
E-Crate 
 
E-Crate is een app voor studenten die in het buitenland een minor gaan volgen. Deze App 
zorgt ervoor dat de buitenlandse experience naar huis wordt gebracht. Met E-Crate kan de 
student een gepersonaliseerde kit samenstellen om de complete experience van het 
buitenland te ervaren met 5 zintuigen.   
 
Beurzen  
E-Crate wordt door hogeschool Rotterdam op de beurzen gepresenteerd om de impressie 
van het virtueel volgen van een minor in het buitenland over te brengen. E-Crate kan ervoor 
zorgen om een keuze te maken naar welke land de voorkeur gaat van een student en een kit 
samenstellen om de buitenlandse experience naar huis te halen.  
 
App 
De student logt eenmalig in op de E-Crate app. Bij het inloggen wordt er gevraagd om 
schoolmail en wachtwoord (denk aan het HRO-inlogsysteem in outlook). Dit zorgt ervoor dat 
de leerling de mogelijkheid heeft om de kit gratis te ontvangen, omdat dit een onderdeel is 
van de hogeschool. Wanneer de student is ingelogd, kan de student ervoor kiezen om 
zichzelf met een student te matchen, kit samen te stellen of een test te doen naar welke 
land de voorkeur volgens E-Crate gaat aan de hand van de antwoorden die de student invult.  
 
Test 
Wanneer een student een uitdaging zoekt om virtueel in het buitenland stage te lopen, maar 
nog geen idee heeft welke land, kan hij/zij ervoor kiezen om de test te doen in E-Crate. 
Tijdens de test krijgt de student vragen met betrekking tot de wensen, behoeften, 
persoonlijkheid en omgeving. Deze vragen zijn verplicht in te vullen om het beste resultaat 
te krijgen. Wanneer de vragen zijn ingevuld, krijgt de student te zien naar welke land de 
voorkeur gaat volgens E-Crate. Omdat een student die in het buitenland een minor wil 
volgen van uitdagingen houdt, is dit een toffe tool binnen E-Crate om de student daarin te 
helpen. Het resultaat van de test wordt weergegeven in het profiel. De student kan er 
namelijk voor kiezen om nog een keer de test uit te voeren. Het kan zo zijn dat de student 
later andere behoeftes kan ontwikkelen. De resultaten worden op datum bijgehouden zodat 
de student dit kan inzien. 
 
Kit 
De student krijgt eerst te zien hoe de Kit wordt samengesteld. De Kit heeft een inhoudt met 
5 zintuigen en 3 opdrachten met betrekking tot de minor die de student zal volgen. De minor 
kan er zelf voor kiezen om aan dit onderdeel een aantal punten te koppelen. Als eerst geeft 
de student aan in welke land en welke minor die gaat volgen. Vervolgens krijgt de student 
persoonlijke vragen over waar die van houdt. Aan de hand van de antwoorden stelt de App 
een E-Crate kit samen met 5 zintuigen en opdrachten. Om een volledige experience te laten 
ervaren zullen er 5 producten samengesteld worden.  
 
Vijf zintuigen 
Deze 5 zintuigen zijn zicht, geur, smaak, tast en gehoord. Zicht zal samengesteld worden 
door kleuren en vormen. De kleuren hebben allemaal een eigen identiteit. Geur is het enige 
zintuig waarop de hersenen reageren voordat we nadenken. Dit is waarschijnlijk een zintuig 



die als eerst gebruikt moet worden bij het unboxen van de kit. Smaak zal 
hoogstwaarschijnlijk iets worden wat je kan eten of drinken, om zo de cultuur van een land 
te proeven. Bij een goede tast zal er iets gebruikt worden wat de land goed representeert, 
we kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan een bril als de student in Spanje de minor zal 
volgen. Gehoor is belangrijk bij de verwachtingen van de student. Dit kan een playlist zijn op 
spotify of juist een schelp waar in je de zee hoort. Al deze zintuigen hebben een handleiding 
over het product; stukje informatie m.b.t. het land en hoe je het kan gebruiken. 
 
Opdrachten  
De opdrachten zullen samengesteld worden aan de hand van de minor die de student zal 
volgen. Deze opdrachten zullen de student helpen om op welke manier in een bepaald land 
les wordt gegeven. Door deze opdrachten zal de student de experience meekrijgen van 
educatie in het buitenland 
 
Student match 
Om de opdrachten uit te voeren zal de student zich met een andere student in het 
desbetreffende land moeten matchen. De student kan zelf een match kiezen door middel 
van filteren op land/naam. 
 
 


