
Er is vanuit de examencomissie officieel besloten dat de toets Professionaliteit kleiner moet worden.
Dit zal betekenen dat meer documenten kunnen worden samengevoegd, onnodige verplichte bijlagen
geschrapt gaan worden en dat docent-mentoren betere handvaten krijgen om studenten eerlijker en
uitgebreider te beoordelen. 
In het coschap Interne Geneeskunde wordt binnenkort een terugkomdag geïmplementeerd.
Daarnaast zal er ook kritisch gekeken worden naar de planning van het voorblok. 
Er wordt vaak teruggekoppeld dat bij het coschap Kindergeneeskunde veel coassistenten
tegelijkertijd in het Radboud zitten. De opleiding is hard bezig met meer ziekenhuizen te vinden waar
zij coassistenten kunnen plaatsen. 
Zoals misschien vele van jullie hebben gemerkt is het studentenwebdossier opgeheven. Ze zijn bezig
met het maken van één plek waar alle informatie geplaatst zal gaan worden. Via
https://www.ru.nl/fmw/stip kun je momenteel naar de meeste dingen zoals je Eportfolio. 
De opleiding is bezig met een longitudinaal traject inrichten in Doetinchem. Dit houdt in dat er per
cogroep twee coassistenten dit longitudinale traject gaan volgen wat betekent dat je het eerste jaar
van de Master al je coschappen in het Slingeland Ziekenhuis hebt. Als er geen vrijwilligers zijn voor dit
traject zal het via de normale verdeling gaan via de verdeelsleutels. De bedoeling is wel dat er sowieso
twee coassistenten per cogroep dit traject gaan volgen. Bij de ALV kwam naar voren dat het al
prettiger zou zijn als je niet met twee, maar bijvoorbeeld met vijf uit je cogroep daar zou zitten. De
Koraad en OMT2 zijn samen bezig om dit traject samen met de opleiding verder vorm te geven door
bijvoorbeeld vroegtijdig toekomstige coassistenten te vinden (bij bijvoorbeeld loting) die openstaan
voor dit traject. 

Terugkoppelingen

NIEUWSBRIEF 
Januari 2023

Beste coassistenten, 
Ten eerste willen we jullie gelukkig nieuwjaar
wensen namens de bestuursleden van de
Koraad! Hopelijk zijn jullie goed uigerust
tijdens de feestdagen en kunnen jullie weer
vol goede moed beginnen met jullie
coschappen! 

Namens het bestuur van de Ko-Raad, 
Remy van Neerven, 
Bestuurslid PR

 
20 JANUARI - NIEUWSJAARSBORREL
COSTACIE 

23 JANUARI - ALV, ONLINE 20.00 

24 JANUARI - WEBINAIR MEDICAL
TRAINEESHIP VOOR BASISARTSEN

AGENDA

https://www.ru.nl/fmw/stip/


NIEUWJAARSBORREL
De CoStaCie heeft weer een leuke actviteit op de planning
staan! 20 januari zijn jullie vanaf 20.00 alle welkom in café
de 4Heeren in Nijmegen om het nieuwe jaar met ons in te

luiden. 
 

Entree is gratis en iedereen kan zijn/haar eerste
speciaalbiertje van de tap voor slechts 3 euro bemachtigen!

 
Lijkt het je wat om je mede toekomstige artsen en

wetenschappers beter te leren kennen? Meld je dan hier
aan!

MEDICAL TRAINEESHIP
Basisarts en dan? Kies voor het Medical Traineeship. Een

unieke werkervaring en daarbij een zichtbaar
onderscheidend profiel ten opzichte van andere ANIOS.
Volg jij je hart en heb je het lef om buiten de gebaande

paden te lopen? Het resultaat: relevante werkervaring met
uitstekende supervisie op de werkvloer en tegelijkertijd

loopbaanbegeleiding, coaching en training op maat. En het
belangrijkste, jij maakt na afloop een weloverwogen keuze

voor een vervolgstap in jouw medische carrière.
 

Op dinsdag 24 januari 2023 vindt het webinar over het
Medical Traineeship plaats. Medical Trainee Remi Vanmaris
geeft jou informatie over de visie, inhoud en mogelijkheden
van het Medical Traineeship. Er worden ervaringen gedeeld

en opgedane kennis wordt met elkaar uitgewisseld.
 

De sprekers nemen deel aan dit webinar zodat je uit eerste
hand hoort hoe het bevalt. Waarom hebben zij gekozen
voor het Medical Traineeship? Wat levert het op? Er is

uiteraard voldoende ruimte voor het stellen van vragen
gebaseerd op jouw persoonlijke situatie.

 
Opgeven kan hier!

 

https://www.mfvn.nl/activiteiten/17455-overzicht/costacie-nieuwjaarsborrel
https://bkv.jobs/nl/evenementen/artsen/medical-traineeship-voor-basisartsen-24-januari-2023

