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Vilket program läser du på? 
Arbetsterapeutprogrammet 

 
Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Jag åkte till Hogeschool Zuyd i Nederländerna, Heerlen. Men jag bodde i staden Maastricht 
som ligger ett par mil bort från Heerlen. 

 
Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Jag åkte i termin 6 och var där i totalt 14 veckor.  

 
Vad gjorde du där (kurser, projekt, praktik)? 
Jag gjorde min praktik i 10 veckor, skrev uppsats i tre veckor och reste runt i 1 vecka. Min 
praktik hade jag inom Hogeschool Zuyd, Heerlen och Maastricht University, Maastricht, 2 
dagar i veckan på varje plats. Arbetsmiljö och arbetsrelaterade sjukdomar. På Hogeschool 
Zuyd arbetade jag individuellt mot klienter med att förbättra arbetsmiljön medan jag på 
Maastricht University arbetade med att lära ut metoder för att genomföra 
arbetsplatsbedömningar. 

 
Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program?  
Min verksamhetsförlagda utbildning (12hp) samt 4,5hp från mitt examensarbete. 

 
Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
Jag gjorde min praktik 32 timmar i veckan under fyra dagar och en dag i veckan ägnade jag åt 
mitt uppsatsskrivande. 

 
Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? 
Kostnad? 
Jag bodde i Maastricht, en fantastisk vacker stad i de södra delarna av Nederländerna. Det är 
en av Nederländernas äldsta stader och stadskärnan ar otroligt vacker med gamla byggnader, 
kyrkor och kullersten. Stadens avslappnade atmosfär och dess många uteserveringar, 
marknader och vackra torg gör det till en extremt trivsam stad. Studentlivet är toppen i och 
med att Maastricht University ar väldigt attraktivt for utbytesstudenter, vilket innebär att det 
finns mycket härliga människor att möta och massor sociala aktiviteter att delta i. 
Jag bodde i en studentkorridor som Hogeschool Zuyd arrangerade åt mig och trots den höga 
kostnaden (395 euro för ett delat rum) så är jag mycket glad att jag hamnade där. 
Studentkorridoren ar en mötesplats for internationella studenter så det har varit en fantastisk 
utgångspunkt för att knyta nya kontakter.  

 
Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
Nej, jag kunde inte ett ord Nederländska men det har inte varit några problem, på praktiken 
har jag hela tiden kunnat prata engelska med mina handledare och klienter. Människor i 
Nederländerna är överlag mycket bra på engelska. Nederländska kan till en början tyckas vara 
ett helt oförståeligt sprak, men ju mer man hör av språket desto mer förstår man att det har en 
hel del likheter med svenska. Ta svenska, blandat med lite engelska, tyska (och låtsasspråket 
från The Sims, som min vän sa fint uttryckte det), så har du Nederländska. Men har man inget 
intresse for att lära sig spraket så är det inga problem att hålla sig till engelskan. 

 
Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna?  



 

Oj, jag har så otroligt mycket fina minnen jag tar med mig från Maastricht. En utav dem är det 
varma välkomnandet jag har fått från mina handledare på praktiken, de har varit otroligt 
stöttande och gett mig chansen att ta mig an utmanande uppgifter. Att göra praktiken har i 
Nederländarna har verkligen gett mig mer självförtroende i mitt framtida yrke.  
Ett annat helt fantastisk minne var en studentresa vi gjorde genom ESN (Erasmus Student 
Network) med 50 andra utbytesstudenter. På två dagar tog vi oss igenom 6 olika platser i 
Nederländerna och fick chansen att se allt från moderna byggander i Rotterdam, väderkvarnar 
i Kinderdijk, åka på båttur på kanalen i Utrecht och klä upp oss i traditionella kläder i 
Volendamm (se bild nedan).  
Men att sitta på en uteservering med sina nyfunna vänner i Maastricht, är även detta något 
som jag kommer sakna otroligt mycket. 

 
Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  
Jag har väldigt få situationer att dela med mig av var det kommer till detta. Kulturen är inte 
särskilt olik från Sverige. Jag kan ta några små exempel på skillnader, men inget som upplevts 
som jobbigt. Det första jag insåg var att sa fort man träffar någon Nederländsk ska man pussas 
på kinden, tre gånger. Typisk svensk som jag är blev jag fruktansvart obekväm till att börja 
med och förstod inte alls vad det var frågan om.  
Pa praktiken har jag upplevt det frustrerande då jag vill genomföra en bedömning eller 
behandling och jag inte kan använda de rätta verktygen då all litteratur och material är på 
nederländska. Det har inneburit att jag först varit tvungen att översätta allt, vilket har lett till 
att det tagit mycket längre tid för mig än for de nederländska studenterna. Så ett tips är att ta 
med så mycket material som möjligt från Sverige som du tror att du kan ha nytta av på 
praktiken. 

 
Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar 
du att du skulle ha kommit tidigare/senare?  
Jag kom en vecka innan vilket jag upplevde som bra, jag hann komma in i staden och 
orientera mig, se mig omkring och vara turist. När praktiken drog igång var det svårt att få tid 
till detta. Jag tror mindre än en vecka är för kort tid då man inte hinner med att vänja sig och 
upptäcka den nya staden ordentligt. 

 
Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört med att studera i 
Sverige? 
Resan finansierades genom CSN-lån och stipendier och då allt är billigare här (mat, kläder, 
hygienartiklar) jämfört med i Sverige har det inte varit några ekonomiska problem alls. Om 
jag i Sverige gör av med hela mitt CSN under en månad, skulle jag vilja pastå att jag har ca 
1500 kronor kvar av mitt CSN i Nederländerna, om jag köper likande saker. 

 
Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  
Jättebra, när vi kom till stationen i Maastricht stod våra faddrar redo att möta oss och visa oss 
vägen till varat boende. Sedan fick vi en guidad tur genom Maastricht och tips på mataffärer 
och så vidare. Dagen efter ankomsten åkte vi i till Heerlen och blev varmt välkomnade av de 
internationella kontakterna på Arbetsterapeututbildningen. Dagen efter detta var det dags för 
introduktionsdagar med alla internationella studenter då vi i ett två-dagars program fick en 
historisk guidad tur genom Maastricht, fick prova på nederländsk mat och spela nederländska 
sporter. Två mycket uppskattade dagar där vi fick chansen att möta studenter från världen 
över. 
 



 

Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående 
förberedelse eller studier? 
Se till att ha alla papper som måste skrivas ut förbereda för att allt ska gå så smidigt som 
möjligt med utbytet. Om du måste hitta boende själv, välj det med omsorg. Jag 
rekommenderar starkt att bo i anknytning med andra studenter då detta ger ett utmärkt tillfälle 
att träffa nya människor och vänner for livet.  
Och en annan sak, ta inte med for mycket packning, jag har shoppat så mycket så det var helt 
onödigt  

 
Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig? 
Pass och papper som ska skrivas på är såklart det absolut viktigaste, allt annat går att lösa. 
Men en regnjacka skadar inte, da vädergudarna tycks gilla att ösa regn over Nederländerna. 

 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 
JA, var inte rädd for språkbarriären, det är inga problem. Maastricht är en otroligt vacker stad 
och med mycket aktiviteter. Människorna är trevliga, hjälpsamma och pratar bra engelska. 
Hela atmosfären som existerar har gjort att jag känt mig mindre stressad och att jag har 
anpassat mig bra. Maastricht ar en perfekt stad om du vill få ut så mycket som möjligt av dina 
utlandsstudier, jag har bara positiva erfarenheter. 

 
Övrigt: 
Åker du till Maastricht rekommenderar jag att du införskaffar dig en cykel (jag hittade en 
second hand-cykel for 40 euro), då det är mycket vanligt att cykla här och då de har 
cykelvägar och trafikregler som gynnar cyklister. Men det är förstås, väljer du att köpa en 
cykel, så är det än viktigare att inte glömma regnjackan hemma i Sverige  

 
En annan sak som gör utbytesstudier i Maastricht fördelaktigt, är att det är så nära till andra 
länder. På 10 minuter kan du cykla (du såg rätt, CYKLA) till Belgien och buss till Tyskland 
tar inte mer än en timme. Jag har hunnit resa till både Belgien, Tyskland, Luxemburg och 
Tjeckien tack vare detta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Ovan: Rundvandring i 
arbetsterapilokalerna på 
Hogeschool Zuyd, här 
hade jag en del av min 
VFU 

Vänster: jag och 
mina japanska 
vänner Mika & 
Naho utanför 
EU:s högkvarter 
i Bryssel, 
Belgien. 

På resa med 
Erasmus Student 
Network, här i  
Volendamm 
iklädda 
Nederländska 
traditionaella 
kläder  



 

 
 


