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Ongevraagd advies vakantieweek blok 5

Geachte decaan, beste Peter,
In deze brief doet de facultaire studentenraad 18/19 (hierna: de raad) u een
ongevraagd advies over een voorjaarsvakantie voor studenten.
De raad is van mening dat er een vakantieweek in het vijfde blok
gerealiseerd moet worden. In de huidige situatie wordt tussen de
kerstvakantie en de zomervakantie 25 weken lang studeren zonder vakantie
gestudeerd. Dit vindt de raad te lang. Uit onze nieuwjaarsenquête blijkt dat
80 procent van de studenten voorstander is van de invoering van een
vakantieweek tussen blok 4 en 5. Daarnaast heeft de raad van twee jaar
geleden (16/17) een soortgelijke enquête uitgevoerd, waaruit ook bleek dat
ruim 80 procent van de studenten voorstander is van een voorjaarsvakantie.
Ook hier bleek een positionering tussen blok 4 en 5 favoriet. De
studentenraad voorziet twee opties voor de implementatie, waarvan de
raad de eerste optie het sterkst onderschrijft.
De eerste optie is dat er een week vakantie wordt ingevoerd waarbij de
lessen in die week komen te vervallen. Hierdoor zullen de vakken in blok 5
een week minder les hebben. Dit is mogelijk omdat blok 5 uit negen weken
bestaat en, afhankelijk van het aantal feestdagen dat jaar, ook het blok is
met de meeste colleges.
De tweede optie is dat colleges uit één week uit blok 5 worden verplaatst
naar de overige weken uit dat blok. Er zal dan niet minder onderwijs worden
gegeven. De raad is over deze optie minder positief, omdat dit zal zorgen
voor een onregelmatiger rooster en meer colleges die ‘s avonds moeten
worden gegeven. Daarnaast denken wij dat deze optie niet zal zorgen voor
minder werk en stress voor studenten. Daardoor zal het voordeel van de
vakantie minder groot zijn. Tot slot is dit meer werk voor de roostering en
volgens roostermaker Reinout Verbeek niet alle jaren roosterbaar. Dit komt
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voornamelijk doordat er studies zijn die een blok lang zeer veel les hebben,
bijvoorbeeld de dubbele bachelors en Psychobiologie.
Bij beide opties zou voor de studenten de meest ideale vrije week de eerste
week van blok 5 zijn. Dit geeft studenten een maximale hoeveelheid rust,
aangezien zij net hun vakken hebben afgerond en geen werk meer hoeven
te doen. Zoals genoemd hebben studenten ook aangegeven dit de beste
positionering te vinden. Het zou daarentegen ook mogelijk zijn om deze
week elders in het blok te roosteren, zoals een week met al bestaande
vrij-geroosterde feestdagen. Zo zou er minder onderwijs verloren gaan.
Kortom: de raad adviseert u een vakantieweek in blok 5 in te voeren. Dit kan
door gewoonweg een week vrij te roosteren of anders door de colleges uit
deze week naar de rest van de weken in blok 5 te verplaatsen.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele raad en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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