Notulen Ko-Raad ALV d.d. 02-10-2017
Locatie: Majoor B Aanvang: 19.30u Ko-Raad, 19.45u OMT-2 en assessor
Aanwezig: Daan Viering (Voorzitter), Esther Brantjes (Algemeen & Status Co), Lisanne Loogman
(Website & PR), Emma Damen (Secretaris), Jessica Schouw (OMT-2), Larissa Ruczynski (OMT-2),
Jessica Oudenampsen (Assessor), Jamie Verhoeven (211), Britt van Ruijven (211), Maarten Heuts
(211), Maud van den Hurk (212), Johan Wijma (215), Diana Abrar (215), Daisy Ermers (190), Juul
Busser (193), Merel van der Aa (205), Nina Saämena (204), Sophie Poelman (199), Elisabeth Kahn
(198), Judith Peters (200), Carlijn Swinkels (195), Thomas Meijer (197), Bauke Haisma (192), Martijn
van der Meulen (194), Renske Snijders (201), Sapthami Nadesapillai (196)
Afwezig: Anouk Augustijn (Penningmeester & Cursussen), Myrthe Verhees (OMT-2),
1. Opening en vaststellen agenda
Daan opent de vergadering om 20:05
2.
Verslag vorige vergadering
Het verslag is aangenomen
3. Mededelingen
 Update werkgroep huisartsplekken
De werkgroep huisartsplekken is een werkgroep die zich bezighoudt met het zoeken naar
nieuwe plekken voor het huisartscoschap. Er wordt momenteel hard gewerkt om een artikel
te schrijven en te publiceren.
 Career Service
De career service heeft een website waarop je alle activiteiten kan vinden met betrekking
tot loopbaanoriëntatie. Deze zal op 11 oktober worden afgetrapt.
 Update speeddate 6 december
Op 6 december zal de jaarlijkse speeddate plaatsvinden. Binnenkort zullen de inschrijvingen
open gaan.
 Poll op Facebook
We hebben een poll waarop jullie aan kunnen geven waar jullie nog behoefte aan hebben
aan extra activiteiten.
 Ko-Raad Facebookpagina
We zijn bezig met een nieuwe Ko-Raad facebookpagina. We houden jullie op de hoogte als
deze klaar is.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken
5.


Terugkoppeling klachtenrondje
Cohuis Doetinchem



6.

Er staan geen kamers leeg in Doetinchem. De kamer die vrij komt door de gynaecologie
co’s wordt vaak gegeven aan de co’s interne. Er staat dus geen kamer leeg.

Verslagen
LOCA
OMT-2
Vorige maand is episode 4 geëvalueerd. Hartstikke bedankt voor jullie input. De toetsen aan
het begin en einde worden formatief, en zijn dus voor de vorm. Als een co opvalt in de
negatieve zin, aka de toets niet heeft gehaald, zullen ze dit mogelijk terugkoppelen aan het
coschap. De precieze consequentie is nog niet bekend.
Er zal meer getoetst worden op basiskennis in plaats van zeldzame ziektebeelden.
LO oefenen op kinderen bij het voorblok is niet te oefenen.
De docenten gaan een cursus mondeling tentamineren volgen.
Bauke: Zijn er nog ontwikkelingen in de nieuwe master? Hebben wij nog inspraak?
Larissa: We hebben een plan gemaakt en we willen dit graag uitvoeren. De haalbaarheid is
nog onduidelijk. Deze week gaan we het plan bespreken met de opleidingscoördinator. Deze
week wordt het goedgekeurd danwel afgekeurd. Momenteel is er geen ruimte voor input
van studenten.
 Assessor
Het is al 1,5 jaar het beleid dat we alleen naar docenten mogen mailen met onze student.ru
mail. Docenten mogen alles weigeren wat met een ander mailadres gestuurd wordt.
Radboudmail mogen ze ook weigeren. Dit is allemaal omdat je gmail en hotmail vaak in de
spambox terecht komt, en bovendien is het niet veilig.
Op 10 en 12 oktober is er van het international office een workshop over
internationalisering. Op 10 oktober is de nederlandse versie en op 12 oktober is de engelse
versie.



7.




CoStaCie
Costafeest 29-09: Project X-thorax
Pubquiz 27-10 in de Aesculaaf
Costafeest op 24-11




Cursus
Dinsdag 24 oktober: Ko-RAMS cursus
De Ko-Raad-KNMG cursus 1-11: Drugs.

8.

9.


Status Co
De nieuwste Status Co is nog niet in de bus gevallen. Het thema is gender. De volgende zal
Sensation heten



Website en Promo
We gaan de website verbeteren door hem overzichtelijker te maken. We zullen een update
geven als dit zo ver is.

10.

12.
Volgende vergadering
Maandag 30-10-2017. Locatie: Volgt
Aankondiging: vergadering in januari zal op dinsdag i.p.v. maandag plaatsvinden.
13.


Rondvraag en sluiting
Kleine coschappen: Op de schop? Ik hoor daar veel tegenstand over, omdat het heel
relevant is voor je huisarts coschap.

