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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Najaar 2021 

MALTA 

 

2 jongeren uit de opleiding “Administratief Medewerker” van VKO (Opwijk)liepen een buitenlandse 
werkstage in Malta (i.s.m. MCAST).  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?  
 Toen mij deze kans in juni ‘21 werd voorgesteld heb ik eigenlijk niet getwijfeld. Ik zag hierin een 

hele grote kans die ik geen 2de keer zou krijgen. Alles hierin sprak mij aan: het zelfstandig leven 
voor 2 weken, het buitenland gaan verkennen, kijken hoe er gewerkt wordt in een ander land, 
nieuwe mensen leren kennen. Kortom, ervaringen opdoen die ik voor altijd zal kunnen meenemen. 

Merel 

 Het leek mij een zeer unieke en leerrijke ervaring. Emilie 

 

  
 
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?  
 Ik keek vooral uit om nieuwe mensen te leren kennen en de werking van het land van 

bestemming. Ook keek ik heel erg uit naar de uitdaging om 2 weken zelfstandig te zijn. Mijn 
verwachtingen waren dan ook vooral om op sociaal en zelfstandig vlak bij te leren.  
Ik wilde graag leren over hoe de mensen daar hun dagelijks leven leiden, meer leren over hun 
gewoontes en tradities. 

Merel 

 Ik wou zelfstandig leren zijn, en mijn sociale skills bijwerken. Emilie 

 
 
3. Wat heb je geleerd?   
 Als ik erop terug kijk heb ik het gevoel veel bij bijgeleerd te hebben. Ik heb veel met mijn collega’s 

gepraat en veel bijgeleerd over Malta. Hier en daar heb ik een woordje in het Maltees 
meegekregen. Op taal vlak ben ik ook echt vooruit gegaan. Het zelfstandig leven voor 2 weken ging 
vlot en goed. 

Merel 

 Ik heb veel over de Maltese cultuur geleerd en mijn communicatie skills verbeterd. Emilie 
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4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 
en/of geleerd?  
 Ik ben heel dankbaar voor de mensen waarmee ik heb mogen samenwerken. Zij waren heel lief 

voor mij en hebben mij veel kansen gegeven om verschillende dingen te doen. Ze hebben mij hele 
leuke dingen laten doen zoals mij laten helpen met de kerstversiering op te zetten. Hierdoor heb ik 
ook een leuke tijd met hun gehad en de kans gehad om veel met hun te babbelen en geleerd hoe 
Kerst daar in Malta gevierd wordt. Het is een grootse gebeurtenis daar. Natuurlijk heb ik ook 
administratief werk gedaan. Naast wat kopiëren en klasseren mocht ik ook de telefoon opnemen, 
wat in het begin een beetje spannend was omdat het toch in een andere taal is. Ook heb ik de 
studenten rechtstreeks mogen helpen door op hun vragen te mogen antwoorden als ze naar de 
receptie kwamen. Het vertrouwen dat ze mij hierin gaven apprecieerde ik heel erg en hierdoor ben 
ik ook zekerder geworden in Engels. 

Merel 

 Ik heb beter leren samenwerken en communiceren. Emilie 

 
5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?  
 Ik ben heel blij dat ik deze mensen van Mcast heb mogen leren kennen. Zij hebben mij veel 

bijgeleerd. Er waren heel veel leuke momenten op het werk dat ik hard heb moeten lachen. Ook 
tijdens het ontdekken van Malta - samen met mijn reisgenoot, Emilie Fettes - heb ik hele mooie 
momenten meegemaakt. 

Merel 

 Het zelfstandig leven Emilie 
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6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?  
 Mijn verwachtingen zijn zeer goed ingevuld. Het 2 weken zelfstandig leven ging heel vlot en goed. 

Ik heb goede contacten gemaakt met de mensen daar en dat is ook wat ik wou. 
Merel 

 Mijn verwachtingen zijn positief ingevuld. We hebben 2 weken zelfstandig mogen leven en mijn 
sociale skills zijn veel vooruit gegaan. 

Emilie 

 
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?  
 Ja, zeker wel! Het zijn ervaringen dat je meeneemt voor altijd en het iets unieks. Elke keer zal het 

iets anders zijn en er zullen altijd nieuwe dingen zijn om te leren. Uit zoiets leer je heel veel. 
Merel 

 Ik zou in de toekomst zeker nog willen deelnemen aan een buitenlandse stage omdat ik er veel uit 
geleerd heb en het een topervaring was. 

Emilie 

 

  
 
8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring?   
 Het is een kans die je niet veel krijgt, hoogstwaarschijnlijk maar 1 keer. Op zo’n buitenlandse stage 

zal je dus unieke ervaringen opdoen. Die ervaring zal je altijd meenemen, zal niemand ooit nog van 
je kunnen afpakken. Het is een avontuur, eentje dat echt de moeite waard is! 

Merel 

 Neem zeker deel aan een buitenlandse stage als je hier de kans toe krijgt. Het is een zeer unieke en 
leerrijke ervaring. Je kan er zo veel uit bijleren op professioneel vlak, maar zeker ook op persoonlijk 
vlak. Je leert zelfstandig te leven en leert ook hoe je moet omgaan met mensen op een 
professionele manier. 

Emilie 

  
9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?  
 Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Dit is een fantastische ervaring 

geweest die mij altijd zal bij blijven en waarover ik nog lang zal vertellen. Dankuwel hiervoor! 
Merel 

 Ik vond het echt een super leuke en leerrijke ervaring en ben zeer dankbaar voor deze kans! Emilie 
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Videolinken  
https://youtu.be/9O3I8IB9uKw  

Merel en Emilie 

 

 
 

 


