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Infrastructuur NL instellingen

wo, hbo, mbo

op basis van Open Badge 2.0
standaard



https://youtu.be/J9d7uNZdZPw


Samen met instellingen werken aan gebruik van digitale credentials

Proof of Concept 
Aantonen dat open badges in de praktijk van het onderwijs toegepast 
kunnen worden en microcredentialing mogelijk kunnen maken (de keten 
inrichten en werkend krijgen). 

Pilot
Hoe organiseren we dit en maken we het toekomstvast? Welke 
randvoorwaarden en kaders moeten er afgesproken worden? Geleerde 
lessen/ervaring vanuit de PoC in de praktijk toepassen. O.a. badges 
duurzaam opslaan, geïntegreerd met LMS’en, signing badges etc.

Hogerliggend doel 
Met elkaar tot een standaard komen over hoe je badges waardeert
(bestuurlijke borging van het bredere gebruik van microcredentialing).



Deelnemende instellingen Pilot





Badges als microcredentials  [ geaccrediteerd onderwijs ]

Microcredentialing: het opknippen van curriculum in kleine, zelfstandig te certificeren eenheden die stapelbaar 

zijn.

Een instelling geeft extern zichtbare badges(/certificaten) uit voor onderdelen van geaccrediteerd onderwijs, 

bijvoorbeeld voor een vak of een minor.

Huidige situatie: student werkt naar een diploma toe, tussenstappen hebben geen zelfstandige waarde

Visie: tussenstappen hebben zelfstandige waarde, microcredentials zijn digitaal in vorm, worden centraal 

geregistreerd, zijn afgestemd op geaccrediteerde opleiding

-> maakt flexibel onderwijs mogelijk bij verschillende instellingen, met bewijs van behaalde resultaten.



Badges voor overige vaardigheden [ niet-geaccrediteerd 
onderwijs ]

Een instelling geeft extern zichtbare badges(/certificaten) uit voor vaardigheden, activiteiten of prestaties die 

extra-curriculair zijn. 

Vorm om extra-curriculaire activiteiten waarde toe te kennen, ook los van een opleiding. 

Veel use-cases op dit vlak in huidige pilot.



Learned lessons Edubadges Proof of Concept



Waarom gezamenlijke aanpak?

 Infrastructuur die in ICT-ecosysteem van 
Nederlandse instellingen past (SURFconext, LTI in 
LMS’en, …)

 Van daaruit aanhaken op internationale
standaarden en projecten zoals Europass

 Authenticatie, verificatie, privacy, AVG- compliance 
goed organiseren

 Instellingen door gezamenlijke aanpak meer in 
control

 Gezamenlijke inspanning om overdraagbaarheid te 
borgen en betekenis te geven in context van NL

 Nationale inrichtingsvragen gezamenlijk
beantwoorden

Publicatie: www.surf.nl/edubadges



Edubadges meets Europass EDCI

 Deelname aan pilot: ervaringen uitwisselen, o.a. over 

GDPR en verschil geaccrediteerde/niet-geaccrediteerde 

context en toepassing binnen instellingen

 EDCI kunnen converteren in edubadges en andersom

 Wallet-functie als opslagplaats van edubadges?

 Onderdelen (Tools) van EDCI gebruiken in edubadges 

infrastructuur

 Verplichte datavelden in EDCI: geboortedatum, 

geboorteplaats, land voor eIDAS toepassing <-> 

Edubadges werkt met eduID

 edubadges op termijn verrijken met DigiD-gegevens (via 

DUO?) en converteren in EDCI?
CC BY MrRobot on Flickr



info@edubadges.nl
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