
 
Notulen digitaal Co-groep Vertegenwoordigersoverleg 23 september 2020 
Datum: 23-09-2020 
Plaats: ZOOM 
Aanvang: 14:00-15:00u 
 
Aanwezigen:  
Bestuur Co-Raad VU 2020-2: Joan Groeneveld (voorzitter), Isabel Loef (secretaris), Yoshita           
Jagernath (penningmeester), Shaya Mahadew (masterfunctionaris), Esmee Doedes       
(masterfunctionaris), Laura Dommershuijzen (masterfunctionaris), Rianne Seefat      
(evenementenfunctionaris), Kayla Brugman (evenementenfunctionaris), Berber Speerstra      
(promotiefunctionaris). 
 
Co-groep vertegenwoordigers (n=28): Leonie van der Kolk, Yara Sijm, Bas van Wijk, Else Segers,              
Anne Hoffman, Lisa Staghouwer, Femke Hensen, Myrthe van der Schoot, Anne Jolijn Vreugdenhil,             
Claire Laeven, Christina Eecen, Marleen van der Schouw, Julia Groenveld, Daniëlle Kaiser, Miranda             
Scharff, Mark Wessels, Elise Wessels, Susanna Koppejan, Rebecca Ottevanger, Femke den Haring,            
Charlotte Ravesloot, Laura Kortekaas, Lin Tabak, Daphne Struik, Emma van Toorenburg, Linda            
Klaver, Rubin Verduin, Nenah Konadu 
 
 
 

1.  Opening 
Het digitale Co-groep Vertegenwoordigersoverleg (CGV) werd om 14:00u geopend.  
 

2. Aankomende activiteiten Co-Raad VU  
- 25 september 20:00u Bierproeverij 
- 30 september 20:00u Masterclass ECG lezen  
- 29 oktober 19:00u Masterstudentenforum  

 
3. Terugkoppeling vorige CGV 19 mei 2020 
- Update  

De opleiding heeft naar aanleiding van de feedback geprobeerd om de vragen omtrent de              
opleidingsstop zo goed mogelijk te beantwoorden in de FAQ’s. Tevens hebben zij de feedback over               
de herstart ontvangen, dit zal worden meegenomen in toekomstige besluitvorming. Vanuit de            
opleiding veel dank voor alle input! 
 

4. Ingekomen punten studenten 
- Problemen afstandsonderwijs  

Er zijn een aantal coassistenten die problemen ondervinden met het volgen van het             
afstandsonderwijs. Zo zijn er coassistenten die het lastig vinden het onderwijs vanuit huis te volgen,               
geen laptop of telefoon met ZOOM tot hun beschikking hebben en/of de kwaliteit van het onderwijs                
lager vinden. Tijdens dit overleg wordt geïnventariseerd hoe coassistenten het afstandsonderwijs tot            
nu toe ervaren. De volgende punten worden door de co-groep vertegenwoordigers ingebracht:  
 

● Het VCP wordt volledig digitaal gegeven. Doordat er niet persoonlijk kennis gemaakt kan             
worden, is het lastig elkaar feedback te geven. Verder worden pauzes soms vergeten.  

● Bij het KTO Interne Geneeskunde in Alkmaar zijn coassistenten halve dagen op locatie en is               



 
er in de middag digitaal onderwijs. Meerdere co-groep vertegenwoordigers geven aan dat het             
zonde is om veel tijd kwijt te zijn aan het reizen naar de locatie. Daarnaast draagt dit ook niet                   
bij aan de infectiepreventie van COVID-19. Tijdens het onderwijs werd zelf aangedragen            
casuïstiek besproken, terwijl coassistenten slechts 1-2 patiënten per week zelfstandig konden           
zien. Het onderwijs op locatie werd als effectief ervaren.  

● Bij het KTO Chirurgie zijn er 2 dagen per week digitaal. Het onderwijs zit goed in elkaar en                  
wordt door de coassistenten gewaardeerd. 

● Het KTO Gynaecologie en Kindergeneeskunde in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, was            
voor het gedeelte kindergeneeskunde volledig digitaal. Sommige co-groep        
vertegenwoordigers geven aan geen enkele patiënt gezien te hebben tijdens het gehele KTO.             
Verder werden de colleges en practica als minder nuttig ervaren dan tijdens andere KTO’s,              
omdat er vooral veel herhaling was vanuit de bachelor en minder nieuwe stof.  

● Het coschap Gynaecologie in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, vindt grotendeels in de             
kliniek plaats. In totaal zijn er 5 dagen afstandsonderwijs, geheel via E-learnings. Deze zijn              
enigszins gedateerd en er is geen mogelijkheid tot interactie. Onderwijs voor de            
coassistenten in de kliniek kan op dit moment niet vanuit huis gevolgd worden. Het zou een                
goede toevoeging zijn om de coassistenten die online onderwijs volgen ook deel te laten              
nemen aan dit onderwijs.  

● Het coschap Kindergeneeskunde in het Amsterdam UMC, locatie AMC bestaat uit 3 weken             
kliniek en 3 weken digitaal onderwijs. De coschapcoördinator is erg betrokken en zet zich in               
voor het onderwijs, maar er blijft ruimte voor verbetering. De docenten zijn vaak niet bekend               
met het coschap in deze vorm, waardoor zij niet goed op de hoogte zijn van wat er van hen                   
verwacht wordt. De coassistenten vanuit de UvA volgen het coschap ook deels digitaal, maar              
hebben meer onderwijs in de kliniek. De coassistenten van de VU mogen hierbij aansluiten,              
echter horen zij dit pas als zij in de kliniek lopen. Dan willen zij juist zoveel mogelijk                 
patiëntencontact in plaats van het onderwijs te volgen. Het zou voor hen prettig zijn als zij                
tijdens de digitale weken via ZOOM bij dit onderwijs aanwezig zouden kunnen zijn. Daarnaast              
volgen de coassistenten vanuit de UvA per week een aantal dagen op locatie en een aantal                
dagen thuis. Dit is prettiger dan 3 weken volledig digitaal achter elkaar.  

● Een coassistent is besmet geraakt met COVID-19 tijdens het volgen van de kleine             
coschappen. Zij had graag de mogelijkheid gehad om de kleine coschappen online te volgen,              
gezien het hoge besmettingsrisico bij voornamelijk het coschap KNO. 

● Het KTO Ouderengeneeskunde is volledig digitaal via ZOOM. Het onderwijs is inhoudelijk            
goed, echter is het vermoeiend om een gehele dag online onderwijs te volgen en is er minder                 
interactie. Een suggestie is om de onderwijsmomenten geleidelijker te verdelen over de            
dagen. 

● Het coschap Sociale Geneeskunde is in totaal slechts 4 dagen in de praktijk, de rest van de                 
dagen worden er zelfstandig E-learnings gemaakt met twee contactmomenten van elk 1 uur.  

 
- Diploma-uitreiking  

Voor de diploma-uitreiking van 9 oktober 2020 is het niet mogelijk om genodigden mee te nemen. De                 
de uitreiking kan gevolgd worden via een livestream. Hier is veel onvrede over onder de               
afgestudeerde coassistenten. De Co-Raad VU is in gesprek gegaan met de opleiding, waarbij de              
rector heeft aangegeven geen andere mogelijkheden te zien voor de komende diploma-uitreiking.            
Hoewel de UvA wel een alternatieve vorm heeft kunnen organiseren en studenten hebben             



 
aangegeven mee te willen helpen bij de organisatie, is dit niet mogelijk. Er zal een plan volgen voor                  
komende diploma-uitreikingen.  
 

5. Ingekomen punten masteropleiding 
- Informatieverschaffing en -behoefte rondom herstart en COVID-19 

De opleiding hoort graag hoe de informatieverschaffing rondom COVID-19, de opleidingsstop en de             
herstart is ervaren. Tijdens het overleg komen de volgende punten naar voren: 

● Coassistenten zonder sociale media waren slecht op de hoogte van de FAQ’s. Het zou fijn               
zijn deze informatie ook via de studentenmail te delen. Er is nu vooral gebruik gemaakt van                
de informele kanalen, wat niet iedereen bereikt.  

● De Vrije Universiteit was niet telefonisch bereikbaar en slecht bereikbaar via de mail. 
● In de FAQ’s werd vaak aangegeven dat de opleiding met bepaalde zaken bezig was, maar in                

veel gevallen was er vervolgens geen terugkoppeling. Inhoudelijk waren de FAQ’s erg nuttig.             
Het idee is om de FAQ’s nu tweewekelijks te versturen. De aanwezige co-groep             
vertegenwoordigers vinden dit voldoende.  

● De informatie omtrent de herstart van de semi-artsstages is door veel coassistenten als             
onduidelijk ervaren. Veel communicatie moest vanuit de coassistent zelf komen. Daarnaast           
konden sommige semi-artsen een dag later al beginnen. Hoewel zij blij waren weer te kunnen               
beginnen, was het fijn geweest hier eerder van op de hoogte te zijn. 

● Semi-artsen die nog 4 weken te gaan hadden, konden de stage afronden bij voldoende              
feedbackformulieren. Enkele semi-artsen hoefden alleen nog een CAT af te ronden, waarbij            
minstens 8 weken gewacht moest worden op reactie vanuit de contactpersoon van de Vrije              
Universiteit. 

● Sommige coschaplocaties, zoals psychiatrie bij GGZ Ingeest en psychiatrie in het Spaarne            
Gasthuis, waren niet op de hoogte van de opleidingsstop. 

 
In dit overleg wordt tevens besproken of er zaken gemist zijn in de informatieverschaffing. De               
co-groep vertegenwoordigers dragen de volgende punten aan: 

● In onder andere het Spaarne Gasthuis zijn de richtlijnen en protocollen rondom            
infectiepreventie en (mogelijke) besmetting voor coassistenten niet gedeeld met de          
coassistenten. Sommige coassistenten hebben hierdoor onnodig thuis gezeten. De Vrije          
Universiteit heeft een richtlijn infectiepreventie opgesteld, welke ook voor de andere locaties            
geldt. Dit kan nogmaals met de affiliatieziekenhuizen gedeeld worden, zodat overal hetzelfde            
beleid geldt.  

● Veel coassistenten zijn er nog niet van op de hoogte dat een groot deel van de coassistenten                 
getest kan worden via het Amsterdam UMC. Dit zou nogmaals gedeeld kunnen worden vanuit              
de opleiding of de Co-Raad VU. 

 
De genoemde punten zullen teruggekoppeld worden aan de opleiding.  
 
Er zijn veel vragen rondom een tweede golf en een eventuele tweede opleidingsstop. Zo mogen               
coassistenten bij het coschap Interne Geneeskunde in het Spaarne Gasthuis niet meer aanwezig zijn              
bij de overdracht en is het onderwijs tot nader order gestopt. De opleiding werkt aan een plan voor                  
een tweede golf, waarbij het uitgangspunt is de coschappen te continueren. Dit is echter niet volledig                
te garanderen. Bij een tweede golf zal wellicht meer onderwijs digitaal gegeven moeten worden. Dit               



 
gaat ten koste van de tijd die normaal aan praktische vaardigheden besteed wordt. Het belang om de                 
opleiding te continueren weegt voor nu zwaarder, er zal een balans gevonden moeten worden tussen               
de hoeveelheid theorie en praktijk.  
 
Er zijn tevens vragen omtrent het inhalen van opgelopen vertraging. Dit punt zal verder besproken               
worden tijdens het masterforum op 29 oktober.  
 

- Ervaringen afstandsonderwijs en MKR ZOOM 
De ervaringen met het afstandsonderwijs zijn eerder in het overleg gedeeld, waardoor nu vooral              
aandacht besteed wordt aan het Mondeling Klinisch Redeneren (MKR). Het MKR via ZOOM wordt              
door het overgrote deel van de co-groep vertegenwoordigers als positief ervaren. Tijdens dit overleg              
kwamen de volgende punten naar voren: 
 

● Het is lastiger om contact te maken met de beoordelaar. 
● Enkele studenten moesten 20 minuten wachten tot zij konden starten. Ook waren er enkele              

artsen die niet bekend waren met ZOOM, waardoor het MKR uitgesteld werd.  
● Bij het digitale SKR spelen er soms technische problemen, waardoor studenten niet in het              

toetsprogramma komen of hier tijdens het maken van de toets uit verwijderd worden. Dit              
levert veel stress op. De Proctorio helpdesk is hiervoor bereikbaar en heeft een groot deel               
van de problemen kunnen oplossen. Het is tot op heden niet mogelijk om een computer van                
de Vrije Universiteit te gebruiken voor de toetsen.  
 

6. Ingekomen punten Co-Raad VU 
- Onkostenvergoeding perifere ziekenhuizen 

Sinds januari 2020 is het in de CAO vastgelegd dat coassistenten in perifere ziekenhuizen              
maandelijks tot 100 euro mogen declareren. Bij verschillende ziekenhuizen is dit al mogelijk, echter              
zijn er ook locaties waar dit nog onduidelijk is of eigen richtlijnen zijn opgesteld, die het niet mogelijk                  
maken de vergoeding te declareren. Wij hebben hier verschillende klachten over ontvangen, contact             
opgenomen met één van de locaties en vervolgens met De Geneeskundestudent en de Landelijke              
Vereniging van Artsen (LAD). Zij hebben hierin vervolgstappen ondernomen en het ziekenhuis            
gemaand tot het uitbetalen van de declaraties. Dit overleg wordt geïnventariseerd of het op de               
verschillende coschaplocaties mogelijk is de onkostenvergoeding te declareren.  
 

● Locaties waar het mogelijk is: OLVG, Zaandam, Dijklander Hoorn, NWZ Alkmaar  
● Locaties waar het niet mogelijk is: Spaarne Gasthuis 
● Locaties waar nog geen richtlijn is opgesteld: Tergooi  

 
De buitenlandse ziekenhuizen vallen niet onder de CAO. Dit geldt tevens voor de extramurale              
coschappen (sommige locaties van het coschap psychiatrie en de coschappen ouderengeneeskunde           
en huisartsgeneeskunde).  
 

- Ervaringen online evenementen en VGT 
Het afgelopen halfjaar zijn veel van onze evenementen in digitale vorm georganiseerd. Wij merken              
dat er vanuit de studenten gelukkig alsnog veel animo is. De aanwezige co-groep vertegenwoordigers              
geven aan de digitale evenementen als positief te ervaren. Een punt van aandacht is dat het vaak                 



 
snel uitverkocht is. 
 
Vanmiddag is de voortgangstoets (VGT) voor het eerst digitaal gemaakt. Dit overleg wordt besproken              
hoe de coassistenten dit vonden. Over het algemeen was dit goed te doen, het was fijn om geen                  
reistijd te hebben en er waren weinig technische problemen, ook met het programma Proctorio. De               
volgende punten kwamen naar voren: 

● In de eigen omgeving en in de digitale vorm is het lastig de concentratie voor 200 vragen te                  
behouden. 

● Een aantal coassistenten hebben een aantal foutmeldingen gekregen, waarna zonder          
problemen opnieuw ingelogd kon worden. Daarnaast liep het programma regelmatig vast,           
waardoor het lang duurde om een antwoord aan te klikken. Dit heeft tijd gekost.  

● Er waren voorafgaand aan de VGT verschillende bestanden met veel informatie beschikbaar,            
waarin soms tegenstrijdige informatie stond, onder andere rondom het toiletbezoek. Het zou            
fijn zijn om één document beschikbaar te stellen met alle informatie en regels.  

● Een vraag die speelt bij coassistenten is het gebruik van pen en papier, bijvoorbeeld bij het                
maken van berekeningen, wat volgens de regels eigenlijk niet toegestaan is. Bij mogelijke             
overtredingen wordt de coassistent hier via de mail van op de hoogte gesteld.  

● Doordat de VGT in 4 blokken gemaakt werd, was het niet mogelijk om achteraf de vragen                
waar een vraagteken is ingevuld nog aan te passen. Hier is wel behoefte aan.  

 
7. Mededelingen & WVTTK 
- Gezien de volle agenda is de compensatie voor de studenten die na 16 maart zouden               

beginnen nu niet besproken. Dit zal de Co-Raad VU echter wel meenemen. 
- Hoe lang van tevoren kun je het coschaprooster verwachten en wie kan je aanspreken als               

deze deadline niet gehaald wordt? → Het rooster met de coschaplocaties wordt in principe 6               
weken van tevoren gemaild. Echter is dit zwart op wit nergens te vinden. Voor de specifieke                
coschappen wordt het rooster meestal 2-3 weken van tevoren gestuurd, afhankelijk van het             
coschap en de locatie. Bij problemen hiermee kan de coschapcoördinator op locatie            
benaderd worden, wanneer dit geen oplossing oplevert kunnen studenten altijd de Co-Raad            
VU benaderen. 

- 29 oktober vindt het Masterforum plaats, waarop de herstart en het plan bij een tweede golf                
uitgebreider besproken zullen worden.  

 
8. Afsluiting 

Het Co-groep Vertegenwoordigersoverleg werd om 14:58u gesloten. 
 
 


