
Egy Tavaszi Szemeszter Hollandiában 

2019. januártól májusig Erasmus tanulmányi mobilitáson vettem részt Zwolléban, egy 

nagyjából 130.000 ezer fős holland városban, ahol a VIAA főiskolán tanulhattam a tavaszi 

szemeszterben. Ez a lehetőség holland minorosoknak áll fent.

 

  VIAA főiskola bejárata 

Zwolle egy szép és nyugodt város, a kora reggeli és a késő esti órákban csak a 

városközpontjában van mozgás. A legfelkapottabb közlekedési módszer a bicikli, amit a 

főiskola nyújt is minden egyes külföldi diákjának. Nagyon egyszerű közlekedni a városban, 

szinte még gyorsabb is biciklivel tekerni, mint autóval vagy más járművel közlekedni, mert 

remekül vannak kialakítva a bicikli utak. 

 

A főiskola által szolgáltatott bicikli 

Ami engem meggyőzött arra, hogy Zwollét válasszam a lehetőségek közül az a szállásnak és a 

programoknak volt köszönhető. A külföldi koordinátorok nagyon segítőkészek, mindenben 

segítenek, amiben szükséges. Már a repülő út után egyből vártak ránk a schipoli reptéren és 



elkísértek Zwolléba, ahol a fogadó családok már vártak minket. Ugyanis minden külföldi diák 

fogadó családhoz kerül, akiket a diák visszajelzése alapján választ ki a főiskola, ennek 

köszönhetően egy olyan családhoz kerültem, akiknek hasonló volt az érdeklődési körük például 

a sport iránt. 

 Programok terén pedig óriási volt a lehetőség. Majdnem bejártuk egész Hollandiát a 

kulturális óránkon, illetve sikerült még Olaszországba is eljutni, ahol egy hétig tartózkodtunk, 

mely során megismerkedhetünk Rómával, jártunk Pompejiben és sikerült megmászni a 

Vezúvot is! 

 

Kilátás a Vezúvról 

Elsősorban angol nyelvtudás szükséges a program részvételéhez, mert a legtöbb külföldi diák 

Amerikából érkezik zéró holland nyelvtudással. Ezért jó tudni, hogy minden órát angolul 

tartanak, a holland nyelvet pedig órákon kívül lehet igazán gyakorolni, kivétel ez alól 

természetesen a holland nyelvi óra. 

 Az Erasmus ösztöndíj nekem arra pont elég volt, hogy fedezze a félévet, azonban a 

mindennapi életre már saját pénzből kellett gazdálkodjak. Valamennyivel drágábbak 

Hollandiában a termékek, mint itthon, de ha főz magára az ember, akkor nincs nagy különbség. 

Amit jó tudni viszont, hogy a MasterCardot csak a multinacionális boltok fogadják el, így a 

holland boltokban nem lehet velük fizetni. 

 Összesítésben nekem nagyon tetszett a kint töltött szemeszter, szerintem megérte 

kiutazni, én erősen ajánlom mindenkinek, aki holland minoros és szívesen megismerkedne az 

országgal közelebbről is! 


