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1.

JAARVERSLAG CO-RAAD VUMC 2008-2009
Algemeen:

Structuur:
Aantal leden:
Website:
E-mail:
Vergaderingen:

Vereniging
618 co-assistenten
www.co-raad.nl
bestuur@co-raad.nl
1x/3weken + participatie werkgroepen VUmc, FSO, SnC,
master, coordinatorenoverleg.
Bestuurswissel:
2x per jaar (helft bestuursleden wisselt): mei/november
Doelstelling:
Belangen van co-assistenten aan het VUmc behartigen,
contact met en tussen coassistenten stimuleren dmv
evenementen.
Belangrijke activiteiten:
Jan Heijlmanprijs, cursussen/workshops, jaarlijks
symposium, co-borrels.
Bestuur 2008-2009:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Onderwijsfunctionaris
ALCO-functionaris
Masterfunctionaris
PR functionaris
Websitefunctionaris

Pier Woudstra
Lennert v/d Dries
Karin Veerman
Tom Noordenbos(tot okt.)
Rowena Audhoe (vanaf okt.)
Ilse Hellinga (tot okt.)
Rutger de Muñoz Brands
(vanaf okt.)
Ceylan Makine
Marlon Spreen
Kwinten Bosman (tot okt.)
Robert-Jan de Muinck Keizer
(vanaf okt.)

Medio 1991 is de Co-Raad VU, nu VUmc, opgericht door een aantal co-assistenten. De
Co-Raad VUmc heeft zich tot doel gesteld de bestaande onvrede over de coassistentschappen van de Faculteit der Geneeskunde van het VUmc te inventariseren, en
de belangen van de co-assistenten te behartigen. Deze belangenbehartiging vindt plaats
binnen de faculteit en haar affiliaties en op landelijk niveau (LOCA). Voorop staan hierbij
het onderwijs en de arbeidsomstandigheden van de co-assistent. Hiernaast is de CoRaad aanspreekpunt voor zowel co-assistenten en onderwijsgevenden in de breedste zin
van het woord.
De taken van de Co-Raad:
- Vertegenwoordiging van de belangen van de co-assistent in de faculteit: Er vind
regelmatig direct overleg plaats met de verantwoordelijke (kwaliteits)coordinatoren
van zowel CU‟91 als de nieuwe masterfase. Daarnaast is de Co-Raad
vertegenwoordigd bij alle affiliatie-/onderwijscoördinatorenbijeenkomsten en houdt
zij zich sinds 2007 bezig met de Masterfase van het VUMC Compas. Wanneer de
affiliatievisitaties wederom zullen worden ingesteld in het kader van het
Kwaliteitsplan Co-fase CU ‟91, zal de Co-Raad ook daarin vertegenwoordigd zijn.
Daarnaast wordt de Co-Raad met enige regelmaat gevraagd om mee te discussiëren
over tal van onderwerpen binnen de co-fase en hebben leden van de Co-Raad zitting
in een aantal werkgroepen, zoals de CU‟91 werkgroep.
-

Overleg met de Studentenraad, JVC, MFVU en IFMSA tijdens het Facultair Studenten
Overleg om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op facultair niveau en het
bepalen van gemeenschappelijke speerpunten.
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-

Vertegenwoordiging van de Co-Raad in een landelijke commissie: het Landelijk
Overleg Co-assistenten (LOCA).

-

Informatievoorziening coassistenten: via PR, deelname aan het tijdschrift voor
geneeskunde studenten aan het VUmc, het “InVUus & Co”, en de internetsite
www.co-raad.nl. Tevens wordt er periodiek een nieuwsbrief per e-mail naar de leden
gezonden.

-

Het organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse uitreiking van de Jan Heijlman
prijs, symposium, co-borrels, een jaarlijks feest met de Co-Raad van de UVA en het
organiseren van educatieve evenementen zoals verschillende cursussen voor coassistenten.

-

Publicaties en presentaties: de Co-Raad heeft in het verleden in samenwerking met
het LOCA een conceptartikel geschreven voor het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde studenteneditie over de rechtspositie van de co-assistent. Afgelopen
jaar is er onder andere medewerking verleent aan Tracer, Invuus&CO en Metro.

-

Het bezoeken van congressen over medisch onderwijs om op de hoogte te blijven
van nieuwe ontwikkelingen op nationaal en internationaal medisch onderwijskundig
niveau. In 2008 hebben leden van het bestuur van de Co-Raad het NVMO en het
LMSO congres in bezocht. Dit werd als zeer positief ervaren vanwege de
verruimende ideeën die men opdoet tijdens de congressen en de contacten die
gelegd worden. Tevens wordt de samenwerking tussen de Co-Raad en de actieve
studenten binnen en buiten de faculteit bevorderd. Dit jaar wordt het bezoek van de
congressen wederom gestimuleerd.

De verschillende activiteiten worden gecoördineerd en (mede-)geïnitieerd door het
bestuur van de Co-Raad. Het bestuur fungeert ook als het aanspreekpunt voor coassistenten die klachten hebben over co-schappen.
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2.

Evaluatie 2008-2009

2.1

Onderwijs

2.1.1

Communicatie

Faculteit: Middels overleg eenmaal in de drie weken met de Coordinator co-schappen
CU‟91 en manager IOO is er via korte lijnen overleg geweest over actuele zaken
binnen CU‟91. Tevens zijn er contacten geleged opdat een zelfde overleg kan
plaatsvinden binnen VUmc Compas.
FSO: In 2008 is de Masterfase van het VUmc Compas van start gegaan; hierdoor
verandert de klinische fase van de studie van 2 in 3 jaar. Om te zorgen voor een
adequate vertegenwoordiging van de studenten in de periode dat zowel studenten
van het VUmc Compas als van CU‟91 hun klinische fase doorlopen, is tezamen met
de overige FSO leden besloten een CU‟91/mastercommissie in te stellen. Hierin
neemt de Co-Raad ook zitting. Tevens is er in overleg met de FSO leden besloten om
de Co-Raad VUmc de studenten te laten vertegenwoordigen in master jaar 2 en 3.
Tevens zal de Co-Raad VUmc ook deze taak op zich nemen in master jaar vanaf
september 2009, deze taak werd tot opheden door de JVC vervult.
LOCA: In 2008-2009 heeft oud Co-raadslid zitting in het bestuur van het LOCA
gehad te weten, dhr. Y. Versloot. Tevens hebben 2 bestuursleden van de Co-Raad
VUmc als afgevaardiging deelgenomen aan de vergaderingen.
Co-raad UvA: In 2008-2009 zijn de banden met de Co-Raad UVA verder versterkt
middels gezamenlijke activiteiten; oa een zomerse borrel, een feest en enkele
gezamenlijk cursus.
KNMG: Sinds 2004 bestaat het contact met het KNMG Studentenplatform, dit is in
2008-2009 voortgezet.
Faculteit
De Co-Raad houdt regelmatig contact met afgevaardigden van de faculteit, via gepland
overleg. Aanspreekpunten zijn de klinisch coördinatoren, het co-fase team en de
onderwijsdirecteur. Daarnaast wordt de Co-Raad regelmatig door de faculteit gevraagd
om mee te denken bij actuele problemen of bij toekomstige plannen omtrent de coschappen. Ook heeft de Co-Raad het afgelopen jaar de affiliatie-/onderwijscoördinatoren
bijeenkomsten bijgewoond.
FSO
De Co-Raad behoort tot het Facultair Studenten Overleg (FSO). Het afgelopen jaar is
gestreefd naar reguliere deelname aan de FSO-vergaderingen. Vanwege de problematiek
rondom de overgang naar de nieuwe Masterfase is de samenwerking met de FSO
organisaties als zeer belangrijk en goed ervaren in 2009.
Andere Co-Raden, het LOCA
De communicatie met de andere Co-Raden vindt plaats tijdens de vergaderingen van het
LOCA. In 2008-2009 hebben de secretaris en masterfunctionaris deelgenomen aan het
tweemaandelijks overleg. Punten van aandacht het afgelopen jaar waren vooral:
feedback tijdens coschappen, onderwijsvernieuwingen en vergoeding voor coassistenten.
Met de Co-Raad van de UvA is vanaf 2007 een betere samenwerking tot stand gekomen.
Een voorbeeld hiervan is de organisatie van een gezamenlijk feest voor alle
Amsterdamse co-assistenten, in het najaar van 2008.
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2.1.2

Belangenbehartiging en evaluatie coschappen

Een belangrijke taak van de Co-raad is het signaleren van problemen tijdens
coschappen.
Een aantal jaar geleden is een witboek opgesteld om klachten van coassistenten te
registreren. In 2007 heeft de Co-Raad geëvalueerd hoe het witboek heeft bijgedragen
aan het signaleren en begeleiden van problemen tijdens coschappen. Gebleken is dat
een dergelijke klachtenprocedure lastig uit te voeren is door de Co-raad, vanwege het
feit dat de Co-raad geen onafhankelijke positie heeft tov (mede)-coassistenten. De Coraad 2007/2008 heeft een nieuwe procedure opgesteld, met als doelstelling evaluatie
van coschappen, deze procedure heeft zijn uitwerking gevonden in 2008-2009.
De individuele aanmerkingen en klachten van co-assistenten die in het jaar 2008-2009
zijn binnengekomen bij de Co-Raad VUmc zijn allen in behandeling of afgehandeld met
wisselend resultaat. De Co-Raad VUmc hoopt in de toekomst door participatie in de
verschillende werkgroepen de co-assistenten verder te kunnen ondersteunen.
2.1.3

Participatie werkgroepen

De Co-raad participeert in de volgende werkgroepen:
Werkgroepen OWI/VUmc
Contactpersoon Co-raad
Affiliatiebijeenkomsten/Coördinatorenoverleg
Voorzitter/onderwijsfunctionaris
Masterfase-werkgroepen
Masterfunctionaris
Projectgroep CU‟91
Onderwijsfunctionaris/Alcofunctionaris
Projectgroep registratie co-assistenten
Onderwijsfunctionaris
Projectgroep Huisartsgeneeskunde
Alco-functionaris
Redactie onderwijskatern Tracer
Voorzitter
De participatie in de projectgroep registratie co-assitenten is in 2008 succesvol
afgerond. Co-assistenten van het VUmc worden in het systeem People Soft van VUmc
geregistreerd, hebben toegang tot ZIS van het VUmc en een beperkte maandelijkse
lunchvergoeding als resultaat.
2.1.4 Co-abroad
In samenwerking met het Bureau internationalisering is besloten te werken aan
“awareness” voor het nut en de noodzaak meer buitenlandse co-schapplaatsen te
creëren voor co-assistenten. In 2007 is er gestart met een informatieve brief aan alle
opleiders met inventarisatie naar persoonlijke contacten in het buitenland. Op deze
manier is er geïnventariseerd welke mogelijkheden voor buitenlandse co-schapplekken
eventueel beschikbaar zijn.
Het bureau internationalisering van het VUmc heeft de mogelijkheden voor buitenlandse
co-schappen verder vorm gegeven. Momenteel is de belangrijkste functie het creeeren
van “awarness”.
2.2

Vereniging

PR/uitbreiding ledenbestand
PR-beleid/uitbreiding ledenbestand is voortgezet in de lijn der verwachting. De website
is continu aangevuld met up-to-date informatie over evenementen, de verschillende
coschappen en ervaringen van coassistenten tijdens buitenlandse coschappen. Een
aanzet is gegeven om de master studenten in het VUmc Compas te bereiken. Aan de
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verder bekendheid onder master studenten zal in de loop van 2009 middels een PR
campagne verder gewerkt worden.
Cursus
Er zijn een aantal goed bezochte cursus georganiseerd voor de co-assistenten. Er
vonden afgelopen jaar onder andere een ECG cursus, een sollicitatie cursus en een
Shiatsu cursus plaats.
Mede door inzet van de Co-Raad VUmc wordt er sinds enkele maanden met vaste
regelmaat een hecht cursus georganiseerd door het VUmc voor alle co-assistenten.
Tevens is de door de Co-Raad opgezette Tropencursus verder geprofessionaliseerd en is
de organisatie zoals die is opgezet door de Co-Raad VUmc medio 2008 overgenomen
door het onderwijsinstituut. De Tropencursus heeft daarmee een vaste plaats binnen de
opleiding gekregen.
Evenementen
In december 2008 heeft zeer succesvol het jaarlijks symposium van de Co-Raad VUmc in
het VUmc. Het symposium “Van co tot pro – samen naar de top” werd in samenwerking
met het Instituut Onderwijs en Opleiding (IOO) van het VUmc georganiseerd. Belangrijke
sprekers uit binnen en buitenland verzorgden een boeiend programma voor een grote
groep co-assistenten.
In 2009 is de uitbreiding van de Jan Heijlman Prijs verder aan bod gekomen. De prijs
voor beste co-schap is toegevoegd aan de twee bestaande prijzen; beste arts en beste
arts-assistent. In 2009 heeft er een succesvolle samenwerking plaatsgevonden met de
bestuurders van het nieuwe Klinisch Tranings Centrum(KTC). De uitreiking heeft plaats
gevonden aansluitend aan de feestelijk opening van het KTC.
Tweemaandelijks werd er een borrel georganiseerd op een vaste lokatie in Amsterdam.
Tevens is er wederom een feest georganiseerd in samenwerking met de Co-Raad van de
UvA voor alle Amsterdamse co-assistenten. Tijdens dit feest en ook tijdens de zomerse
borrel in het vondelpark zijn de banden met de collegae van het AMC verder versterkt.
InVUus&CO
InVUus&CO is het faculteitsblad voor en door studenten geneeskunde. Door de snelle
uitbreiding van het ledenbestand van de Co-Raad VUmc ontstonden er problemen met
de financiering van de druk en versturing van InVUus&CO naar alle co-assistenten. Na
intensief overleg is er een concensus gevonden over hoe dit blad ook in de toekomst
met steun van Co-Raad VUmc zijn huidige functie kan blijven behouden.
Website
De website is een belangrijk communicatie en PR-middel van de Co-raad. Afgelopen jaar
is de website in nieuwe lay-out een steeds grotere bron van informatie geworden. De
functionaris heeft er voor gezorgd dat deze website ten alle tijde uptodate blijft en op
die manier een belangrijke bron van informatie is.
Op de website is informatie te vinden over actuele speerpunten van de Co-Raad en is het
bijvoorbeeld mogelijk digitaal te stemmen voor de Jan Heijlman. Ook zijn er
beschrijvingen van diverse co-schappen en ziekenhuizen te vinden.
Organisatie evenementen/commissies Co-raad VUmc
Commissies Co-raad
Contactpersoon Co-raad
Co-abroad
Website-functionaris
Co-lunches
Secretaris/Voorzitter
Co-raad cursussen/workshops
PR-functionaris
Facultair Studentenoverleg
Voorzitter/onderwijsfunctionaris
Feestcommissie Co-raad VUmc/UvA
Penningmeester
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InVUus&Co
Jan Heijlmanprijs
Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA)
Onderwijs Commissie (OC)
Symposiumcommissie Co-raad VUmc

Voorzitter/PR functionaris
PR-functionaris/
onderwijsfunctionaris/
voorzitter
Secretaris/masterfunctionaris
Onderwijsfunctionaris
PR functionaris

2.3 Evaluatie speerpunten beleidsplan 2008:
Wachttijden/Curriculum ’91
Door het eindigen van CU‟91 is er een zogenaamde “bulkproblematiek” ontstaan. Door
de snelle doorstroom van studenten in de docteraalfase is er een grote groep coassistenten ontstaan. Hierdoor ontstonden er in 2007-2008 grote capiciteitsproblemen.
De Co-Raad VUmc heeft nauwlettend de vinger aan de pols gehouden en waar nodig het
IOO bijgestaan met raad en daad in 2008-2009. Het IOO heeft een groot aantal nieuwe
plekken voor co-assistenten geworven waardoor een deel van de problemen zijn
opgelost. Met de komst van een werkgroep CU‟91 is de monitoring van de afwikkeling
van CU‟91 door de Co-Raad verder gewaarborgd. De komende jaren zal de Co-Raad zich
actief blijven inzetten voor de CU‟91 co-assistenten.
VUmc-Kompas/Masterfase - Mastercommissie
In 2008 gaat de Masterfase van het VUmc Compas van start; hierdoor verandert de
klinische fase van de studie van 2 in 3 jaar. Om te zorgen voor een adequate
vertegenwoordiging van de studenten in de periode dat zowel studenten van het VUmc
Kompas als van C‟91 hun klinische fase doorlopen, is tezamen met de overige FSO leden
besloten een mastercommissie in te stellen. Daarnaast zal de Co-Raad het gehele
onderwijsproces tijdens de klinische fase tegen het licht houden. Hierbij wordt gedacht
aan alle aspecten van de ervaring die opgedaan dient te worden, de toetsing en sturing
daarvan in feedback, tussentijdse beoordelingen en eindtoetsen. Hierbij wordt ook
gedacht aan snelle en gedegen aanpassing het onderwijsprogramma inzake hiaten,
compensatie van hiaten, een zeer gedegen planning, de uitbreiding en aanpassing van
het cursorisch onderwijs, het portfolio gebruik en naleving van de rechtspositie van de
co-assistent.
De Jaarvertegenwoordigers Commissie (JVC) van het VUmc heeft afgelopen jaar de
studenten vergenwoordigt in masterjaar 1. Na evaluatie van de verschillende posities
met de verschillende facultaire studentenorganisaties is er besloten dat vanaf 2009 de
Co-Raad VUmc deze functie voor master jaar 1 tezamen met master jaar 2 en 3 zal
uitvoeren. In de toekomst zal dus ook de Co-Raad belangrijkste onderwijsaanspreekpunt
en organisator voor activiteiten voor co-assistenten blijven.
Evaluatie coschappen
Er is verder gewerkt aan de evaluatie van co-schappen middels de verschillende
middelen die de Co-Raad tot zijn beschikking heeft. De evaluaties vanuit de VU hebben
enige vertraging opgelopen waardoor het werk van de Co-Raad enigszins werd
bemoeilijkt. De evaluatie momenten die Co-Raad nu heeft met de co-assistenten zullen
verder vormgegeven en aangepast zodat zijn hun plek ook binnen de Masterfase
kunnen krijgen.
Participatie projectgroep registratie coassistenten
In september 2007 is de projectgroep „registratie coassistenten‟ gestart vanuit de
afdeling Personeel en Organisatie van het VUmc. Deze werkgroep heeft tot doel
coassistenten vanaf april 2008 te registreren in peoplesoft (softwareprogramma tbv
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registratie werknemers VUmc). Op deze manier kunnen coassistenten in het VUmc
toegang krijgen tot het computernetwerk en patienteninformatie in het VUmc, wat sinds
lange tijd een belangrijk speerpunt van de Co-raad is. In 2008 is deze projectgroep
opgeheven na een succesvol resultaat waarbij de doelstelling zijn behaald.
Participatie werkgroep coschap huisartsgeneeskunde
Sinds 2007 participeert de ALCO-functionaris in de werkgroep coschap
huisartsgeneeskunde. Doelstelling is de informatievoorziening en
plaatsingsmogelijkheden van het coschap huisartsgeneeskunde voor coassistenten te
verbeteren. Deze samenwerking heeft geleid tot verbetering van de
informatievoorziening en plaatsingsmogelijkheden. De deelname in deze werkgroep zal
worden voorgezet om verdere verbeteringen te bewerkstelligen.
Werkgroep feedbackinstrument
Uit de evaluaties van de co-schappen en naar aanleiding van het symposium „Van Co tot
Pro„ in 2006 blijkt dat er weinig feedback wordt gegeven op het functioneren van de coassistenten tijdens de co-fase. Om dit te verbeteren heeft de Co-Raad het plan opgevat
om een feedbackinstrument te ontwikkelen zodat de co-assistenten een handleiding
hebben om het krijgen van feedback te bevorderen. In 2008-2009 is deze werkgroep
afgesloten en hebben enkele belangrijke ideeen uit deze werkgroep inmiddels hun weg
naar het nieuwe curriculum gevonden.
2.4

Financiën/Sponsoring
(zie bijlage I financieel verslag 2008)
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