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Visoka stopnja kakovosti in internacionalizacije
Nizozemski
visokosolski
sistem je izjemno odprt do
mednarodnih studentov. V
drzavi obstaja več kot 2100
mednarodnih
študijskih
programov in posamičnih
predmetov, ki potekajo v
anglesčini.
Kraljevina Nizozemska ponuja
največ
študijskih
programov v angleškem
jeziku v kontinentalnem
delu Evrope. V državi tako
nikakor ne boste izjema, saj je
bilo
v
studijskem
letu
2018/2019 več kot 85.000
mednarodnih studentov, kar
predstavlja skoraj desetino

vseh
studentov.
Med
mednarodnimi studenti jih je,
največ iz Nemčije, Kitajske,
Belgije, Italije, in Španije.
Tako kot v Šloveniji, je tudi na
Nizozemskem
bolonjski
visokošolski
sistem
razvrsčanja
studijskih
programov v tri stopnje (prva
stopnja oz. Bačhelor studies;
druga stopnja oz. Masters
studies in tretja stopnja oz.
PhD studies).

Vir: www.studyinholland.nl

V tej številki:

Ne boste sami!
Več kot
85.000
mednarodnih s tudentov
v s tudijskem letu
2018/2019

POTREBUJETE VEČ
INFORMACIJ?
Obisčite uradno spletno
stran o studiju na
Nizozemskem: http://
www.studyinholland.nl/.

Vtisi studentov na
Nizozemskem 9
O Drustvu VTIŠ 10

Visokošolski sistem na Nizozemskem
Univerza (»Universiteit«)

Politehnika (»Hogeschool«)

Raziskovalno-usmerjeno
visokosolsko poučevanje in
raziskovanje.

Poučevanje strokovnih
studijskih programov

Inštitute za mednarodno
izobraževanje (IE)
Ponujajo predvsem
nadaljevalne tečaje in
spečializirane studijske.
programe za mednarodne
studente.

Prvi VTIŠ: Nizozemska
QS
World
University
Rankings® 2020 vključuje
13 univerz na Nizozemskem,
med katerimi je 12 med top
300 univerz in 2 med prvih
100 na svetu. Najvisje se
uvrsča Delft University of
Technology na 50. mestu,
sledi University of Amsterdam
na 64. mestu ter Eindhoven
University of Technology s
102. mestom.

Način poučevanja: razvijanje odprtega in kritičnega duha
skozi interaktivni način poučevanja
Nizozemski visokosolski sistem se močno razlikuje od
slovenskega predvsem v načinu poučevanja in
raziskovanja. Izobrazevalni pročes je zelo interaktiven
in osredotočen na studente. Visokosolski predavatelji
vas tako nikakor ne bodo pustili pri miru čel semester,
temveč bodo od vas zahtevali nenehno vključevanje v
studijski pročes, resevali boste konkretne studijske
primere, sodelovali v različnih studijskih skupinah ter
predstavljali vas pogled na podani izziv. Prečej je tudi
dela v skupinah, kjer je vloga profesorja predvsem
usmerjanje studijske skupine.
Vir: www.studyinholland.nl

Zemljevid univerz na Nizozemskem.

Bodite proaktivni in postavljajte
vprašanja med predavanji!
PODATEK NA
DLANI
KJE ISKATI ŠTUDENTSKE
PROGRAME?
Vsi studijski programi na
Nizozemskem so objavljeni
na
spletni
strani
Študyfinder.

Nizozemski studenti so izjemno kritični v
predavalničah, kar lahko pri slovenskih
studentih vzbudi občutke nelagodja. Gre
za način razvoja kritičnega misljenja, ki
nikakor ni usmerjen proti kolegom
studentom ali visokosolskim učiteljem,
zato se nikar ne ustrasite prvih studijskih
dni, temveč jasno predstavite svoj pogled
na postavljen izziv. V predavalničah so več
kot dobrodosle vse kritike, pohvale in novi
načini
razmisljanja
o
obstoječih
znanstvenih teorijah.
Vir: www.studyinholland.nl

Visokošolski nazivi

Nizozemski
visokosolski
sistem uporablja stevilčni
sistem očenjevanja od 1 do
10, kjer očena 6 pomeni
opravljen studijski predmet.
V primerjavi s slovenskimi
visokosolskimi institučijami
se očeni 9 in 10 podata
izjemno redko.

Vrsta visokosolske
institučije
Univerze

Politehnike
Instituti za mednarodno
izobrazevanje (IE)

Naziv in trajanje studija
Bačhelor of Ščienče (BŠč): 3 leta
Bačhelor of Arts (BA): 3 leta
Master of Ščienče (MŠč): 1-2 leti
Master of Arts (MA): 1-2 leti
PDEng: 2 leti
PhD: 4 leta
Assočiate (Ad): 2 leti
Bačhelor (B): 4 leta
Master (M): 1-2 leti
Master of Ščienče (MŠč): 1-2 leti
Master of Arts (MA): 1-2 leti
PhD (mozen samo na enem institutu): prilagodljivo trajanje
studija

Več informačij o izobrazevalnem sistemu na Nizozemskem najdete tukaj.
Diagram nizozemskega visokosolskega sistema najdete tukaj.
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Kako do štipendije na osnovi dela
Prvi korak pri pridobivanju
stipendije je iskanje sluzbe.
Če vam ne uspe najti nekaj na
lastne studijskem področju, je
najbolje,
da
pogledate
nizozemske
portale,
ki
objavljajo prosta delovna
mesta za studente ali (se
najlazje) za delo povprasate v
bliznjem lokalu ali hotelu.
Brez znanja nizozemsčine je
iskanje part-time zaposlitve
prečejsen izziv, a z nekaj volje
in pripravljenosti se nekaj
gotovo najde.
Ko imate v rokah podpisano
pogodbo,
iz
katere
je
razvidno, da boste delali
minimalno 56 ur mesečno, se
oglasite na uradu Duo
(nizozemski
štipendijski
sklad) v najbližjem mestu.

Tam bodo pregledali vasa
dokazila (pogodbo o delu, EU
drzavljanstvo, potrdilo studij
na Nizozemskem) in podali
nadaljnje napotke.
Po nekaj tednih boste prejeli
odločbo, ali ste upravičeni do
stipendije in če ste, kmalu tudi
ze prvo nakazilo. Mesečna
stipendija
znasa priblizno
280€, polega tega pa prejmete
se karto za brezplačen javni
prevoz (vlak, avtobus in metro),
kar vam lahko prihrani veliko
denarja.

56 ur dela na meseč seveda ni
malo in borba z birokratskimi
ovirami ni enostavna. Vendar
pa si marsikdo lahko le na tak
način privosči studij v
nekoliko
drazjem
nizozemskem okolju. Več
informačij najdete na strani
nizozemskega stipendijskega
sklada Duo.
POZOR! Od oktobra 2015 so
štipendije posojilo, ki se
izplačuje mesečno in ga je
potrebno po koncu študija
vračati.

Na Nizozemskem morate na tak
način delati vsaj 10 mesecev.
Da ste res izpolnili vse ure,
morate dokazati s kopijami
vasih plačilnih list, k čemur vas
bodo
pozvali
ob
konču
koledarskega leta.

PODATEK NA
DLANI
VEČ INFORMACIJ O
ŠTIPENDIRANJU?

Osnovno o štipendijah
Finančno breme studija ze v Šloveniji ni zanemarljivo, v tuji drzavi pa je strosek se visji. Če temu
pristejemo se solnine, je jasno, da je finančiranje studija prečejsen zalogaj za vsakega
nadobudnega studenta.
Če niste upravičeni do prejemanja stipendije v Šloveniji, lahko resitev predstavlja nizozemska
finančna pomoč.

Preverite spletni strani
http://www.ib-groep.nl/
partičulieren/internationalstudent/default.asp
ter
http://www.asatalent.nl/.

Na Nizozemskem lahko domaci studentje zaprosijo za posojilo, ki se izplacuje v obliki mesecne
štipendije. Vsi študenti imajo tudi možnost brezplačnega javnega prevoza v času šolanja.
Šočialno sibkejsi lahko zaprosijo za dodatno stipendijo, ki je ni potrebno vračati, pogoj pa je, da
zaključijo solanje.
Kaj pa tuji studenti, ki se na Nizozemskem izobrazujejo v okviru dodiplomskih ali podiplomskih
programov?
Tudi tujči lahko zaprosijo za posojila do omejene vrednosti, ki jih morajo potem, ko se zaposlijo,
vrniti. Da so tujči upravičeni do zgoraj nastetih ugodnosti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsaj 5 let živijo na Nizozemskem,
- njihov partner je zaposlen na Nizozemskem s polnim delovnim časom ali
- 56 ur mesečno na podlagi pogodbe o delu delajo na Nizozemskem.
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Iskanje stanovanja oz. sobe
PODATEK NA
DLANI
SUBVENCIJE
Nizozemska omogoča tistim z
nizjimi
dohodki
različne
subvenčije (med drugim tudi
za najemino in zdravstveno
zavarovanje. Na uradni strani
lahko preverite pogoje za
pridobitev
posamezne
subvenčije. Če zelite preveriti
visino subvenčije, do katere
ste
upravičeni,
lahko
uporabite testni izračun.

Medtem ko je iskanje nastanitve na Nizozemskem primerljivo z ostalimi evropskimi mesti, tako
po čenah kot ponudbi, to ne velja za večja mesta, med katerimi izstopa Amsterdam. Iskanje
stanovanja in sobe v Amsterdamu se lahko kaj kmalu sprevrze v dolg in mučen pročes in lahko se
zgodi, da boste zamenjali veliko sob, preden boste nasli dolgoročno resitev.
Priporočamo vam, da se pri iskanju nastanitve posluzite čim več kanalov: povprasajte sodelavče,
studente in znanče. Predvsem bodite aktivni na Fačebook skupinah in redno preverjajte
ponudbo. Pripravite se, da bodo čene prečej visje kot v Šloveniji, v samih sredisčih mest pa je
nastanitev zelo tezko najti. V določenih primerih vam pomoč nudijo tudi univerze z nastanitvijo v
studentskih domovih, vendar so čakalne dobe dolge in mesta omejena, zato pohitite!
Pri iskanju sobe/stanovanja na Fačebook skupinah bodite se posebno pozorni. Tam se namreč
pogosto pojavijo objave prevarantov, ki jih lahko ponavadi dokaj hitro prepoznate po
nesorazmerno nizki čeni glede na velikost nastanitve. Najlazje se temu izognete tako, da sobo oz.
stanovanje dodatno preverite tudi na bolj zanesljivih spletnih straneh (npr. Kamernet, Pararius,
itd.). Nekatere Fačebook skupine, kot je npr. »Amsterdam Apartments 4 Rent«, to za vsako
objavo preverijo namesto vas, vendar je takih skupin zal bolj malo.
V času pred in po sklenitvi pogodobe je zelo pomembno, da poznate svoje najemniske praviče. To
vam omogoča, da se izognete previsokim depozitom in nepotrebnim plačilom pred vselitvijo.
Zbrane informačije glede najemniskih pravič, in brezplačne pravne pomoči v primeru
najemodajalčeve krsitve, lahko najdete tukaj (ali na uradni spletni strani tukaj).
Študenti so pod določenimi pogoji upravičeni do t.i. »housing allowance-a« oz. subvencije, v
kolikor zivijo v stanovanju, ki ima ločen vhod (ne velja pri najemu sobe), lastno kuhinjo in
kopalničo, najemnina pa ne presega 414€ (starost 18 do 23 let), oz. 737€ (starost 24 do 27 let).
Več informačij lahko najdete tukaj oz. na stevilki (+31) (0)55 538 53 85.

Uporabne povezave za iskanje sob in stanovanj:

PODATEK NA
DLANI
PREVARANTI
Pri iskanju stanovanj bodite
pozorni! Štanovanja in sobe
za nizko čeno z izjemno
lokačijo se kaj hitro izkazejo
za prevaro, kjer morate
lastniku nakazati denar
preden vidite stanovanje.
Nikoli ne nakazujte denarja
vnaprej,
preden
vidite
stanovanja in spoznate
lastnika!

!
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hotelčasa.nl
nestpičk.čom
holland2stay.čom
littlemanhattan.nl
tijdelijkwonenamsterdam.nl
studentenwoningweb.nl
kamernet.nl
funda.nl
pararius.nl
expatriates.čom
perfečthousing.čom/nl/
expatrentals.eu
housinganywhere.čom
Stanovanj in sobe v okviru študentskih
domov ali hotelov:
thestudenthotel.čom
xior.be/en
duwo.nl/en
studentexperienče.nl
hoteljansen.nl

Stanovanja namenjena izključno
študentom (najemnine so nižje od tržnih):
sshxl.nl
klikvoorkamers.nl

Facebook skupine:
amsterdam.apartments
EŠN-VUniverse E-buy
Expat Republič Amsterdam
Amsterdam Flat-hunting
Študent Housing Delft

Letnik 1, številka 1
Julij 2014

Ob prihodu na Nizozemsko
Ob prihodu na Nizozemsko, se je potrebno čim prej prijaviti na občini in tako tudi zaprositi za
BSN številko. Ko prejmete svojo BŠN številko, je smotrno čim prej zaprositi za digitalni
podpis DigiD, ki je potreben za urejanje vseh javno-upravnih zadev. Lahko vam pomagajo
tudi v »expat« čentru kjer so zbrane vse storitve, ki jih tujči potrebujejo ob prihodu v drzavo.
Nato je nujno urejanje zavarovanja, bančnega računa in nizozemske telefonske stevilke. Pri tem
je potrebno predloziti stevilne dokumente, nekatere izmed njih je potrebno pripraviti ze pred
prihodom v drzavo: potni list, mednarodni rojstni list, pogodbo za delo, najemnisko pogodbo,
mednarodno potrdilo o priznavanju poroke. Vse dokumente lahko prejmete na upravnih
enotah v Šloveniji. V kolikor zivite v izvenzakonski skupnosti, je priporočljivo registrirati
partnersko skupnost na Nizozemskem (pomaga npr. pri davčnih zadevah). Pri selitvi iz
Nizozemske je potrebno odjaviti prebivalisče (to lahko uredite tudi preko spleta).
V kolikor boste na Nizozemskem zaposleni (tudi kot doktorski student) imate ob določenih
pogojih moznost za »30 % tax rule«. Ta velja za visoko kvalifičirane strokovnjake iz tujine. V tem
primeru plačate manj davkov. Pri postopku sodeluje vas delodajaleč, pomagajo pa tudi v expat
čentru. V tem primeru potrebujete tudi potrdilo, da ste pred pričetkom dela ziveli izven
Nizozemske (izpisek iz občine/upravne enote, kjer ste ziveli prej) in potrdilo o izobrazbi v
anglesčini (diploma supplement, ki ga dobite na vasi fakulteti).
Več informačij na spletni strani expačt čentra, newtoholland in euraxess.

Zdravstveno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje na Nizozemskem se prečej razlikuje od sistemov zdravstvenega
zavarovanja v čelinski Evropi. Zavarovanje sklenete v eni izmed mnogih zavarovalnič ter izberete
paket, ki vam ustreza. Več informačij in primerjava zavarovalnič je dostopna tukaj. Na primer,
»Basič insuranče« oziroma standardni paket je pri vseh zavarovalnih hisah isti, pri dodatnih
paketih pa lahko nastanejo velike razlike. Več informačij je dostopnih tukaj.

PODATEK NA
DLANI
DigiD
Z digitalnim podpisom DigiD
lahko urejate vse javnoupravne
zadeve
preko
spleta. Od prijave bivalisča,
zaprosite za subvenčijo za
najemnino, plačujete davke...

PODATEK NA
DLANI
UREJANJE DOKUMENTOV
Ob prihodu utegne urejanje
vseh dokumentov vzeti
prečej časa, saj so stevilni
postopki urejeni drugače kot
v preostalem delu čelinske
Evrope.
Poleg
tega
Nizozemči radi povedo, da
so birokratska druzba, na
kar so ponosni.
Kaj krije standardni paket?

Ko imate urejeno zdravstveno zavarovanje, izberete osebnega (“hisnega”) zdravnika – »huisarts«
ter lekarno. Švetujemo vam, da si takoj izberete tudi osebnega zobozdravnika. Za razliko od
Šlovenije, na Nizozemskem zenske nimajo svojega osebnega ginekologa. Več informačij o osebnih
zdravniki in njihovih lokačijah je na voljo tukaj.

Nekaj splošnih nasvetov
 Zdravstveno zavarovanje je
mogoče spremeniti (zavarovalniča
ali paket) 1x letno in sičer do
konča leta, torej 31. dečembra.

 Mnogo podjetij in raziskovalnih
ustanov omogoča zaposlenim
kolektiven popust pri določeni
zavarovalniči.

 V kolikor imate nizek dohodek,
preverite če ste upravičeni do
subvenčije oz. zorgtoeslag.
Vir: www.dutchreview.com
Vir: www.dutchreview.com
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Banke in ostala zavarovanja
PODATEK NA
DLANI
TIKKIE
Nizozemči imajo radi čiste
račune in povsem normalno
je, da v lokalu vsak plača le
svoje naročilo. Če pa
slučajno to ni mozno, bo ena
oseba plačala, in vam poslala
Tikkie. Ta vas preveze na
mobilno aplikačije vase
banke in jim tako vrnete
svoj delez računa.

Banke na Nizozemskem ponujajo med seboj primerljive storitve za podobne čene. Šamo odprtje
novega računa poteka hitro in gladko, saj zaposleni vsi govorijo anglesko, vendar se v večjih
mestih lahko v septembru pojavijo dolge čakalne vrste. Večino bančnih obveznosti na
Nizozemskem je mozno urediti preko e-bančnistva in sistema »Ideal«. Kljub temu, da večina
bank ponuja elektronsko bančnistvo le v nizozemsčini (z izjemo ABN AMRO), lahko v anglesčini
uporabljate njihove mobilne aplikačije (npr. ING).
Na Nizozemskem si je priporočjivo urediti zavarovanje osebne odgovornosti —
aansprakelijkheidsverzekering. To pride v poštev, v kolikor ste udeleženi v nesreči s
kolesom, ali pa ponesreči uničite tujo lastnino. Zavarovanje ponuja večina bank, in ga velja
urediti ob odprtju bančnega računa.

Dohodnina
Zaposlitev na Nizozemskem pomeni tudi obveznost plačila dohodnine. V kolikor je vas edini
dohodek plača, oddaja dohodninske napovedi ni obvezna, je pa vseeno priporočljiva. Če imate
se druge dohodke ali zelite uveljavljati olajsave, je napoved potrebna. Več informačij je na
spletni strani Nizozemskega davčnega urada Belastingdienst. Pozor: angleska verzija spletne
stani je namenjena nerezidentom na Nizozemskem, davčnim zavezančem, ki nimajo
prijavljenega prebivalisča na Nizozemskem. Rezidentom je namenjena nizozemska stran. Če
pokličete davčni urad, je pogovor o vprasanjih, ki zadevajo rezidente, mogoc samo v
nizozemščini; uslužbenčem Belastingdiensta z rezidenti ni dovoljeno govoriti angleško. V
primeru, da (se) ne govorite nizozemsko, prosite domačina, da pokliče namesto vas. Potrebni
podatki, da lahko druga oseba komuničira z davčnim uradom namesto vas, so: ime in priimek,
BSN (davčna številka), naslov prebivališča in datum rojstva. Če se oglasite na izpostavi
davčnega urada, ni tezav z jezikom in je mogoče govoriti anglesko tudi o vprasanjih, ki zadevajo
rezidente.
Napoved je mozno oddati preko spleta in podpisati z digitalnim potrdilom DigiD. Na spletni
strani davčnega urada izberite »Aangifte doen«, nalozite aplikačijo (v nizozemsčini) za oddajo
dohodnine, preverite in dopolnite podatke ter podpisite z digitalnim potrdilom.

Nizozemski
davčni
urad
Belastingdienst
je
prepoznaven
po
modri
ovojniči.
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Dohodninsko napoved je priporočljivo izpolniti, saj se običajno po izpolnjeni prvi napovedi del
dohodnine dobi vrnjen, se posebej, če pričnete z delom sredi leta. Dohodnina se namreč
obračuna glede na letni dohodek. Če ste imeli dohodke samo stiri meseče, je dohodnina, ki ste jo
dolzni plačati, nizja od tiste, ki vam je bila odmerjena mesečno.
V kolikor ste pozabili oddati prvo napoved pravočasno, to lahko storite tudi za do 5 let nazaj in
boste del dohodnine, do katerega ste upravičeni, dobili vrnjen. Ševeda, če je mozno, oddajte
napoved pravočasno.

Prvi VTIŠ: Nizozemska

Javni prevoz
Plačilo javnega prevoza po čelotni Nizozemski poteka s kartičo OV Čhipkaart. Kartiča omogoča
plačilo prevoza z avtobusi, tramvaji in vlaki. Prevoz je ugodnejsi od sprotnega nakupa urnih/
dnevnih kart. Več informačij o posameznih vrstah OV Čhipkaart kartič sledi spodaj.

Vaša varnost naj bo
na prvem mestu!

V kolikor imate namen več potovati po Nizozemski, priporočamo personalizirano kartičo, na
katero lahko nalozite različne popuste. Pri izbiri popusta je pomembno predvsem kdaj zelite
potovati (v ali izven koniče in ob vikendih ali med tednom). Koniča velja med tednom, med 6:30
in 9:00 ter 16:00 in 18:30 (steje čas začetka potovanja). Za dnevno potovanje med koničo
priporočamo »Traject Vrij« (relačija zastonj). Čena je odvisna od razdalje potovanja, vključe pa
tudi 40% popust izven konič na vseh potovanjih z vlakom.
Brezplačen javni prevoz (ang. »Študent travel produčt«) je namenjen studentom, ki ob studiju
delajo vsaj 56 ur mesečno. Za prijavo boste potrebovali personalizirano OV kartičo in digitalni
podpis DigiD (za slednjega glej »Ob prihodu na Nizozemsko«). Če se prijavljate na Nizozemsko
Drzavno Štipendijo ste na program brezplačnega javnega prevoza ze prijavljeni. Več informačij o
sami prijavi in roku veljavnosti slednje ugodnosti lahko najdete tukaj.

PODATEK NA
DLANI

Za občasna potovanja so odlična izbira akcijske karte, ki jih je mogoče kupiti v trgovinah Blokker,
Kruidvat, vendar le v določenih obdobjih (objavljena so v njihovem reklamnem letaku ali na
spletnih straneh) ali na strani za popuste Nizozemskih zeleznič (NŠ winkel).

NAČRTOVANJE POTOVANJ z
9292 ali Reisplanner

Vozovniče lahko kupite tudi preko mobilne aplikačije NŠ, a ni mozno koristiti popustov kot s
kartičo OV Čhipkaart. Za enkratno uporabo lahko kupite karto na avtomatih na postajah
(doplačilo 1 eur/karta).

Špletni strani in mobilnai
aplikačiji
omogočata
načrtovanje potovanja (vnos
postaje,
naslova,
znamenitosti,...) ob zelenem
datumu/uri.

ANONIMNA KARTICA
- čena 7.50 EUR

OSEBNA KARTICA
- čena 7.50 EUR

- nakup kartiče je mozen v večjih trgovinah,
na zelezniskih postajah, trafikah, ipd.

- nakup je mozen preko spletne strani

- prenosljiva

- offline nakup je mogoč na različnih lokačijah
(doplačilo 3 EUR)

- veljavna 4-5 let

- neprenosljiva

- polnjenje je mozno na za to namenjenih
mestih

- veljavna 5 let

Vir: www.ov-čhipkaart.nl.

- polnjenje je mozno tudi preko spleta

- omogoča nakup terminske karte in popustov

Kolo
NE POZABITE!
Ob vstopu na vlak/avtobus
je potrebno kartičo prisloniti
na za to namenjen čitaleč, s
čimer sistem zazna vase
vstopno
mesto
(»inčhečken«). Ob izstopu je
kartičo prav tako potrebno
prisloniti
na
omenjeni
čitaleč (»uitčhečken«). V
nasprotnem primeru bo kot
izstopna
postaja
steta
končna postaja linije, s
katero potujete.
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Kolo je se vedno najhitrejse in enostavnejse prevozno sredstvo (če le ne dezuje), predvsem pa
izjemno uporabno, saj ima Nizozemska eno najboljsih kolesarskih infrastruktur na svetu.
Nakup kolesa (novega ali rabljenega) je mozen v mnogih trgovinah s kolesi (nekatere univerze
imajo svojo trgovino s kolesi). Kolesa se mnogokrat prodajajo tudi na uličah, a bodite pri tem
izjemno pozorni, saj so taksna kolesa najverjetneje ukradena in lahko zaidete v tezave.
»Istovestnost« kolesa lahko preverite tudi v registru koles (https://fdr.rdw.nl/; potrebujete
znamko kolesa in stevilko okvirja).
Dodatno opremo za kolesa (torba, zvoneč, lučke, kljucavnica!) je mozno kupiti v trgovinah s
kolesi, v trgovinah Hema, Ačtion itd. Pri nakupu novega kolesa je mozno kolo tudi zavarovati.
Ne pozabite - sprednja in zadnja luc za kolo sta ponoči obvezni! Ne bodite presenečeni, če vas
ustavi poličijska kontrola in vam izroči kazen! Dovolj so ze manjsi obeski z LED svetili.
Priporočamo tudi zelo močno ključavničo ter posebno pozornost, kje pusčate kolesa ponoči.
OV Čhipkaart omogoča tudi izposojo koles (OV fiets) na skoraj 300 postajah po čeli Nizozemski.
Letna naročnina znasa le 0,01€, izposoja za 24-ur stane 3,85€, in lahko traja do 72 ur naenkrat.
Če kolesa ne zelite kupiti in ga vzdrzevati, ga lahko najamete pri podjetju Šwapfiets, ki ponuja
kolesa v skoraj vseh večjih mestih. Mesečno vas bo kolo stalo priblizno €15 in zajema najem
kolesa, popravilo v primeru okvare in transport okvarjenega kolesa. Če okvarjeno kolo zapeljete
do ene izmed njihovih mestnih poslovalnič, vam bodo v primeru tezje okvare kolo nemudoma
zamenjali za novo. Na kolesih Šwapfiets boste pogoste videli tudi domačine.
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Nakupovanje
Največji trgoveč na Nizozemskem je Albert Heijn. Za nakupe v Albert Heijn priporočamo
pridobitev brezplačne kartiče »Bonus kaart«, ki vam prinasa stevilne ugodnosti pri nakupih
(takojsen popust). V kolikor imate med tednom ali vikendom čas, priporočamo obisk trzniče in
nakup sadja ter zelenjave tam (čena je namreč občutno nizja kot v trgovinah).
Ševeda je izbira hrane na Nizozemskem nekoliko drugačna kot v Šloveniji, vendar lahko tudi tu
najdete Vegeto, Argeto, listnato testo, kefir in se kaj. Veliko izbiro izdelkov iz drzav bivse
Jugoslavije boste nasli v trgovini Lukič v Amsterdamu in Balkan Šhop v Rotterdamu. V kolikor
raje posegate po ekolosko pridelanih izdelkih, potem v soboto obisčite mestno trzničo ali pojdite
v »eko« trgovine (EkoPlaza, Marqt itd.).
Pozor! Na Nizozemskem v trgovinah pogosto ni mozno plačilo s kreditnimi kartičami (VIŠA,
MasterČard idr.), saj so Nizozemči prečej nenaklonjeni tovrstnim načinom plačevanja. Zanimivo
je tudi, da lahko na blagajnah poleg plačila vasega nakupa z debitnimi kartičami (Maestro idr.)
hkrati opravite tudi dvig gotovine. Vse kar morate storiti je, da blagajničarki oz. blagajniku
pravočasno omenite, da bi poleg plačila zeleli tudi dvigniti določeno vsoto gotovine z vasega
bančnega računa. Tako v trgovinah kot tudi v restavračijah je na Nizozemskem ze zelo ustaljen
način plačevanja s telefonom preko sistemov Apple- in Google Pay.
Drogerije Etos, Kruidvat, DA in druge so primerljive nasim drogerijam (DM-u ali Muller), v njih
pa najdete tudi sirok spekter prehranskih dopolnil in zdravil brez rečepta.

Muzej hiš na vodi

Muzeji in Museumkaart

Obstaja muzej his na vodi,
kjer si lahko ogledate, kako
naj bi to izgledalo! Več na
Houseboatmuseum.

Nizozemska je dezela muzejev in galerij—po nekaterih podatkih jih ima največ na prebivalča!
Mesta kot so Amsterdam, Rotterdam in Den Haag so dom svetovno znanim muzejem in galerijam
kot so Rijskmuseum, Van Gogh Museum, Štedelijk, Hisa Anne Frank, Mauritshuis, Boijmans
Museum… Vstopnine muzejev niso nizke, vendar obstaja privlačna alternativa—museumkaart. Z
muzejsko kartičo, ki stane 60 EUR, imate čeloletni prost dostop do 400 muzejev po čeli drzavi.

Šte se kdajkoli sprasevali,
kako bi bilo ziveti na enem
izmed čolnov, privezanih na
kanalih reke Amstel?

Naj omenimo se, da v Amsterdamu vsako leto prvo soboto v meseču novembru poteka
Musemnačht ali tako imenovana Noč muzejev, ki obsega raznovrsten kulturni program.

Priročno
Muhasto vreme

PostNL

Wil je ook nederlands leren?

Na Nizozemskem je vreme
prečej muhasto, zato prideta
mobilni aplikačiji (in spletni
strani)
Buienradar
in
Buienalarm prečej prav. Tako
lahko natančno spremljate
dnevne spremembe vremena.

Posta je na Nizozemskem
urejena nekoliko drugače kot v
Šloveniji. Nič nevsakdanjega
ni, da vas paket počaka pred
vrati stanovanja, pri sosedih
ali v najblizji trafiki oz.
priročni trgovini, ki je hkrati
poslovalniča
PostNL.
Za
spremljanje potovanja vasega
paketa preko PostNL vam
priporočamo njihovo mobilno
aplikačijo.

Š stevilnimi dolgimi besedami,
trdimi h-ji in posebnostmi v
izgovorjavi, se nizozemsčina
zdi trd oreh. Kljub izjemnemu
znanju
anglesčine
med
Nizozemči nizozemsčina se
vedno pride prav pri stevilnih
priloznostih (npr. upravne in
davčne zadeve). Posebej v
večjih mestih je velika izbira
tečajev
jezika—presenečeni
boste, da je nizozemsčina lazja
kot se slisi!

ORANGE IS THE NEW
BLACK!
Nizozemči
ljubijo
oranz no barvo, saj je to
barva
nizozemske
kraljeve
druz ine
navadite se je č im prej.
Opazili
jo
boste
predvsem ob prazniku
»King's
Day«
oz.
»Koningsdag«, ki je 27.
aprila, sičer pa ni ravno
pogosta
izbira
za
vsakdanja oblač ila.
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Vtisi študentov na Nizozemskem
Temelj studija na Nizozemskem je zagotovo samoučenje in globoko zanimanje za dejavnosti, ki
dopolnjujejo studijski program, znotraj in izven univerze. Najbolj dragočen del studija so
stevilne priloznosti za praktično delo in »učenje na terenu«. Ze na dodiplomski ravni je
studentom omogočeno delo v odlično opremljenih laboratorijih, start-up podjetjih, in
raziskovalnih skupinah. Najbolj vreden delček znanja, ki sem ga kot studentka na Nizozemskem
pridobila je: na Nizozemskem čenijo neposrednost ; nihče ti ne ponudi ničesar kar tako, ampak
če pogumno vprasas in pokazes interes, ti bo najverjetneje priloznost ponujena.
Isabella, dodiplomski multidisciplinarni študij znanosti, Maastricht University

Dodiplomski studij v Amsterdamu je bila zame odlična izbira. Program je namenjen studentom,
ki si zelijo interdisčiplinarnega studija ekonomije, česar v Šloveniji ni na voljo. Temelji na
individualnem delu, saj so predavanja in vaje namenjena predvsem diskusiji prebranega gradiva.
Ob tem se profesorji dnevno trudijo tekočo snov povezati tudi s trenutnim dogajanjem po svetu,
kar studentom omogoča, da razvijejo nov »ekonomski par oči«. Študente se ze od samega
začetka studija zelo spodbuja k udelezitvi kariernih sejmov, vpisu v obstudijske dejavnosti, in
predvsem k raziskovalnemu delu.

Poletni utrinek is kampusa
Vrije Universitetit Amsterdam.

DRUŽIMO SE

Nik, dodiplomski študij ekonomije, University of Amsterdam

Za magistrski, in sedaj doktorski studij na Nizozemskem sem se odločil predvsem ker studija na
področju javnega potniskega prometa v Šloveniji ni bilo. Zivljenje in studij v tujini sta izpolnila
vsa moja pričakovanja: delo v izjemno mednarodnem okolju, interdisčiplinarnost, veliko
skupinskega dela, odlično mentorstvo, udelezevanje stevilnih konferenč in moderno
raziskovalno okolje z dostopom do vsega kar potrebujemo za raziskovanje na najvisji ravni.
Nejc, magistrski študij prometa, infrastrukture in logistike; doktorat iz prometnega načrtovanja,
Delft Univeristy of Technology

Jesenski utrinek is VTIŠ
Nizozemska:
Špoznavnega
srečanja za nove studente v
Amsterdamu.

Opravljanje doktorskega studija na Nizozemskem, v okviru Marie-Čurie fundačije, je bila odlična
izbira predvsem zaradi odličnih mentorjev in vrhunskih laboratorijev v Amsterdamu. Študij
omogoča razgibano raziskovalno delo, pisanje znanstvenih člankov, najrazličnejsa izobrazevanja
in udelezbo na konferenčah, z veliko obsirnega branja, kritičnega razmisljanja in predanosti!
Aleksandra, doktorski študij radiofarmacevtske znanosti, Vrije University Medical Center

Dodiplomski studij v Tilburgu je odlična izkusnja. Zaradi mednarodne naravnanosti univerz je
okolje bolj odprto in dovzetno, profesorji ne vzpostavljajo nedotakljive avtoritete, ampak s
studenti navezujejo pristne stike, kjer gre za spostovanje in zanimanje v obe smeri. Poudarek je
na delu z znanstveno literaturo in kritičnem razmisljanju, veliko je tudi dela v skupinah.
Program je interdisčiplinaren, pester in dinamičen.

Špomladansko druzenje
Amsterdamu

v

Lara, dodiplomski študij psihologije, Tilburg University

Magistrski studij v Delftu poteka v zelo mednarodnem vzdusju, saj skoraj poloviča studentov
prihaja iz tujine. Študij daje velik poudarek ekipnemu delu na projektih in kritičnemu misljenju.
Univerza je zelo močno povezana z gospodarstvom. Študentje imamo veliko priloznosti navezati
stike s podjetji na stevilnih kariernih dogodkih in vabljenih predavanjih. Na modernem kampusu
imamo tudi startup inkubator YEŠ Delft, ki studente s predmeti in različnimi dogodki spodbuja k
podjetniski poti in komerčializačiji visokotehnoloskih idej. Poleg rednih studijskih aktivnosti
imamo na voljo tudi zelo pester izbor obstudijskih, kulturnih in sportnih aktivnosti.

VTIŠ
Nizozemska
2017:
Šrečanja
pri
Šlovenski
veleposlaniči v Den Haagu.

Darija, magistrski študij managementa tehnologije, Delft University of Technology
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Prvi VTIŠ: Nizozemska

Društvo v tujini izobraženih Slovencev
Čankarjeva česta 1
1000 Ljubljana
E-posta: info@drustvovtis.si
Špletna stran: www.drustvovtis.si

Drustvo povezuje in zastopa interese slovenskih drzavljanov, ki
se v okviru visokosolskega studija izobrazujejo ali so se
izobrazevali oziroma opravljajo ali so opravljali raziskovalno
dejavnost na izobrazevalno-raziskovalnih ustanovah v tujini.
Prizadeva si spodbujati medsebojno sodelovanje slovenskih
strokovnjakov, ki delujejo v tujini, in njihovo sodelovanje z
izobrazevalnimi
in
raziskovalnimi
ustanovami
ter
gospodarstvom v Šloveniji.

Kolofon
Prvi vtis: Nizozemska
Osnovne informačije o studiju in zivljenju na
Nizozemskem
Avtorji: Aleksandra Pekosak, Ziga Malek,
Helena Ursič, Timotej Homar, Anton Tomsič ,
Matjaz Maletič, Goran Đakovič, Nejč Gerzinič in
Nik Gerbeč.
Izdalo: Drustvo v tujini izobrazenih Šlovenčev,
Kotnikova uliča 5, 1000 Ljubljana
Amsterdam, 2020.

Po podatkih iz maja 2020 ima drustvo več kot 1600 clanov, ki
zivijo, delajo ali studirajo v več kot 51-ih državah sveta. Glede
na razvejano članstvo ima drustvo globalno prisotnost, vendar
organiziramo dogodke lokalno, in sičer preko odborov po
drzavah (le-teh je kar 14). Drustvo organizira dogodke v ZDA,
Veliki Britaniji, Frančiji, Nemčiji, Belgiji, Nizozemski, Avstriji,
Luksemburgu, Španiji itd., in seveda Šloveniji.

Ali veš, da ima Republika Slovenija Veleposlaništvo na Nizozemskem?
Veleposlanistvo Republike Šlovenije v Haagu skrbi za vzdrzevanje in krepitev
bilateralnih stikov med Šlovenijo in Kraljevino Nizozemsko, je aktivno na področju
kulturne in gospodarske diplomačije ter tesno sodeluje s slovensko skupnostjo na
Nizozemskem. Šlovenijo in njene interese zastopa v mednarodnih organizačijah s
sedezem v Haagu
Kaj lahko uredim na konzularnem oddelku Veleposlanšitva?
Na Veleposlanistvu RŠ v Haagu deluje tudi konzularni oddelek, ki nudi konzularno
zasčito in pomoč drzavljanom Republike Šlovenije. Na Veleposlanistvu je mogoče
zaprositi za izdajo novega potnega lista in osebne izkazniče, spremeniti naslov
prebivalisča, zaprositi za izpiske iz matičnega registra (npr. mednarodni rojstni list,
potrdilo o samskem stanu, ipd.) ter podati vlogo za vpis rojstva ali poroke v slovenske
matične registre.
Več informačij o delovanju Veleposlanistva v Haagu
in konzularni pomoči je na voljo na spletni strain
Veleposlanistva, zlasti o aktualnih dogodkih pa tudi
na Fačebook strani.
Veleposlanistvo Republike Šlovenije v Haagu; Anna
Paulownastraat 11, 2518 BA The Hague
Telefon: + 31 70 310 8690
E-posta: sloembassy.hague@gov.si

Vsi predstavljeni podatki v brosuri so zgolj informativne narave. Za več informačij
se obrnite na ustrezne institučije ter preverite njihove uradne spletne strani.
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