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Bundeling Stagerapporten ERASDU project 

Voorjaar 2022 

Malta 

 

 

2 leerlingen uit de opleiding “Administratie” van ZAVO (Zaventem) liepen een buitenlandse werkstage in 
Malta (i.s.m. MCAST).  
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1. Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage? 
 

 Omdat ik in een ander land wou stage doen, en ook om Engels te verbeteren. 
En natuurlijk ook een nieuwe cultuur te leren. 

Batuhan, Administratie 

 Het is om nieuwe dingen te ontdekken en voor het eerste keer de vliegtuig te 
kunnen nemen. 

Ines, Administratie 

  

2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven? 
 

 Nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe vrienden maken, nieuwe cultuur leren. Batuhan, Administratie 

 2 weken alleen maar Engels spreken en zelf tot rust komen. Alleen alles 
kunnen ontdekken. 

Ines, Administratie 

  

3. Werden jouw verwachtingen ingevuld? Hoe? 
 

 Ja, ik heb daar nieuwe mensen ontmoet, en ook aantal woorden in het 
Maltees geleerd. 

Batuhan, Administratie 

 Jaa, op stage en buiten de stage sprak ik alleen maar Engels. Ines, Administratie 
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4. Wat heb je geleerd?  
 

 Ik heb door de buitenlandse stage meer zelfstandigheid geleerd, en je moet 
Engels spreken. 

Batuhan, Administratie 

 Ik voel dat mijn Engels al een beetje geëvolueerd is. Ines, Administratie   

5. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt 
en/of geleerd? 
 Het leukste was dat ik in een goed team heb gewerkt. Ik heb verschillende 

taken gedaan. Daardoor heb ik heel veel geleerd: organiseren, werken in 
team en flexibel zijn. 

Batuhan, Administratie 

 De talenkennis. Ines, Administratie   

6. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring? 
 

 Ik vond het heel leuk dat iedereen vriendelijk was. Het interessantste was dat 
er heel veel historische plaatsen zijn in Malta. 

Batuhan, Administratie 

 Het communiceren met anderen in het Engels, en hun taal verstaan. Ines, Administratie 

 

 
 
7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)? 
 Ja, omdat een heel leuke ervaring is. Je maakt nieuwe vrienden, je leert 

natuurlijk ook verschillende culturen kennen. 
Batuhan, Administratie 

 Ja, graag zelfs - om verder te evolueren in mijn Engels. Ines, Administratie 
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8. Zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een 
buitenlandse stage-ervaring? Waarom? 
 Ja, omdat ze een heel leuke ervaring kunnen opdoen in hun leven. Batuhan, Administratie 

 Ik heb al veel foto’s en video’s op mijn Instagram accountgeplaatst, en 
iedereen vond het interessant en ze waren verbaasd dat ik stage volgende in 
Malta. Ik gaf hen uitleg, en zei dat het dankzij ErasDu is kunnen gebeuren. 

Ines, Administratie 

  

9. Hoe zou je jouw buitenlandse stage-ervaring algemeen beoordelen? 
Schaal: 1 = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden  
Gemiddelde (op 7) 7 
Percentage 100,00   

10. Wat wil je nog kwijt over je ervaring? 
 

 Het was een heel leuke ervaring. Ik bedank heel het team van Erasdu! Batuhan, Administratie 

 Ik zou graag Ben bedanken en al de medewerkers die dit hebben 
georganiseerd. Dat ik dankzij hen voor het eerste keer de vliegtuig heb 
kunnen pakken, en dat ik alleen een andere land kon ontdekken. 

Ines, Administratie 

 
 


