
 

Notulen Ko-Raad ALV d.d. 27-06-2022 
Locatie: online Aanvang: 19.30 Ko-Raad, OMT-2; 20:00 CVT 
Aanwezig: Emma Saedt (Voorzitter & 17), Karlijne Houkes (Secretaris & 17), Remy van Neerven (PR 
& 17), Vera Tieleman (Algemeen & 9), Simone Hendriks (Penningmeester & 16) 
 
Jetske Stam (OMT-2 & 27), Marthe Sliepenbeek (OMT-2 & 17), Anouk Winter (OMT-2 & 29), Bart 
Stuart (OMT-2),  Erwin Vos (11), Sara Busser (9), Tamara Dijkstra (13),  Jasmijn Mulder (14), Rosa 
Poppen (14), Esmay Giesen (18), Kim van den Put (18), Evelien Poelmans (19), Julia Boekkooi (20), 
Esther Konings (21), Isabel Terwindt (22), Carolynn Rombeek (26), Marleen Koster (28), Mirthe Ubink 
(30), Robin van de Holst (31), Bram Knoop (32), Martijn Werre (34) 
 

20:00u: ALV 

1.    Opening en vaststellen agenda 

2.    Verslag vorige vergadering 

3.    Mededelingen 

● Ko-Raad:  

○ Planning ALV’s 

■ 27 juni                          online 

■ 25 juli                           online 

■ 29 augustus                 fysiek (Marjolein van de Pol sluit aan) 

○ Vanaf september/oktober zoekt de Ko-Raad 3 nieuwe bestuursleden! 

○ Chocolade-reep 

○ Nieuw gestarte cogroep 

● OMT-2: 

○ Terugtrekken van huisartsenplekken: Plekken die last-minute uitvallen —> Bij 

reumatologie seniorco’s die uitvallen, vinden systeem waarin staat dat een co 

komt onhandig. Konden niet zien dat 2 co’s tegelijk kwamen. Wordt aandacht 

aan besteed. Als er een plek uitvalt dan is dit echt om goede redenen, 

gebeurt niet zomaar. Het zelf regelen is lastig omdat er heel veel regelwerk 

achter zit. Als iemand laat met een goede plek komt dan kan dit allemaal niet 

meer rondkomen. Daarnaast kwaliteitswaarborging. 

○ Nieuw portfolio (Alle EPA’s die je in het formulier vraagt worden gekoppeld in 

één veld): Nieuwe aanpassing duurt nog lang (in herfst waarschijnlijk nog niet 

af). Nog onduidelijk of er ook een nieuw dashboard gaat komen. Oude 

dashboards kunnen wel ingezien worden, kost wat klikjes extra maar 

studenten moeten dit dan aangeven bij hun begeleiding. EPA’s zijn 



overstijgend, je kan oude KPB’s meenemen naar volgende episodes. Dit om 

je groei te laten zien. 

○ Diensten op feestdagen: Dit mag. Master geneeskunde wijkt qua regeling af 

van de RU regeling mbt vakanties en vrije dagen. Ervoor gekozen om dit niet 

nog apart zwart op wit ergens te zetten, studenten gaan zich hier aan 

vastklampen. Wordt vaak genoeg gezegd dat de master afwijkt en dat je niet 

per se vrij hebt in de algemenen vakanties/vrije dagen van de RU 

○ Tijdlimiet sluiten portfolio 

○ Cohuizen update 

● Assessor: niet aanwezig 

● Career Service: geen terugkoppelingen 

● IMS: geen terugkoppelingen 

4.      CoStaCie 

 

5.      Cursus 

 

6.    Status Co 

 

7.    Klachten 

 

 

 

 

 


