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MBO Digitaal 2022



NETTIQUETTE 

Mic uit

Camera aan 

Vragen tussendoor in de 
chat stellen 



EVEN VOORSTELLEN

+ Ron de Graaf, mboRijnland

+ Wim Siemann, Albeda

+ Kim Nguyen, Vista College

+ Anneke van Dijk, Deltion College
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HET EDUBADGE PLATFORM

De digitale certificaten, in de vorm van badges, worden veilig binnen SURF 
opgeslagen en beheerd.

Samen onderzoeken
De aangesloten mbo-instellingen onderzoeken gezamenlijk welke technieken, voorwaarden en 
standaarden nodig zijn om edubadges aan studenten toe te kennen en duurzaam beschikbaar te 
stellen.

Privacy van de student voorop
Het uitgaveproces van edubadges is AVG-compliant. Studenten hebben zelf controle en bepalen 
of en met wie ze de edubadges delen.  
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HOE WERKT HET?

Student voldoet aan criteria van de 
edubadges en vraagt via het 
platform de edubadge aan.

InInstelling bepaalt en ontwikkelt eigen 
edubadges en communiceert dit aan 
de docenten en de studenten. 

.De beoordelaar controleert de 
aanvraag en keurt deze goed.

.De externe kan de gedeelde 
Edubadges zien en valideren op 
echtheid

.
Student ontvangt de 
edubadges in zijn backpack 
en kan deze (indien gewenst) 
digitaal delen. 



VOORDELEN VOOR DE STUDENT

+ Kan zich onderscheiden van andere studenten

+ Kan badges delen via Facebook, LinkedIn of een cv

+ Geeft een betere start op de arbeidsmarkt d.m.v. specifieke 
competenties of badges die aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt. 

+ Motiveert andere studenten om zich ook te ontwikkelen

+ Waardeert de student voor prestaties of ontwikkeling

+ LLO: Bewijzen van behaalde presentaties op één plaats 



PRAKTIJKVOORBEELD: DELTION ACADEMIE

• Omschrijving: LLO / 
Professionalisering

• Doelgroep: 
medewerkers

• Soort onderwijs: niet 
formeel

• Badge: edubadge

• Criteria: vrij / in overleg



PRAKTIJKVOORBEELD: VISTA COLLEGE

• Omschrijving: keuzedelen en 
onderdelen van het 
curriculum

• Doelgroep: studenten

• Soort onderwijs: formeel

• Badge: niet formeel

• Criteria: crebo, niveau en 
studielast (sbu), volgens 
exameneisen



PRAKTIJKVOORBEELD: SKILLS (ALBEDA 
COLLEGE EN MBORIJNLAND)
• Omschrijving: Skills, 21e eeuwse

vaardigheden

• Doelgroep: studenten

• Soort onderwijs: niet formeel / 
vaardigheden

• Badge: edubadge

• Criteria: volgens rubrics – Albeda > 
Kompas 21 
mboRijnland > Columbusmodel

• mboRijnland: Transportboeien en 
veiligheidsfouillering



PRAKTIJKVOORBEELD: FONTYS ICT
• Omschrijving: persoonlijk 

programma met een 
persoonlijk getuigschrift 
(flexibilisering). 

• Doelgroep: studenten en 
professionals

• Soort onderwijs: formeel

• Badge: microcredential

• Criteria: omvang 30 ECTS (= 
niveau onderwijseenheid) 



WAT VINDT U?

1. Hoe meer edubadges in mijn digitale backpack, hoe beter. 

2. Edubadges zijn alleen geschikt voor niet formele 
onderwijsactiviteiten (buiten het diploma).

3. Moet de mbo school nú acteren op skills, of ….?

4. Welke mogelijkheden ziet u voor edubadges?

Discussieer mee via menti.com 5552 1067



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

Surf:
• Digitale certificaten uitreiken aan 

studenten
• Edubadge platform
• vragen? support@edubadges.nl

Mbo instellingen:
• Kim Nguyen: k.nguyen@vistacollege.nl
• Ron de Graaf: rgraaf@mborijnland.nl
• Wim Siemann: w.siemann@albeda.nl
• Anneke van Dijk: annekedijk@deltion.nl
• Informatie edubadges Deltion College

https://www.surf.nl/edubadges-digitale-certificaten-uitreiken-aan-studenten
https://edubadges.nl/
mailto:support@edubadges.nl
mailto:k.nguyen@vistacollege.nl
mailto:rgraaf@mborijnland.nl
mailto:w.siemann@albeda.nl
mailto:annekedijk@deltion.nl
https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=3531#page1
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