
MAPPY 
 
MAPPY is een platform voor studenten die in het buitenland een minor willen volgen. Het 
platform bevat een plattegrond met de mogelijkheden die de student ondersteunt bij het 
volgen van de minor. Ook heeft het een agenda met taken die de student ondersteunt bij de 
minor. Het is een overzicht om de minor succesvol te kunnen behalen. De Guru zal de 
student door het platform begeleiden. Wanneer er vragen zijn kan dit worden gesteld aan 
de Guru. Door MAPPY is het ook mogelijk om de lessen in te richten op een willekeurige real-
life-locatie.  
 
Plattegrond 
Op de plattegrond zijn er gebieden aangewezen per onderdeel van de minor; klaslokalen, 
studieruimtes, begeleiders, community’s etc. De plattegrond zorgt ervoor dat de student 
nieuwe dingen ontdekt met betrekking tot de cultuur en manier van lesgeven van het land. 
Per gebied kan je inzien hoeveel mensen online aanwezig zijn en kan de student kiezen om 
het gebied te joinen.  
 
Agenda 
De agenda is weergegeven als een timeline om in te kunnen zien wat de taken zijn van de 
student voor de komende week. Er is ook een mogelijkheid om hier de rooster en inbox in te 
zien. De agenda zorgt ervoor dat de student een overzicht heeft van de minor.  
 
Guru 
De Guru is een virtuele begeleider van het platform. De Guru zorgt ervoor dat je je thuis 
voelt en geeft notificaties weer van wat de taken zijn voor de dag. Ook geeft de Guru 
belangrijke reminders. Deze functie zorgt ervoor dat er een interactie is tussen de student en 
de minor. 
 
Op locatie 
De docenten kunnen de studenten vragen om zich te verplaatsen naar een bepaalde locatie 
wanneer er les wordt gegeven. Denk aan een bibliotheek wanneer er onderzoek gedaan 
moet worden. Of juist een cafeetje in de buurt om onder een bak koffie in een andere 
omgeving lessen te volgen.  
 


