Työssäoppi Hollannissa
Yleisesti
Opintoala - Turvallisuusalan perustutkinto
Kohde - Hollanti
Koulun osoite - Rijn Ijssel, Middachtensingel 2, Arnhem
Koulun nettisivut - https://www.rijnijssel.nl/
Kesto - 24.3-28.4

Työpaikka ja Työtehtävät
Koulu itsessään oli erittäin hieno ja iso. Siellä oli yllättävän hankala suunnistaa. Siellä oli useat eri portaat ja
kaikki eivät vieneet ihan ylös. Tehtävämme siellä oli lähinnä vartioida koulua. Katsoimme oppilaiden ID kortit
kun he saapuivat kouluun, normaaleja patrol kierroksia ja välilllä osallistuimme ihan normaaleille
oppitunneille ja liikuntaan.

Sopeutuminen työpaikkaan ja kulttuuriin
Työkieli - Käytin työkielenä englantia sillä Hollannissa on äidinkielenä hollanti ja sitä en osaa puhua.
Haasteita viestinnässä? Joidenkin kanssa oli sillä kaikki ei osannut englantia hirveän hyvin ja jotkut eivät
ollenkaan.
Millaisia eroja? No esimerkiksi koulussa ei tarjottu kunnon lounasta vaan jotain leipiä mitä piti ostaa.
Tauoista, töiden organisoinnista en nyt oikein huomannut eroja.

Asuminen ja työmatkat
Asunto oli mitä oli. 520€/hlö, oli asunnon vuokra kokonaisuudessa n. 1300€, mutta meitä oli 3 jakamassa se.
Asunnosta on hieman valitettavaa, ensinnäkin siellä’ lämmitys oli erittäin huono. Yöllä laski lämmitys jopa
16 aseteeseen ja aamulla oli erittäin kylmä. Patterit toimi silloin tällöin, joskus oli ihan kylmä ja joskus
tulikuuma. Lämpiminä päivinä kämppä oli noi 30 astetta ja oli erittäin hankala saada laskemaan jotenka
pidettiin kaikki ovet ja ikkunat auki. Silloin helpotti vähän. Itse asuinalueena se oli mukava. Pienen kylän
tyylinen paikka nimeltä Hooge veluwe droompark. Se oli aika kaukana Arnhemin keskusta jonka takia sieltä
oli kallista liikkua bussin kanssa joka päivä.

Vapaa-aika
Vapaa-aikaa oli PE-SU+ja koulun jälkeen. Koulun jälkeen yleensä olimme vain kämpällä, mutta
viikonloppuisin pyörimme keskustassa, kämpillä tai kävimme ihan vain kaupassa. Kävimme myös Arnhemin
eläintarhassa, jalkapallo-ottelussa jossa pelasi Arnhemin paikallinen joukkue nimeltä Vitesse.
Amsterdamissa vietimme päivän. Koulun kanssa kävimme Arnhemin vankilassa ja he myös veivät meidät
syömään.

Mitä opin kokemuksen kautta?
Opin käyttämään paremmin englantia osasin kyllä hyvin ennen sitä matkaakin, mutta en ole koskaan
tykännyt puhua sitä ihan normaaleissa keskusteluissa. Nyt kun sitä oli pakko siihen tottui ja oppi nopeasti.

Suosittelenko muille?
Kyllä mä nyt suosittelen jos vähänkin kiinnostaisi. Ekat 1-2vko tuntui vähän tylsältä, mutta kunnes siihen
tottui niin loppujenlopuksi se oli aika mukavaa olla siellä. Sieltä saa paljon uusia kavereita, oppi paremmin
englantia, näki uutta kaupunkia ja muutenki mukava elämys.

Miten valmistautua?
Rahaa kannattaa ottaa mukaan ja paljon. Bussilla liikkuminen joka paikkaan on erittäin kallista, pyykin pesu
maksaa, ruokakauppaan ja muuhun syömiseen menee todella paljon. Kannattaa ottaa vaatteita enemmän
kun 1 viikon verran jottei joka viikko tarvitse pestä pyykkiä. Läppärin suosittelen ottamaan mukaan sillä 5
viikon aikana olette aika paljon kämpällä niin voit esim katsoa Netflixiä.

