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Holland mester szakos hallgatóként Amszterdamba mentem a Vrije Universiteitre. A fogadó 

intézettel való kapcsolatfelvétel után derült ki számomra, hogy a Holland szak ott valójában 

megszűnt, és (különösen a tavaszi félévben) jelentősen korlátozott számban állnak 

rendelkezésemre holland nyelvű tárgyak. A fogadó intézménynél emailben érdeklődtem, 

tudnának-e mégis ajánlani holland nyelvi órát, amire azt a választ kaptam, hogy az egyetem 

minden holland nyelvű órája magas szintű nyelvtudást igényel, és a külföldieknek 

ajánlatosabb angol nyelvű órákat felvenniük. Erről tájékoztattam a küldő intézményemet, így 

próbálva a kapcsolatot erősíteni közöttük. Az érdeklődési körömnek megfelelően igyekeztem 

választani, de igen nehéz dolgom volt. Hollandul Fonológia órát vettem fel, amit sikerült 

megfeleltetnem, valamint kezdő marokkói nyelvórát. Ismerősöm ajánlotta, és tőle kaptam 

hozzá tankönyvet. Ezen felül felvettem még angol nyelvű irodalomórát (Art and Society), 

melyen minden alkalommal nagy élvezettel vettem részt. Ezt a három tárgyat teljesítettem 

is. Színvonalas oktatásban részesültem, mégis úgy érzem, hogy a tudást, amire szert tettem, 

nem fogom kamatoztatni a jövőben. Ezt leszámítva a nyelvi kompetenciám fejlődött, fél évet 

éltem egy idegen országban ismerkedve a kultúrával, emberekkel, és ezt szeretném folytatni 

szakmai gyakorlattal, illetve munkavállalással. 

Nem Amszterdamban laktam, hanem Utrechtben, ismerősömön keresztül találtam szobát, 

200 euróért havonta, amivel kivételes szerencsém volt, így jobban megérte vonatozni három 

alkalommal egy héten. Kedvezményes OV chip kártyával csúcsidőben 20%-kal, csúcsidőn 

kívül pedig 40%-kal olcsóbban utaztam. Utrechtből a vonatút Amsztedam Zuidig – az 

egyetem az állomás mellett található – mindössze 20 perc. Biciklit vettem (50 euróért 

használtan), és Utrechten belül azzal közlekedtem. 

Az árak sok esetben jóval magasabbak, mint otthon, és ha valaki legálisan munkát szeretne 

vállalni tanulás mellett, BSN számra van szüksége. A sofinummert csak 3 hónapos 

tartózkodásra adják meg, BSN számot a helyi önkormányzaton történő regisztrációval lehet 

szerezni, ami körülményes dolog, és a kötelező egészségbiztosítás fizetésével jár. Tanulóknak 

nem ajánlott. Előnyösebb ezért, ha megfelelő tartalékkal érkeznek arra az 5 hónapra. 

 

 


