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1 Stagelopen in Maleisië 

Welkom bij het Student Internship Program (SIP) van de Malaysian Dutch Business Council! Bedankt 

voor jouw interesse om stage te lopen in Maleisië. Middels jouw CV en motivatiebrief zullen wij onze 

uiterste best doen om voor jou een geschikte stageplaats te vinden.  

2 Wat voor een stage? 

 

De MDBC werkt op dit moment samen met 11 partner HBO’s en 1 universiteit in Nederland. Via de 

bedrijfsleden van de MDBC worden in vele verschillende sectoren stageplaatsen aangeboden voor 

studenten van vele verschillende studierichtingen. Wij werken met stageplaatsen bij een variatie aan 

bedrijven: Nederlands en Maleis, van multinationals tot midden- en kleinbedrijven. 

Sinds 2005 heeft de MDBC ruim 1,200 Nederlandse studenten kunnen plaatsen voor stages in 

Maleisië.  Ongeveer de helft hiervan bestond uit 3e jaars HBO studenten. De overige studenten zijn 

4e jaars HBO, universiteits (Bachelor en Master) studenten en 2e jaars Hotelschool-studenten.  

Alle stages zijn voor minimaal 100 dagen netto, Maleisië kent veel vrije dagen dus let hier op bij het 

plannen van je stage. 

 

3 Wat is de Malaysian Dutch Business Council? 

De MDBC is een non-profit organisatie die is opgericht met als missie de zakenrelatie tussen 

Nederland en Maleisië te verstevigen, voornamelijk op het gebied van handel en investeringen. De 

activiteiten van de MDBC zijn:  

 Leveren van informatie; 

 Leven van netwerk mogelijkheden (meestal via de organisatie van bijeenkomsten); 

 Representatie en lobbywerk. 

 

Het uiteindelijke doel is het genereren van investeringen van bedrijven in elkaars economie, waaruit 

nieuwe zakenrelaties kunnen voortvloeien. 

De MDBC is vergelijkbaar met een bilaterale Trade Support Organisation (een soort Kamer van 

Koophandel) en heeft momenteel bijna 300 leden, van multinationals tot eenmansbedrijven, 

voornamelijk uit Nederland en Maleisië. De bedrijven vertegenwoordigen vele verschillende 

industrieën. 
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4 Wat kun je verwachten van of via de MDBC? 

 Stagebemiddeling; 

 Advies en begeleiding voor en tijdens de stage in Maleisië; 

 Pick up service en goodie bag (incl. SIM-kaart + andere eerste hulpmiddelen); 

 Introductie (cultural briefing) en lunch of dinner; 

 Informatie over huisvesting; 

 Aanvraag van werkvergunning (wordt in principe betaald door stagebedrijf); 

 Kosten en vergoedingen; 

 Aanvullende informatie. 

 

5 Stage bemiddeling 

De MDBC ontvangt via jou of de stagecoördinator op jouw onderwijsinstelling een CV en 

motivatiebrief van de student en zal deze proberen te linken aan een geschikt bedrijf.  

Van de bedrijven ontvangen wij een functiebeschrijving en naar aanleiding hiervan sturen wij de 

studentgegevens door naar de bedrijven/leden. Specifieke voorkeuren zouden al in een 

motivatiebrief opgenomen moeten worden, dan weten wij op voorhand voor welke vacatures wij 

jou wel (of juist niet) moeten aanbevelen. 

Wij sturen jouw CV alleen door naar bedrijven waarvan jouw school/afdeling de functiebeschrijving 

heeft goedbevonden voor studenten van  jouw studierichting. Op basis van hun ervaringen en 

interesses zullen de bedijven een keuze maken uit de beschikbare CV’s of eerst persoonlijk contact 

leggen voor een (Skype) interview.   

Afhankelijk van jouw studierichting en motivatie blijf je in de race bij zoveel mogelijk stageplaatsen, 

maar je bent dus niet gegarandeerd van een stageplek bij inschrijving. 

 

Mocht een bedrijf interesse hebben in jou als stagiair dan verwachten wij in principe dat je deze 

stageplaats accepteert. Alleen als je een duidelijke en door ons te accepteren reden hebt om de 

aangeboden stage plaats af te wijzen blijf je toch deel uitmaken van het SIP programma voor een 

mogelijke andere stageplaats. 
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6 Advies en begeleiding  

Vele van jullie hebben nooit eerder voor langere tijd in het buitenland gewoond. Daarom proberen 

wij de studenten te helpen bij het beantwoorden van vragen en door het geven van handige tips. 

Pick-up Service 

Er is een rechtstreekse treinverbinding vanaf KL International Airport (KLIA) naar KL Sentral, het 

centrale openbaar vervoer station van Kuala Lumpur. 

Bij aankomst op KL Sentral wordt de student opgevangen en welkom geheten door MDBC, meestal 

door een mede-student of MDBC medewerker. Wij zullen altijd proberen om dit welkom te 

verzorgen, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk voor ons (bijvoorbeeld bij aankomst in het 

weekend/public holidays of erg laat ’s avonds). De student ontvangt bij aankomst een goodiebag 

met onder andere een Touch & Go Card (OV-kaart), MDBC Magazine, SIM-kaart met 5 dagen 

internet en een elektriciteitsadapter. 

Cultural Briefing 

Ter introductie zal de MDBC gedurende een van de eerste dagen een cultural briefing organiseren 

voor de nieuwe studenten in KL. Tijdens deze cultural briefing worden handige tips gegeven over het 

leven, wonen en werken in KL.  

Ook worden er naar aanleiding van ervaringen met vorige lichtingen bepaalde adviezen en 

richtlijnen gegeven over wat je wel of juist niet moet doen in Maleisië. Het gaat hierbij ook om 

eventuele negatieve situaties waarin studenten zijn terecht gekomen, zoals auto- of scooter 

ongelukken, ziekte en ziekenhuis-opname of vroegtijdige beëindiging van stages. 

Huisvesting  

Na bevestiging van jouw stage ontvang je informatie over onder andere condominia waar veel 

studenten woonden en nog enkele nuttige gegevens van andere partijen in 

huisvesting. Dit inclusief weblinks voor kamer en appartementenverhuur. Ook krijg je een 

uitnodiging voor de MDBC SIP Facebook Groep en de MDBC Whatsapp groep. In deze groepen zitten 

de door MDBC geplaatste studenten uit Nederland. Uit het verleden blijkt dat via deze groepen 

studenten contact met elkaar opnemen wat betreft huisvesting. Hierbij kan je denken aan tips, 

overname van appartementen of gezamelijk kijken naar een woonruimte.
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Kosten, vergoedingen en aanvraag van werkvergunning 

Werkvergunning 

Als jouw bedrijf een werkvisum aanvraag, zijn de kosten in principe voor het bedrijf. Eventuele 

uitzonderingen hierop worden vooraf met de student besproken. Nadat de student aan een bedrijf is 

gelinkt, zullen wij de voorbereiding voor de aanvraag van het werkvisum in gang zetten. Het bedrijf, 

de student en de school moeten hiervoor een aantal documenten invullen.  Wij verzorgen de 

benodigde instructies en een checklist voor alle partijen. Dit proces wordt z.s.m. na de stage-

bevestiging in gang gezet en er wordt van de student volledige attentie en inzet verwacht om deze 

documentatie per omgaande te verzorgen. 

 

Wat wordt er betaald? 

Elke student krijgt maandelijks een bedrag van RM900 (Ringgit Malaysia) uitbetaald door het 

stagebedrijf.  Dit jaar schommelt de koers nogal, van ongeveer 1 euro = RM4, tot 1 euro = RM5; als 

gemiddelde kan je aanhouden RM900 = 200 euro. Over dit bedrag is geen belasting verschuldigd.  

Ook al werken studenten voor verschillende bedrijven, er wordt in principe geen onderscheid 

gemaakt in deze maandelijkse stagevergoeding. De kosten voor levensonderhoud liggen in Maleisië 

overigens een stuk lager dan in Nederland.   

 

Wat zijn de kosten voor de student? 

De student betaalt €50 bij inschrijving in het SIP (Student Internship Program); 

De student betaalt €150 bemiddelingskosten bij succesvolle bemiddeling; 

De student betaalt €100 borg, deze wordt aan het einde van de stage weer teruggestort; 

De student betaalt het eigen vliegticket naar Kuala Lumpur en alle verblijfkosten in Maleisië. 

 

Gedragscode (“Code of Conduct”) / Borg 

Aangezien de MDBC binnen SIP te maken heeft met vele partijen (zoals bedrijven, universiteiten, 

docenten, Immigration, Maleisisch ministerie van economische zaken,  huisbazen, ouders, enz.), 

wordt er uiteraard van de student een positieve houding en gedrag verwacht. 

 Er wordt van de student een goede houding verwacht tijdens de stageperiode; 

 De student houdt zich aan de afspraken en de regels die binnen het bedrijf gelden; 

 De student dient rekening te houden en zich zoveel mogelijk aan te passen aan de 

werkcultuur en de cultuursverschillen in/van Maleisië. De richtlijnen zoals deze tijdens de 

culturele briefing worden aangegeven zullen door de student worden nageleefd; 

 De student loopt 100 stagedagen netto bij het stagebedrijf. Vroegtijdig beeindigen van de 

stage mag alleen met schriftelijke toestemming van het stagebedrijf en van de universiteit; 

 De student zal gemaakte (financiële) afspraken met externe partijen netjes naleven. 

 

Er wordt €100 borg berekend voor het houden aan de gedragscode.  Zonder problemen tijdens de 

stage krijg je dit bedrag ongeveer een maand na het afronden van je stage teruggestort. 

 

Deze regels zijn er omdat de MDBC veel tijd, energie en kosten steekt in de bemiddeling van jouw 

stageplek, en in het bijhouden van de relaties met (bijvoorbeeld) de Maleisische Immigration voor 
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de aanvraag van jouw werkvergunning.  Dus als een stage voortijdig beëindigd wordt of moet 

worden beëindigd indien de student zich niet houdt aan de regels, dan bestaat de kans dat de 

gemaakte kosten of gederfde inkomsten ter compensatie verrekend moeten worden met deze borg. 

 

Indien, door wat voor omstandigheden of redenen dan ook, de MDBC tijdens de stage van de 

student extra tijd in de begeleiding of opvang van de student moet investeren, houdt de MDBC zich 

het recht voor om de borg in het geheel of gedeeltelijk niet terug te betalen. 

 

Betalingen 

Nadat je ons je CV en motivatiebrief hebt gestuurd (of via de coördinatoren op school) word je 

aangeraden de €50 aanmeldingskosten zo spoedig mogelijk over te maken naar onze rekening (zie 

details hieronder) zodat wij jou kunnen opnemen in het programma.  

 

De €150 bemiddelingskosten en de €100 gedragscode-borg kunnen worden overgemaakt na 

bevestiging van jouw stageplaats in Maleisië, maar wel ruim voor jouw aankomst in Kuala Lumpur.  

 

Details: 

Rekening ABN AMRO Bank Heemstede, IBAN NL09ABNA0549980407  

t.n.v. “Marco Winter inzake MDBC”, onder vermelding van MDBC SIP Kuala Lumpur + Naam 

student.  
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7 Aanvullende informatie  

Beheersing Engels 

Op de werkvloer wordt in het Engels gecommuniceerd met collega’s en supervisors/begeleiders. Er 

wordt dus van de studenten verwacht dat ze zich kunnen redden in het Engels en de basis goed 

onder de knie hebben, zowel mondeling als schriftelijk.  

 

Locatie 

De meeste stages zijn in de hoofdstad Kuala Lumpur en directe omgeving. Maximale reistijd om bij 

een stage te komen ligt rond de 60 minuten. Het komt af en toe voor dat er een stageaanbod komt 

vanuit een bedrijf buiten Kuala Lumpur, in dat geval wordt je daarvan op de hoogte gesteld. 

 

Paspoort 

Let er op dat je paspoort nog minimaal een jaar geldig is vanaf de einddatum van je stage.  Om te 

kunnen reizen in Azië geldt voor veel landen dat je paspoort namelijk minimaal nog een half jaar 

geldig moet zijn. Voor de aanvraag van een studentenwerkvisum moet vanaf de start van je stage je 

paspoort nog minimaal een jaar geldig zijn. In de praktijk betekent dit dat bij de start van je stage je 

paspoort bijna anderhalf jaar geldig moet zijn. Eventueel kun je jouw paspoort laten verlengen (of 

een nieuw paspoort aanvragen) bij de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur. 

 

Ticket 

Om in aanmerking te komen voor een visum worden er zowel vanuit de luchtvaartmaatschappijen 

als de Maleisische immigratiedienst bepaalde eisen gesteld aan je ticket. Deze worden 

gecommuniceerd zodra je stage bevestigd is. 

 

Internet 

Internet is niet standaard aanwezig in de appartementen. Wel zijn er overal internetcafés waar je 

met je laptop toegang tot internet hebt. Daarnaast is er een mogelijkheid om hier een usb-stick voor 

mobiel internet aan te schaffen waarmee je op internet kan. De kosten liggen rond de 15 Euro per 

maand. Kosten zijn voor rekening van de student. MDBC of de huisbaas is niet verantwoordelijk voor 

de gemaakte contracten en kosten van het internet. 

 

Veiligheid in Maleisië 

Kuala Lumpur is een grote multiculturele stad waar van alles te beleven valt. Net zoals in elke grote 

stad (zoals bijv. Amsterdam) gebeuren in KL ook wel eens dingen waar je liever niet van op de 

hoogte bent, maar tot nu toe hebben studenten zich in KL altijd veilig gevoeld. Meestal woon je 

samen of in de buurt van andere studenten, dus je hoeft nooit alleen te zijn. ’s Nachts is het niet aan 

te raden om alleen over straat te gaan, zorg dat je altijd iemand bij je hebt. 
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Sport 

In Kuala Lumpur is er een Nederlands dames- en heren hockeyteam actief. Mocht je een training 

en/of wedstrijd mee willen doen dan kan je contact opnemen met: 

 

Dameshockey 

Training elke dinsdag- of woensdagavond van half 9 tot 10 uur ’s avonds, 

contactpersoon: Lily Cook (+60194636381) 

 

Herenhockey 

Training elke woensdagavond van 7 uur tot half 9, 

contactpersoon: Robert Geerts (matsallehbelanda@gmail.com) 

 

Voetbal 
Onderlinge wedstrijd met Nederlanders elke dinsdagavond in Kuala Lumpur (of Petaling Jaya), 
contactpersoon: Terence Ridder of Dimitri Goossens (+60-173809336) 

 

Futsal 

Daarnaast is er elke zondag  Nederlands Futsal (indoor voetbal) vanaf 12 uur tot ongeveer 13.30 uur,  

contactpersoon: Jeannot Reijnders: kl.lions@yahoo.com. 

 

Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan beantwoorden wij die graag. Wij kijken uit naar je 

komst en een geslaagde stage in Maleisië! 

8 Privacy Policy 

Voor onze privacy policy verwijzen we je graag door naar onze website.  

 

 

    -Het MDBC Team- 
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