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Opiskelu/työskentely koulussa 

Meillä oli koulupäiviä noin 3-4 viikon aikana. Koulussa pääsääntöisesti olimme työssäoppijaksoja koulussa 

suorittavien opiskelijoiden mukana. Tehtäviin kuului mm. kulunvalvonta ovilla, opastaminen sekä 

’’vartiointikierrokset’’ koululla. Teimme usein iltaisin myös sulkukierroksen, jolloin tarkistimme ovien 

lukituksia, laitoimme ikkunat kiinni ja suljimme tietokoneet.  

Kerran viikossa meillä oli voimankäyttöä toisella kampuksella. Siellä harjoittelimme mm. itsepuolustusta ja 

voimankäyttövälineiden käyttöä.  

Pääsimme osallistumaan myös muiden opiskelijoiden oppitunneille. Oppitunneilla lähinnä olimme 

tutustumassa siihen, miten opiskelu eroaa Hollannin ja Suomen välillä. Olimme mukana muutamalla 

lukuainetunnilla (esim. historia), tunneilla joissa tehtiin käytännönharjoituksia tuleviin työtehtäviin liittyen 

sekä liikuntatunneilla.  

Olin odottanut että koululla suoritettava työssäoppiminen olisi sisällöltään monipuolisempaa. Oppituneille 

mukaan pääseminen kumminkin toi viikkoihin lisää sisältöä ja vaihtelua.  

Sopeutuminen  

Kielenä käytössä oli englanti. Suurin osa koulussa/vapaalla ymmärsi ja puhui englantia. Yksittäisten ihmisten 

kanssa oli vaikeuksia kommunikoida, mutta yleisellä tasolla kommunikointi sujui vaivattomasti.  

Työ-/koulukulttuuri oli lähes samanlainen kuin Suomessa. Koulupäivien pituus vaihteli, mutta maksimissaan 

päivät olivat kahdeksantuntisia kuten Suomessakin. Taukojen pitäminen tuntui toisinaan hieman 
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tarkemmalta, mutta se saattoi johtua myös siitä, että oli hankalaa ymmärtää miksei voi käydä esim. 

hakemassa kahvia, jos ei ole yhtään mitään tekemistä sillä hetkellä.  

Iso osa opiskelijoista sekä opettajista oli todella mukavia ja tervehtivät aina kävellessään vastaan.  

Asuminen ja matkat 

Asuimme Droomparkissa Hoge Veluwessa. Asunto sijaitsi ’’lomakylässä’’, josta löytyi asuntojen lisäksi 

esimerkiksi ravintola, uima-allas sekä urheilu-/leikkipuisto. Asunnossamme oli kaksi makuuhuonetta ja se 

oli suunniteltu neljälle hengelle, joten se oli oikein sopiva meille kolmelle. Käytössämme oli tietenkin WC, 

suihkut sekä keittiö sisältäen kaiken muun tarpeellisen, paitsi uunin. Tulimme kumminkin toiveen hyvin 

ilman sitäkin. Pyykinpesu hoidettiin Droomparkin yhteisessä pesutuvassa. Pyykinpesu oli hieman kallista (n. 

6e pesu ja kuivaus).   

Asunto oli hieman keskustan ulkopuolella. Kouluun joutui menemään linja-autolla niin, että ensin yhdellä 

bussilla keskustaan ja siitä toisella kouluun. Kauppaankin täytyi kulkea linja-autolla. Hankimme kaikki linja-

autokortit, koska ne tulivat hieman halvemmaksi, kuin että maksaisi aina erikseen yhdestä matkasta. 

Kortteja pystyi myös hyödyntymään junalla kulkemiseen, jos hälusi käydä jossain muussa kaupungissa.  

Erasmus tuki kattoi pitkälti asumisen ja matkat. Omiin menoihin ja osittain ruokakuluihin täytyi käyttää 

omia rahoja.  

 

 

 

Vapaa-aika 

Vapaa-ajalla tutustuimme Arnhemiin. Kiertelimme kapunkia ja kävimme ostoksilla. Vietimme myös aikaa 

muiden opiskelijoiden kanssa. Kävimme erilaisissa konserteissa/festareilla. Yksi opiskelijoista esitteli meille 

kaikki tärkeimmät nähtävyydet kaupungissa.Vierailimme myös eläintarhassa Burger’s Zoossa. Viimeisenä 

viikonloppuna oli Kings Day, mikä on suurehko juhla Hollannissa. Kaupunki oli täynnä erilaista tekemistä ja 

festareita. Koulun kautta pääsimme myös seuraamaan suurehkoa jalkapallo-ottelua Arnhemin joukkueen ja 



jonkin muun välillä. Alun perin meidän piti työskennellä siellä, mutta päädyimme sitten vain seuraamaan 

ottelua.  

Kävimme kerran myös yhden opiskelijan mukana Saksan puolella Kleve nimisessä pienessä kaupungissa.  

Yhden päivän vierailimme Arnehmin läheisessä kaupungissa Nijmegenissä. Kiertelimme kaupunkia ja 

kävimme syömässä. 

Kävimme tietenkin myös Amsterdamissa. Rijn Ijsselin kautta saimme sinne käyttöömme yhteensä noin 200e 

rahaa, jonka käytimme matkoihin, syömiseen sekä Madame Tussaudin vahamuseossa käymiseen.  

 

 



Muuta 

Olin aina kuvitellut että Hollannin suvaitsevaisuus esim. huumeidenkäyttöä kohtaan vaikuttaisi enemmän 

ihan vain esimerkiksi katukuvaan, mutta näin ei ollut.  

Omasta alastani opin sen, että vaikka tehdäänkin samaa työtä samalla alalla, niin moni asia eroaa toisistaan 

todella paljon. Konkreettisimpia eroja olivat erilaiset lain valtuuttamat oikeudet työssä. 

Oma englannin taitoni parantui todella paljon. Pystyn nykyään puhumaan luontevasti sitä ihmisten kanssa. 

Aikaisemmin sen kanssa oli hieman ongelmia. Tämä auttaa myös töissä todella paljon asiakkaiden kanssa 

kommunikoinnin suhteen.  

Voin suositella vaihtoon lähtöä jokaiselle, joka on yhtään kiinnostunut. Hollanti oli maana todella mukava ja 

lämminhenkinen ja eri kaupungeissa oli paljon nähtävää ja tekemistä. Suosittelen lähtemään rennolla 

asenteella ja nauttimaan matkasta. Ei kannata turhaan stressata kaikkea mahdollista, koska itsekin 

huomasin, että asiat kyllä järjestyy ja selkeytyy ennen pitkää. Suosittelen myös rohkeasti tutustumaan 

muihin opiskelijoihin koulussa, koska heiltä saa paljon apua ja tukea.  

 

 

 

 


