
E-Crate 
 
E-Crate is een experience kit die je kunt ervaren wanneer je een minor op afstand volgt in het 
buitenland. De E-Crate zal je thuis geleverd krijgen voordat je minor van start gaat, zodat je de 
E-Crate kunt ervaren tijdens de looptijd van je minor. Vooraf geef je door middel van een 
persoonlijke interesse aan wat het beste bij jou past zodat de E-Crate zich enigszins kan 
aanpassen op jou wensen. 
 
Je minor in het buitenland volg je nooit alleen en wanneer je dit op afstand doet mis je de 
ervaring die je meekrijgt als je je in het buitenland vermengt. Het is voor de E-Crate ook 
belangrijk om deze ervaring die je normaal gesproken zou meekrijgen je zoveel mogelijk gaat 
stimuleren om hetzelfde effect na te bootsen. 
 
Er zijn altijd meerdere studenten die in hetzelfde land een minor volgen vanuit hun eigen locatie. 
Het is voor ons ook dus belangrijk dat je de E-Crate samen gaat ervaren met een andere 
student, zo hou je sneller betekenisvolle ervaringen over doordat je samen deelneemt aan de 
opdrachten die zich in de E-Crate bevinden. 
 
Er zouden zich drie situaties kunnen voornemen. De eerste zou zijn dat de de E-Crate samen 
ervaart met een andere student in hetzelfde land die ook dezelfde minor volgt. De tweede is 
wanneer er geen student binnen jouw minor een E-Crate heeft maar wel een student met een 
andere minor binnen hetzelfde land aanwezig is. Als laatste wanneer er geen student in 
hetzelfde land jouw minor volgt, dan pas wordt er gekeken naar een andere student in een 
ander land om toch een koppel te kunnen vormen en beide jullie ervaringen te delen. De 
ervaringen zijn hetzelfde, maar zullen zich dan alleen in een andere vorm uiten. 
 
Wat er in de E-Crate zit? Het is een verrassing voor de student, die ze gaan ondervinden 
wanneer de minor van start gaat. De E-Crate geeft jou de instructie om samen met jouw 
gekoppelde student één keer per week tijdens je minor samen een opdracht in de E-Crate te 
volbrengen. Het begint met een opdracht waar je kennis maakt met elkaar en vervolgens ga je 
samen tijdens je opdrachten nieuwe ervaringen aan die in het thema staan van de omgeving 
waar je minor gegeven wordt.  
 
Als laatste opdracht staat er ook een opdracht vast waar je net als in het begin, maar nu op het 
einde van de reis samen afsluit en alle ervaringen samenkomen tot één totale experience van 
de door jullie gekozen land. Tijdens elke opdracht binnen de E-Crate wordt er van je gevraagd 
om de opdracht vast te leggen (oplevering) zodat dit uiteindelijk gebruikt kan worden voor je 
eind experience die je vervolgens kunt delen met je eigen omgeving. 
 
Daarnaast is het gehele process van je experience bij te houden en inzichtelijk binnen de 
applicatie die meekrijgt bij je E-Crate, maar ligt de focus op de experience kit.  
 
E-Crate - “We experience together!” 


