Tinggal di Belanda dengan partner Anda
Apakah Anda ingin tinggal di Belanda dengan partner Anda?
Kalau demikian folder ini untuk Anda.
Pikirkan dulu baik-baik!
Pindah ke sebuah negara lain tidaklah mudah.
Anda punya kewajiban-kewajiban jika ingin tinggal di Belanda
 Anda harus belajar bahasa Belanda.
 Anda harus mengenali Belanda itu bagaimana. Dan bagaimana kita di Belanda berhubungan dengan
orang lain.
 Anda harus berpartisipasi dalam masyarakat. Misalnya dengan bekerja. Atau dengan mengikuti sebuah
pendidikan.
Kami juga menyebut ini dengan: inburgeren [berintegrasi] atau inburgering [integrasi].
Buatlah sebuah rencana dengan partner Anda
 Bagaimana Anda bisa mulai belajar bahasa Belanda di negara Anda sendiri?
 Pendidikan mana yang ingin Anda tempuh? Atau pekerjaan apa? Bagaimana pendapat Anda tentang
pendidikan atau pekerjaan ini?
 Apakah Anda sudah punya ijazah? Mungkin ijazah Anda juga berlaku di Belanda. Untuk itu diploma
Anda harus dievaluasi.
 Anda akan tinggal di mana?
Sebuah rencana akan membantu Anda untuk membuat suatu start yang baik di Belanda.
Folder ini membantu Anda dalam pembuatan sebuah rencana
Anda membaca segala sesuatu tentang kehidupan di Belanda.
 Apa yang bisa Anda lakukan
 Apa yang harus Anda lakukan
• Masalah-masalah apa yang dapat Anda hadapi

Langkah 1: Persiapan
Apa yang Anda ketahui tentang Belanda?
Anda tentu sudah memikirkan tentang Belanda. Usahakan agar Anda tahu apa yang bisa Anda harapkan.
Mungkin Anda sudah mulai dengan berintegrasi. Sebelum Anda boleh ke Belanda, Anda harus lulus ujian dasar
integrasi di luar negeri. Anda bisa membaca semua tentang ini lebih jauh dalam folder ini. Pada langkah 2.
Hidup kaya di Belanda?
Belanda adalah sebuah negara makmur. Tetapi di Belanda juga mahal dan tidak semua orang kaya. Dengan
bekerja Anda akan bisa mengongkosi hidup di Belanda. Di Belanda sudah layak bahwa kedua partner bekerja.
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Bicaralah dengan partner Anda
Bicarakan tentang apa yang Anda harapkan. Dan apa yang diharapkan oleh partner Anda. Buatlah misalnya janji
tentang bersih-bersih. Atau tentang masak. Atau tentang anak-anak. Hidup bersama di sebuah negara yang
baru tidak selalu mudah. Terutama kalau Anda belum pernah tinggal dengan partner Anda dalam satu rumah.
Atau belum lama tinggal dalam satu rumah.
Anda harus mengurusi banyak urusan kalau akan tinggal di Belanda
Contoh-contoh tentang apa yang harus Anda lakukan:
 Anda harus melanjutkan integrasi diri Anda. Untuk ini Anda bisa mengikuti kursus: sebuah kursus
integrasi. Anda harus mengurusi sendiri kursus itu. Semua tentang integrasi di Belanda bisa dibaca
dalam folder ini. Pada langkah 3.
 Anda harus mengurusi sebuah asuransi kesehatan. Dan seorang dokter dan seorang dokter gigi.
 Anda harus mencari pekerjaan. Atau sebuah pendidikan. Bekerja adalah cara tercepat untuk
berintegrasi.
 Anda punya ijazah? Kalau begitu Anda bisa mengurus agar juga berlaku di Belanda. Ini namanya
evaluasi diploma. Ijazah luar negeri kadang-kadang dinilai lebih rendah. Lalu Anda harus mencari ijazah
tambahan di Belanda sebelum Anda boleh bekerja untuk tingkatan yang sama.
Buatlah persiapan baik-baik untuk minggu-minggu pertama
Seringkali partner Anda sudah bekerja. Anda lalu sering akan sendirian. Usahakan agar Anda punya kegiatan
cukup. Perhatikanlah lingkungan Anda yang baru. Coba berkenalan dengan orang lain. Coba juga berkenalan
dengan orang-orang yang tidak berasal dari negara yang sama. Dengan demikian Anda akan belajar bahasa
Belanda lebih cepat.
Tips dari orang-orang lain yang pindah
ke Belanda: “Kenali lingkungan Anda.
Coba setiap kali berjalan atau bersepeda
semakin jauh.”
“Coba sendiri berbicara dalam bahasa
Belanda. Jangan biarkan orang-orang
lain menterjemahkan semuanya.”
“Ngobrollah dengan para tetangga
setiap hari. Atau dalam sebuah toko.”
Belajarlah bersepeda atau ambil kursus
mengendarai mobil.”
“Pergilah ke pusat lingkungan . Di sana
seringkali Anda bisa melakukan hal-hal
yang menarik.”
Tips dari orang-orang lain yang pindah
ke Belanda:
“Belajarnya bahasa Belanda lambat?
Mintalah PR yang lebih banyak. Atau

cari kursus ekstra.”
"Nontonlah TV Belanda setiap hari."
"Anda lebih cepat belajar bahasa Belanda dengan
menonton acara anak-anak. Atau gunakan teks bawah
di layar untuk orang tunarungu. Itu bisa ditemukan di
Teleteks halaman 888."
"Tiap hari hanya gunakan bahasa Belanda untuk
beberapa jam di rumah. Atau sehari penuh setiap
minggu." "Carilah seorang pelatih bahasa sukarela."
"Mintalah orang lain untuk mengatakan kalau Anda
mengatakan sesuatu yang kurang benar. Atau tidak
benar pengucapannya."
"Carilah kerja. Tidak berhasil? Lakukan pekerjaan
sukarela: pekerjaan sukarela."
"Carilah apakah ada sebuah perkumpulan di
lingkungan Anda. Seringkali mereka bisa menolong
Anda."

Anda harus bersama-sama mengurusi anak-anak Anda
Di Belanda kedua orang tua harus mendidik anak-anak. Jadi tidak hanya si ibu. Di Belanda adalah normal untuk
mendidik anak dan bekerja atau menempuh sebuah pendidikan.
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Apa yang harus Anda ketahui tentang hak-hak Anda
Di Belanda kadang-kadang lain dengan kalau di negara asal Anda. Laki-laki dan perempuan punya hak-hak yang
sama di Belanda. Partner Anda bukanlah majikan Anda. Anda adalah majikan Anda sendiri. Anda boleh
menentukan sendiri ke mana Anda akan pergi. Anda boleh menentukan sendiri dengan siapa Anda bicara.
Anda boleh menentukan sendiri dengan siapa Anda menikah
Memaksa seseorang untuk menikah adalah larangan. Memaksa seseorang untuk tetap menikah juga merupakan
larangan. Setiap orang boleh menentukan sendiri dengan siapa dia menikah. Setiap orang boleh bercerai.
Informasi
lebih
lanjut
dapat
Anda
temukan
di:
www.trouwentegenjewil.nl,www.chatmetfier.nl,www.hallokezban.nl, www.alsniemandietsweet.nl
Anda bisa menerima bantuan
Anda ada masalah dengan partner Anda? Atau Anda ada masalah dengan keluarga mertua? Atau ada tindak
kekerasan terhadap Anda? Untuk ini di Belanda Anda bisa mendapatkan bantuan.
 Anda bisa ke dokter umum.
 Atau ke seorang karyawan sosial.
 Atau ke Steunpunt Huiselijk Geweld [Titik Tumpu Kekerasan Dalam Rumah Tangga]. Lihat
www.huiselijkgeweld.nl Dalam bantuan ini Anda dilindungi. Masalah-masalah Anda tetap
dirahasiakan.
Semua orang adalah sama
Di Belanda semua orang diperlakukan sama. Mendiskriminasikan orang adalah larangan.
 Tidak ada masalah apakah Anda homoseksual atau lesbian.
 Tidak ada masalah apakah Anda punya pendapat lain.
 Tidak ada masalah apakah Anda berwarna kulit yang berbeda.
• Ingin tahu lebih banyak? Lihatlah di www.discriminatie.nl.
Anak-anak perempuan tidak boleh disunat
Di Belanda dilarang untuk menyunat anak-anak perempuan. Penyunatan anak perempuan dapat dihukum. Anda
disunat? Untuk itu Anda tidak akan pernah dihukum. Tapi Anda bisa meminta bantuan. Misalnya dari seorang
dokter.

Langkah 2: Berintegrasi di luar negeri
Menempuh ujian dasar integrasi di luar negeri
Sebelum Anda diperbolehkan datang ke Belanda Anda harus berintegrasi di negara tempat Anda tinggal.
Untuk diperbolehkan tinggal di Belanda Anda membutuhkan sebuah izin (mvv). Untuk izin ini Anda harus lulus
sebuah ujian. Ini adalah ujian dasar integrasi di luar negeri. Pendek kata: ujian dasar. Anda juga harus menempuh
ujian ini seandainya Anda pendeta atau imam.
Anda ingin tahu lebih banyak tentang penerimaan atau permohonan mvv?
Silahkan menghubungi IND:
Immigratie- en Natularisatiedienst (IND)
Telepon: 0900 1234561 (€ 0,10 per menit)
Dari luar negeri teleponlah: +31 20 889 30 45
Internet: www.ind.nl. Gunakan Klantdienstwijzer untuk mengetahui
apakah Anda harus menempuh ujian.
Ujian dasar itu seperti apa?
Ujiannya terdiri dari 3 bagian:
1.
Keterampilan percakapan – Anda harus bisa berbicara dalam bahasa Belanda.
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2.
3.

Keterampilan membaca – Anda harus bisa membaca bahasa Belanda.
Pengetahuan tentang masyarakat Belanda – Anda harus tahu bagaimana kita saling berhubungan dalam
masyarakat Belanda. Dan peraturan-peraturan apa yang ada di Belanda.

Bagaimana ujiannya?
1.
Keterampilan percakapan Ada 2 jenis pertanyaan:
1. Di layar Anda melihat seorang wanita atau pria. Dia bertanya sesuatu kepada Anda. Anda harus
menjawab pertanyaannya.
2. Anda mendengar sebuah kalimat. Anda juga bisa membaca kalimat itu di komputer. Kalimatnya tidak
selesai. Anda harus menyelesaikan kalimat itu sendiri. Anda mengucapkan jawabannya.
2.
Keterampilan membaca
Ada 2 jenis pertanyaan:
1. Anda mendengar sebuah kata, angka atau kalimat lewat headphone. Anda membaca 4 kata, angka atau
kalimat di komputer. Anda mengklik jawaban yang benar.
2. Anda membaca 6 teks di komputer. Untuk setiap teks Anda mendapat 2 pertanyaan. Ada 3 atau 4
jawaban. Anda mengklik jawaban yang benar.
3.
Pengetahuan tentang masyarakat Belanda (KNS [Kennis van de Nederlandse Samenleving])
Anda mendapat 30 pertanyaan di komputer. Pada setiap pertanyaan ada sebuah foto. Anda dapat membaca dan
mendengar pertanyaannya. Anda bisa memilih dari 2 jawaban. Anda mengklik jawaban yang benar.
Pertanyaan-pertanyaannya mengenai 7 topik:
1. Belanda: negara (geografi), bertempat tinggal dan angkutan
2. Sejarah
3. Pemerintah (tata negara), pemilihan (demokrasi) dan perundang-undangan
4. Bahasa Belanda dan perlunya mempelajarinya
5. Asuhan dan pendidikan
6. Perawatan kesehatan
7. Pekerjaan dan penghasilan
Belajar untuk ujian dasar dengan paket studi mandiri
Untuk ujian Anda bisa belajar dengan paket studi mandiri: Naar Nederland [Ke Belanda]. Dengan paket studi
mandiri ini Anda bisa belajar bahasa Belanda. Dan Anda belajar tentang Belanda.
Paket studi mandiri ini harganya sekitar € 100. Ini bisa dibeli di toko-toko buku dan lewat internet. Ingin tahu
lebih banyak? Lihatlah di www.naarnederland.nl.
Juga kalau Anda ingin berlatih untuk ujian dasar Anda bisa mengunjungi www.naarnederland.nl . Di situ terdapat
contoh ujian untuk semua dari ke-3 bagian tersebut.

Paket studi mandiri terdiri dari 6 bagian
1. sebuah pengantar dengan cd
2. sebuah dvd dengan film Naar Nederland [Ke Belanda]
3. buku foto Naar Nederland [Ke Belanda] dengan sebuah cd
4. buku kerja Naar Nederland, Nederlands voor anderstaligen [Ke Belanda, bahasa Belanda untuk orang
yang berbahasa asing] dengan cd
5. sebuah dvd dengan programa latihan digital
6. kode login untuk programa latihan
Paketnya ada dalam 18 bahasa
Belanda, Prancis, Inggris, Spanyol, Portugis, Kurdi, Arab Standar, Arab Maroko, Tarifit/Rif Berber, Cina, Rusia,
Somalia Standar, Indonesia, Thailand, Urdu, Pashto, Dari dan Vietnam.
Di mana Anda bisa menempuh ujian?
 Di sebuah kedutaan besar Belanda
 Di sebuah konsulat Belanda
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Di http://www.inburgeren.nI/apps/aanmelden/#/ Anda dapat melihat apakah di negara Anda ada sebuah
kedutaan besar atau konsulat di mana Anda dapat menempuh ujian dasar. Apakah di negara Anda tidak ada
kedutaan besar atau konsulat di mana Anda bisa menempuh ujian dasar? Kalau begitu Anda harus ke sebuah
negara lain. Anda memilih di mana Anda menempuh ujian pada saat Anda mendaftar.
Bagaimana Anda mendaftar?
Isilah formulir di: http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden. Ujian ini untuk semua bagian
harganya € 350. Anda juga bisa menempuh ujian lepas-lepas. Misalnya seandainya tidak lulus untuk satu bagian.
Keterampilan percakapan harganya € 150. Keterampilan membaca harganya € 100. Pengetahuan tentang
masyarakat Belanda harganya € 100. Ujiannya diatur oleh DUO.
Apa yang terjadi setelah Anda mendaftar?
Setelah pendaftaran Anda akan menerima berita dari DUO. Di situ bisa dilihat bagaimana harus membayar.
Apakah DUO sudah menerima pembayaran Anda? Kalau begitu Anda akan menerima berita lagi dari DUO. Di situ
bisa dilihat bahwa Anda bisa membuat janji untuk ujian Anda. Anda membuat janji dengan kedutaan besar atau
konsulat. Ingin tahu lebih banyak? Lihatlah di Atau Anda ada pertanyaan? Teleponlah dengan Rijksoverheid:
telepon 1400. Dari luar negeri Anda menelepon: +31 77 4656767. Anda juga bisa mengirim e-mail. Untuk itu
kunjungi www.rijksoverheid.nl.
Apa yang terjadi pada hari ujian?
 Anda datang pada tanggal dan jam seperti yang sudah dijanjikan.
 Anda melaporkan diri di konter.
 Anda menunjukkan paspor Anda. Sebuah tanda pengenal diri lainnya juga boleh. Karyawan akan
membuat fotokopi.
 Anda difoto.
 Sidik jari Anda akan dibuat.
Semua data dimasukkan ke dalam komputer.
Bagaimana ujian itu kalau Anda menempuh semua bagian?
1. Keterangan tentang bagian Pengetahuan tentang masyarakat Belanda
2. Menempuh bagian Pengetahuan tentang masyarakat Belanda. Maksimal Anda diberi waktu 30 menit.
3. Istirahat dan keterangan tentang bagian Keterampilan membaca.
4. Menempuh bagian Keterampilan membaca. Maksimal Anda diberi waktu 35 menit.
5. Istirahat dan keterangan tentang bagian Keterampilan Percakapan.
6. Menempuh bagian Keterampilan Percakapan. Maksimal Anda diberi waktu 30 menit.
Anda mengerjakan ujian di komputer. Secara keseluruhan Anda akan berada di kedutaan besar atau konsulat
selama kira-kira 2 jam.
Kapan Anda lulus?
Anda lulus kalau semua dari ke-3 bagian nilainya cukup. Untuk setiap bagian Anda akan diberi tahu secara
terpisah apakah nilai Anda cukup. Anda gagal untuk 1 bagian? Kalau begitu Anda hanya perlu mengulang bagian
itu.
Kapan Anda tahu hasilnya?

Dalam 8 minggu Anda menerima hasilnya dari DUO. Sering kali lebih cepat. Anda lulus untuk semua
dari ke-3 bagian? Kalau begitu Anda bisa mengajukan permohonan mvv. Juga ada peraturan-peraturan
tambahan untuk permohonan mvv. Dinas Imigrasi dan Naturalisasi (IND) dapat memberikan informasi
lebih lanjut tentang ini: Lihatlah di www.ind.nl atau telepon: 0900 1234561 (€ 0,10 per menit). Dari luar
negeri Anda menelepon: +31 20 889 30 45.
Dalam waktu 1 tahun setelah lulus ujian Anda harus mengajukan permohonan mvv
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Apakah Anda terlambat? Kalau begitu Anda harus menempuh ujian lagi. Kami menghitung sejak hari Anda lulus
bagian yang terakhir.
Bagaimana kalau Anda tidak lulus ujian?
Anda bisa selalu mengulanginya. Namun setiap kali Anda harus mendaftar dan membayar:
http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden.
Ada orang yang tidak perlu menempuh ujian
Anda ingin tahu apakah Anda tidak perlu menempuh ujian? Lihatlah di:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ikvrijstelling-krijgen-voor-het-basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.html
Bagaimana kalau Anda tidak bisa menempuh ujian?
Ada orang yang tidak bisa menempuh ujian. Misalnya karena kesehatan mereka. Anda ingin tahu apakah tidak
perlu menempuh ujian? Lihatlah di:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ikontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
Perhatikan:
Anda tidak perlu menempuh ujian? Namun Anda mungkin wajib integrasi di Belanda. Ingin tahu lebih lanjut?
Lihatlah di: www.inburgeren.nl.
Anda ingin tahu lebih banyak tentang ujiannya?
Lihatlah di www.naarnederland.nl. Atau Anda ada pertanyaan? Teleponlah dengan Rijksoverheid: telepon 1400.
Dari luar negeri Anda menelepon: +31 77 4656767. Anda juga bisa kirim e-mail. Untuk itu kunjungilah
www.rijksoverheid.nl.

Langkah 3: Berintegrasi di Belanda
Di Belanda Anda juga harus lulus sebuah ujian
Ini menyangkut ujian Integrasi di Belanda [Inburgering in Nederland]. Ujian ini lebih sulit daripada ujian dasar.
Karena di sini Anda belajar bahasa Belanda dengan lebih baik. Dan di sini Anda mempelajari tentang Belanda
secara lebih banyak. Dengan demikian Anda akan bisa berintegrasi dengan baik di Belanda. Dan kesempatan
Anda untuk bekerja lebih besar.
Ujiannya terdiri dari 6 bagian
1. Keterampilan membaca – Anda harus bisa membaca bahasa Belanda.
2. Keterampilan mendengarkan – Anda harus bisa memahami bahasa Belanda.
3. Keterampilan menulis – Anda harus bisa menulis dalam bahasa Belanda.
4. Keterampilan percakapan – Anda harus bisa berbicara dalam bahasa Belanda.
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5.
6.

Pengetahuan tentang masyarakat Belanda – Anda harus tahu bagaimana kita saling berhubungan di
Belanda. Dan peraturan-peraturan apa yang ada di Belanda.
Orientasi pada pasaran kerja di Belanda – Anda harus bisa menemukan pekerjaan.

Bagaimana ujiannya?
1. Keterampilan membaca
Anda mengerjakan ujian di komputer. Anda membaca teks-teks. Teks-teksnya diambil misalnya dari koran.
Untuk setiap teks Anda mendapat beberapa pertanyaan. Anda melihat beberapa jawaban. Anda memilih
jawaban yang benar.
2.

Keterampilan mendengarkan
Anda mengerjakan ujian di komputer. Anda melihat film-film. Dan Anda mendengarkan teks-teksnya. Untuk
setiap film Anda mendapat beberapa pertanyaan. Anda melihat beberapa jawaban. Anda memilih jawaban
yang benar.

3.

Keterampilan menulis
Anda mengerjakan ujian di atas kertas. Anda mendapat berbagai jenis tugas. Misalnya:
 Anda menulis sepucuk surat.
 Anda mengisi sebuah formulir.
 Anda melengkapi kalimat.
 Anda menulis misalnya sebuah e-mail kepada seorang teman yang ulang tahun.
 Anda mengisi sebuah formulir dari sebuah kerjantara.

4.

Keterampilan percakapan
Anda mengerjakan ujian di komputer. Ujiannya terdiri dari 2 bagian:
1. Anda mendapat pertanyaan-pertanyaan. Anda harus mengucapkan jawabannya yang benar.
2. Anda melihat dan mendengarkan film-film. Anda melihat beberapa jawaban. Anda memilih
jawaban yang benar.

5.

Pengetahuan tentang Masyarakat Belanda
Anda mengerjakan ujian di komputer. Anda melihat dan mendengarkan film-film. Untuk setiap film Anda
mendapat beberapa pertanyaan. Anda melihat beberapa jawaban. Anda memilih jawaban yang benar.

6.

Orientasi pada Pasaran Kerja di Belanda. Ujian ini mempunyai 2 bagian:
1. Anda membuat sebuah map tentang Anda sendiri. Anda menulis misalnya tentang apa yang bisa
Anda lakukan. Dan pekerjaan apa yang Anda inginkan. Sekarang dan di tahun-tahun mendatang.
Kita menyebut map seperti itu: portofolio. Lihat boks.
2. Portofolio Anda diperiksa. Apakah portofolio Anda disetujui? Kalau begitu Anda harus
mendaftarkan diri untuk sebuah pembicaraan. Pembicaraan itu mengenai portofolio Anda.

Anda harus berusaha sendiri agar lulus ujian
Anda harus belajar sendiri. Untuk ini Anda harus mencari bantuan sendiri. Dengan sebuah kursus integrasi
kesempatan Anda akan lebih besar untuk lulus ujian integrasi. Namun tidak ada kewajiban untuk mengikuti
kursus integrasi. Anda ingin ikut kursus integrasi? Lihatlah di: www.ikwilinburgeren.nl.
Anda harus membayar ujian dan kursus sendiri
Anda tidak mampu membayar? Kalau begitu Anda bisa meminjam uang. Anda bisa meminjam uang untuk
kursus dan ujian. Anda meminjam uang itu dari DUO. Anda harus melunasi uang itu di kemudian hari. Anda
juga membayar bunga.
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Mengapa sebuah portofolio?
Sulitlah menemukan pekerjaan dan menjaganya
Maka dari itu Anda membuat sebuah portofolio: Ini adalah sebuah map dengan segala jenis informasi
tentang diri Anda. Dan tentang pekerjaan yang dapat Anda lakukan. Apakah Anda memperoleh izin tinggal
pada 1 Januari 2015 atau sesudahnya? Kalau begitu portofolio merupakan bagian dari ujian sejak 1 Januari
2015. Ini merupakan bagian dari Orientasi pada Pasaran Kerja di Belanda. Anda ingin tahu lebih banyak?
Lihatlah di www.inburgeren.nl.
Apa yang ada dalam portofolio Anda?
Dalam portofolio Anda ada kartu-kartu: Kartu-kartu hasil. Anda menulis kartu-kartu itu sendiri:
 Anda melihat pekerjaan apa yang ingin Anda lakukan. Anda menuliskan pekerjaan apa yang ingin Anda
lakukan.
 Anda melihat pekerjaan apa yang bisa Anda lakukan. Anda menuliskan pekerjaan apa yang bisa Anda
lakukan.
 Anda melihat pekerjaan apa yang ada. Anda menuliskan pekerjaan apa yang ada.
 Anda belajar bagaimana orang Belanda bekerja. Anda melihat apa yang harus Anda ubah sendiri untuk
bisa bekerja di Belanda. Anda menuliskan apa yang harus Anda ubah.
 Anda melihat pekerjaan apa yang ingin Anda lakukan di kemudian hari. Anda membuat sebuah rencana:
rencana karier.

Situs-situs web yang membantu Anda dengan portofolio Anda
http://www.123test.nl/beroepen Di sini Anda bisa membuat tes-tes. Anda belajar lebih mengenali diri Anda
sendiri.
http://www.beroepeninbeeld.nl
http://www.opleidingenberoep.nl
http://www.internettv.ROC.nl
Di sini Anda membaca tentang profesi-profesi. Dan Anda dapat membuat tes-tes. Anda akan menemukan
profesi apa yang ingin Anda lakukan.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs Di sini Anda membaca tentang
pendidikan. Dan Anda membaca tentang pendidikan apa saja yang ada. Dan Anda membaca tentang
pendidikan mana yang diperlukan untuk sebuah profesi.
http://www.nationaleberoepengids.nl/Arbeidsmarkt perspectief Di sini Anda membaca tentang kesempatan
kerja untuk sebuah profesi.
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk nl/werknemer/meer weten/kansen vergroten/
tipsvoorallochtonen/internationalediplomawaardering Di sini Anda membaca di mana Anda bisa minta
evaluasi ijazah Anda.
http://www.idw.n/diplomawaardering-aanvragen.html
Anda punya ijazah sekolah menengah? Kalau begitu di sini Anda membaca bagaimana Anda bisa minta
evaluasi ijazah Anda.

http://www.nuffic.nl/diplomawaardering/beroepserkenning/inkomende-mobiliteit
Anda punya ijazah sekolah tinggi? Kalau begitu di sini Anda membaca bagaimana Anda bisa minta evaluasi
ijazah Anda.
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