Muijen (193), Joella Bomgaars (194), Julia Huiskes (208), Susan
Haandrikman (208), Mirjam Schaap (196), Karlijn Keizer (202), Julia Jansen (212), Irma van der Kall
(205), Tim Spronk (209), Lassima Reijnen (209), Rebecca Slabbekoorn (212)
Afwezig: Anouk Augustijn (Penningmeester & Cursussen), Lisanne Loogman (Website & PR)
1. Opening en vaststellen agenda
Daan opent de vergadering om 20:03 uur.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is aangenomen.
3. Mededelingen
• Update werkgroep huisartsplekken
o Landelijk zijn we bezig met het plaatsen van een oproep aan huisartsen om meer
coassistenten op te leiden. Dit, omdat er op verschillende plaatsen in het land een
tekort is aan opleidingsplaatsen. Uiteindelijk zal er een stuk geschreven worden en
momenteel wordt er gekeken waar dit het beste gepubliceerd kan worden.
• Nieuwe regeling reiskostenvergoeding
o Er is iets meer bekend: Alle reiskosten die je vanaf deze zomer gemaakt hebt, krijg je
70% vergoed. Het doel is uiteindelijk om naar die 100% te streven, maar we zitten nu
op 70%.
• Update cursus mindfulness
o Er gaat waarschijnlijk wel weer een cursus komen. Je kan je hier niet zelf voor
opgeven, maar je moet hiervoor in aanmerking komen. Dit kan op 2 manieren: 1) Via
de studieadviseur of 2) via de docentmentor. De cursus is bedoeld voor studenten
die veel stress ervaren, maar niet voor studenten die (al) een burn-out hebben. Deze
studenten hebben er namelijk geen baat bij, en kunnen beter naar de psycholoog of
psychiater. Ook studenten met interesse maar zonder klachten kunnen niet aan deze
cursus meedoen. Deze kunnen het op eigen initiatief doen.
• Career Service
o Dit is iets nieuws wat de FSR mee op aan het starten is. Hier zal heel binnenkort een
aftrap van plaatsvinden, in begin oktober. Dit is een plek waar je zelf naartoe kan
gaan voor loopbaanoriëntatie.
o Als de site online is, zal deze te vinden zijn via een link op de Ko-raad site.
• Masteruitreiking
o Hier zijn we zelf de laatste tijd mee bezig geweest, naar aanleiding van klachten dat
het niet heel persoonlijk zou zijn. We zijn bezig met het inventariseren waar de
problemen precies zitten en hoe we dit kunnen verbeteren danwel oplossen.

o

•

We zijn in gesprek gegaan met de examencommissie. Goorden gaf hierbij aan dat de
meeste studenten de formulieren met de persoonlijke boodschappen pas erg laat
inleveren. Dit maakt de uitreikingen persoonlijker. Zorg dus dat je dit op tijd inlevert!
De dealine is ook pas laat, dus erg goed haalbaar.
Schakeljaar plekken komen op onze site (interne + kinder).
o Er zijn dit jaar 4 schakelplekken, waarvan 2 al vergeven zijn. Voor het schakeljaar
interne en schakeljaar kindergeneeskunde loopt de sollicitatieperiode tot 15
september.

4. Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken
5. Terugkoppeling klachtenrondje
• Algemene tip: Als er geen tijd is / genomen wordt om je portfolioboekje in te vullen, schrijf
dan zelf de feedback op. Je kan dan altijd naderhand nog vragen of ze aanvullingen hebben.
• We horen vaak klachten over een eerste dag die niet goed geregeld is. Veel ICT problemen,
pasjes die nog niet goed werken, etc.. Dit is natuurlijk jammer, maar het is tegelijkertijd een
probleem dat erg veranderlijk is en extreem moeilijk vanuit ons of de opleiding op te lossen is.
Het belangrijkste advies van ons is dan ook: koppel dit ter plekke terug.
• CKO1: Het nieuwe blokboek gaat vanaf september in
• CKO1: Er is in de afgelopen periode met het secretariaat pathologie gebeld over het volgen
van obducties na orgaandonaties. Het secretariaat pathologie heeft aangegeven dat dit voor
hen niet werkbaar is, en dat er gewoon elke ochtend op blackboard gekeken moet worden of
er een obductie is.
• CKO1: Deadlines CKO1n: Dit staat op onze site.
• CKO3: Heelkunde Tilburg: Urologie is opgestart, en orthopedie zal nog volgen.
• CKO5: Er is met de coördinator van het coschap SEH besproken of roosters eerder bekend
gemaakt kunnen worden. Zij vond dit een goed idee en gaat hierover in gesprek met de
verschillende SEH-affiliaties.
• CKO5: In Boxmeer zijn er maar 2 accounts voor 3 co’s. Hier kunnen wij als Ko-Raad niks aan
doen. Probeer het daar terug te koppelen.
• CKO9: We hebben begrepen dat sommige onderzoeksvoorstellen zeer kritisch worden
bekeken en meerdere keren worden afgewezen. We willen hier graag meer over weten, en
zouden daarom graag horen als een onderzoeksvoorstel (meerdere keren) is afgewezen en
wat de feedback erbij was. Als we voorbeelden hebben, kunnen we hier namelijk over in
gesprek.
6. Verslagen
• LOCA
• OMT-2
• Assessor
7. CoStaCie
• Costafeest 29-09: Project X-thorax
8. Cursus
• 13 en 14 september 18:00 – 20:00 uur: Echografiecursus. 20 plekken per avond, dus wees er
snel bij! Deze cursus is al vol.
• De Ko-Raad-KNMG cursus zal plaatsvinden op 10 oktober, en zal in het thema staan van
Drugs.
• De speeddate zal plaatsvinden op 6 december.

9. Status Co
• Rond half september valt de nieuwe editie van de Status Co in de bus. De komende editie
gaat over ‘sensation’: KNO-derma-oogheelkunde, dus alle zintuigen. Creatieve ideeën zijn
welkom!
• Nieuwe bestuursleden: Voorzitter Diana Abrar, Secretaris Myrna Linders, Penningmeester
Merel Opdam
10. Website en Promo
• Geen terugkoppelen
11. Volgende vergadering
Maandag 02-10-2017. Locatie: Volgt
Aankondiging: Vergadering in januari zal op dinsdag i.p.v. maandag plaatsvinden.
12. Rondvraag en sluiting

