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Advies over Collectieve vrije dagen UvA

Geachte prof. dr. Ravesloot,
Tijdens de vergadering met het opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) op 26 november 2019 is
de Studentenraad door het OTgen om advies gevraagd omtrent de collectieve sluitingsdagen
van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Studentenraad is hierover in beraad gegaan en is
tot het volgende advies gekomen.

Besluit
De Studentenraad adviseert om in de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021 wel de collectieve
sluitingsdagen te volgen zoals de UvA deze heeft opgesteld. Zij ligt dit verder toe.
Allereerst is de Studentenraad van mening dat de collectieve sluitingsdagen van de Universiteit
van Amsterdam voor alle faculteiten van toepassing zijn en dus ook op de faculteit
Geneeskunde. Deze dagen dragen positief bij aan de mentale gezondheid van onze studenten.
De Studentenraad ziet dan ook geen reden om af te wijken van dit universiteitsbrede beleid.
Graag ligt zij nog kort toe waarom zij de gegeven argumentatie van het Opleidingsteam
Geneeskunde als niet voldoende beschouwd.
Allereerst stelt het Opleidingsteam dat er al veel nationale feestdagen zijn en er per 2021 een
onderwijsvrije week komt. In het huidig academisch jaar (2019-2020) hebben de studenten
echter nog geen vrije week. Bovendien hebben de andere faculteiten ook deze vrije dagen en
vanaf het jaar 2020-2021 een onderwijsvrije vakantieweek.
Daarnaast gaf het Opleidingsteam als argument dat er vanuit het AMC al een vrije dag gegeven
wordt voor de Anatomische Les. Allereerst wil de Studentenraad benadrukken dat zij dit enorm
waardeert en zij het bij kunnen wonen van de Anatomische Les als een buitengewoon
waardevolle ervaring voor de studenten ziet. Zij gaat echter niet mee in de redenatie dat dit dan
beschouwd kan worden als een vrije dag, aangezien die middag wel degelijk een invulling heeft

en de studenten in de ochtend wél les hebben. Daarnaast acht de Studentenraad het zeer
aannemelijk dat ook andere faculteiten, zoals de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica, vrije middagen aanbieden om hun studenten de mogelijkheid te geven om een
studiegerelateerd congres te bezoeken. De Studentenraad is dan ook van mening dat dergelijke
dagen niet beschouwd kunnen worden als vrije dagen.
De Studentenraad hoopt u genoeg geïnformeerd te hebben en licht dit waar nodig graag verder
toe op de volgende OTgen-SR vergadering.
Immer tot toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,
Namens de Studentenraad,

Daniëlle de Nobel
Voorzitter

Larissa Heideman
Vicevoorzitter
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