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Van januari 2005 tot en met juni 2005 heb ik Psychologie en Scandinavische talen gestudeerd aan de 
Universitetet i Bergen, te Noorwegen. Bergen ligt aan de westkust van Noorwegen en kent een milde 
klimaat met veel regen. 
 
De UiB heeft woonruimte voor me geregeld. Ik woonde in een internationaal studentenhuis: Fantoft. 
De reistijd met de bus of fiets van Fantoft naar het centrum, waar ook de universiteit is, is ongeveer 20 
minuten. De bussen rijden regelmatig en het is een goede verbinding. Ik had een eigen kamer met 
toilet en douche en deelde de keuken met 8 anderen. Het is ontzettend gezellig om in Fantoft te 
wonen, omdat je makkelijk en snel contacten maakt met andere (internationale) studenten en je leert 
een hoop over verschillende culturen. Het nadeel is, als je Noren wilt leren kennen, dat er niet veel 
Noren wonen. Als je liever tussen de Noorse studenten wilt wonen en dichter bij de universiteit wilt 
zitten, kun je bij aankomst bij de receptie van Fantoft vragen of je in een studentenhuis in het centrum 
kunt wonen 
 
Het was de bedoeling dat ik aan de UiB mijn scriptie zou schrijven, maar helaas is het door 
omstandigheden niet gelukt. Wel heb ik een aantal interessante vakken kunnen volgen aan de 
Faculteit der Psychologie en Faculteit der Geesteswetenschappen.  
 
De opleiding Psychologie is een ‘professional study’ in Noorwegen, wat betekent dat niet iedereen 
toegelaten wordt tot die opleiding (het is te vergelijken met Tandheelkunde en Medicijnen in 
Nederland). Er werden weinig Engelstalige vakken gegeven en de meeste Engelstalige vakken 
bestonden slechts uit 1 introductiecollege, een (groeps)paper schrijven en dan 2 weken later een 
presentatie geven. Zelf heb ik 1 Noors vak gevolgd en 3 Engelse vakken. Deze sloten niet echt aan op 
mijn afstudeerrichting, maar hadden wel enige betrekking op mijn scriptieonderwerp. Voor elk vak 
werd veel literatuur opgegeven, maar meestal werd er slechts een paar hoofdstukken uit een boek 
gebruikt. Mijn advies is dan ook om in Nederland alvast uit te zoeken wat voor literatuur je nodig hebt 
en dat te kopiëren/ aan te schaffen. Boeken en syllabi zijn heel duur in Noorwegen. 
 
Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen heb ik het vak Scandinavian Area Studies 1: The History 
and Culture of Nordic Languages gevolgd. Dit vak heb ik uit interesse gedaan. Als je geïnteresseerd 
bent in hoe de talen in Scandinavië zich hebben ontwikkeld, is dit vak een echte aanrader. Verder heb 
ik een talencursus Noors gevolgd. De Noorse taal is makkelijk te leren, omdat het grammaticaal 
gezien op het Nederlands lijkt. Als voorbereiding op mijn verblijf in Noorwegen, heb ik in Nederland 
aan de UvA een talencursus Noors gedaan en kon na een plaatsingstoets in Noorwegen, op een 
hoger niveau aan de talencursus beginnen daar. Noren spreken heel goed Engels, maar ze 
waarderen het enorm als je hun taal (probeert te) spreken. Bovendien is het dan ook makkelijker om 
contact met de locals te maken als je de taal beheerst. 
 
Naast studeren heb ik ook een beetje rond gereisd in de omgeving van Bergen: de natuur is prachtig! 
Betreft de cultuurverschillen: Noorwegen lijkt qua cultuur erg op Nederland, maar wat ik heb gemerkt 
is dat Noren veel minder gehaast zijn, dat familie en vrienden belangrijk zijn voor ze en ze hebben 
veel respect voor de natuur. Noren zijn gesloten mensen, daarom is het moeilijk om contact met ze te 
maken. Ze zullen niet zomaar uit zichzelf op je afstappen, dat zou je zelf moeten doen. Maar als je 
eenmaal een Noor als vriend hebt, dan is het ook echt een vriend voor het leven. Verder zijn ze 
geduldig, erg vriendelijk en behulpzaam en nemen echt de tijd voor je om je te helpen. 
 
Mocht je gaan studeren in Bergen, dan is het aan te raden om de introductieperiode bij te wonen: je 
krijgt niet alleen nuttige en belangrijke informatie, maar je leert ook een hoop mensen kennen. Zo heb 
ik ook mijn vrienden leren kennen en heb de rest van het semester heel veel tijd met ze doorgebracht. 
Verder raad ik aan om ervoor te zorgen dat je voldoende geld hebt: je hebt ongeveer €800,= per 
maand nodig om rond te komen. Noorwegen is een duur land, maar wel je geld waard. En probeer 
naast het studeren ook tijd te maken voor het rondreizen in Noorwegen. 
 
Ik heb daar een ontzettend leuke tijd gehad, veel vrienden gemaakt en ben ondanks de vele vakken 
(39 ECTS) die ik gevolgd hebt tot rust gekomen daar. Ik zal deze studiewisseling niet vergeten en zal 
Noorwegen echt heel erg missen. 



Nog wat praktische tips: 
• Talencursus: Noors is makkelijk te leren. Bij de aanmelding kun je je opgeven voor een 

talencursus Noors. Ik raad het aan, want Noren waarderen het enorm dat je een beetje Noors 
spreekt. Je kunt ook voordat je vertrekt, aan de UvA een cursus Taalwerving Noors I doen. Je 
leert dan Bokmål Noors (Noorwegen kent 2 officiële ‘talen’: Bokmål en Nynorsk). Helaas kent 
Noorwegen een ontelbaar aantal dialecten en een standaard hebben ze niet. Het is daarom in 
het begin moeilijk om iedereen te verstaan, maar na een paar weken went het. 

• Pinnen: Je kunt je Nederlandse Europas (met Maestro-logo) overal in Noorwegen gebruiken, 
behalve in de supermarkten! Dus zorg ervoor dat je al wat Noorse kronen op zak hebt als je in 
Noorwegen aankomt, want anders kan je de eerste dag geen boodschappen doen. Op het 
vliegveld is een geldautomaat aanwezig (in het Noors heet het een Mini-bank). 

• Flybussen (http://www.flybussen.no/bergen/ ) Een buskaartje (Flybussen) van het vliegveld 
naar Fantoft/ Bergen Centrum kost 70Nkr. Studenten krijgen helaas geen korting op de Flybus 
in Bergen. 

• De Vreemdelingenpolitie: bij aankomst moet je in je eerste week je aanmelden bij de 
Vreemdelingen politie (wordt uitgelegd bij de introductieweek). Ga vroeg in de ochtend, want 
de wachttijden zijn lang. 

• Noorse Bankrekening: Als je een jaar in Noorwegen gaat studeren is het misschien handig om 
een Noorse bankrekening te openen. Je hebt hiervoor een D-nummer nodig (soort van tijdelijk 
sofi-nummer). In principe vraagt de bank deze D-nummer voor je aan als je een rekening bij 
ze opent. Maar niet alle banken doen dit! Soms moet je zelf naar de Vreemdelingenpolitie om 
dit te regelen en dit duurt helaas zeer lang. 

• Betalen van de huur: 
o Heb je een Noorse rekening (zie hierboven) dan kan je gewoon via je Noorse 

bankrekening je huur betalen.  
o Heb je een Nederlandse rekening, dan kun je het beste je huur contant betalen bij een 

bank. Want zowel de Nederlandse als de Noorse bank rekent nogal een hoog tarief 
voor het overmaken van geld vanuit Nederland naar Noorwegen. Als je contant 
betaalt aan de balie van een Noorse bank, dan betaal je ong. 40Nkr aan 
administratiekosten per keer. Het is zeer verleidelijk en makkelijk om je huur bij het 
postkantoor van Fantoft te gaan betalen, maar daar zijn de administratiekosten 2x zo 
hoog als bij een bank. 

• Collegekaart: Wordt bij de kaartcentrum van de UiB gemaakt. Er wordt daar een foto van je 
gemaakt. Neem je paspoort en inschrijvingsbewijs van de UiB mee. 

• Buskaart (http://www.gaiatrafikk.no): Voor het maken van student  bus abonnement heb je 
een pasfoto en een bewijs dat je student bent nodig, neem dus pasfoto’s mee. En het is echt 
beter om niet te gaan zwartrijden, boete: 750Nkr (= €96,-), terwijl een maand abonnement 
ong. €50 euro kost. 

• Supermarkten: Bergen heeft op elke hoek wel een supermarkt: Rema1000, Rimi, Spar, Lidl, 
COOP en Safari zijn de meest bekende supermarkten. 

• Uitgaansgelegenheden: Kvarteret, Hulen, Metro, Kamelon (de meeste psychologiefeesten 
worden hier gehouden), Garage, Rick’s. 

• Het weer & kleding: Als de zon schijnt is het werkelijk prachtig (en aangenaam warm) in 
Bergen. Helaas regent het bijna elke dag in Bergen en soms komt het letterlijk met bakken uit 
de hemel vallen. Dus waterdichte kleding is een must! En als je van plan bent om te gaan 
fietsen: een goede regenpak is handig als je droog wilt blijven. Een goede paraplu (de meest 
betaalbare windbestendige paraplu) kun je kopen bij de Body Shop voor ong. 49Nkr. 

• Openingstijden van winkels: zondags ALTIJD gesloten. Ook op feestdagen. Met Pasen zijn ze 
de hele week dicht, dus wel tijdig en genoeg boodschappen doen. 

• Ook leuk om te weten: als je het eerste semester van het collegejaar aankomt in Bergen, dan 
gaan er gratis bussen naar Ikea. Normaal kost het reis naar de Ikea ong. 46Nkr (retour). 
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