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Terugblik SURF & open badges

2016 Whitepaper gepubliceerd: 
http://www.surf.nl/en/open-badges

2017 – 2018 Proof of Concept with Badgr

2018 (sept) Geleerde lessen POC 
https://www.surf.nl/kennisbank/2018/geleerde-
lessen-proof-of-concept-edubadges.html

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

http://www.surf.nl/en/open-badges
https://www.surf.nl/kennisbank/2018/geleerde-lessen-proof-of-concept-edubadges.html
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Geleerde lessen POC Edubadges



EDUBADGES PILOT

Photo by Lucrezia Carnelos on Unsplash

https://unsplash.com/photos/IMUwe-p1yqs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/experiment?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Deelnemende instellingen Pilot



Voorwaarden deelname SURF eduBadges Pilot

 Deelname aan de Pilot met Open Badges is voorbehouden aan 
instellingen die bij SURF zijn aangesloten. 

 Pilot periode loopt van 1 sept 2018 tot 1 mei 2019

 Vanaf 1 sept 2018 stelt SURF de edubadge pilot infrastructuur ter 
beschikking aan deelnemende partijen om het badge proces te 
faciliteren. Na het verstrijken van de Pilot periode wordt besloten of 
er overgegaan wordt tot dienstverlening. Ongeacht de uitkomst blijft 
de infrastructuur beschikbaar tot 31 dec 2019. 

 Instellingen zorgen voor aanvang voor een casusbeschrijving, 
ondertekende verwerkersovereenkomst (ondertekend door 
tekenbevoegde) en SURFconext aansluit-overeenkomst. 
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Voorwaarden deelname SURF eduBadges Pilot

 De instelling zorgt gedurende het traject voor voldoende middelen 
om hun pilot vorm te geven. SURF biedt ondersteuning daar waar 
het ten dienste is van het generieke doel van de Pilot dient.

 Deelnemers leveren input voor een lessons learned document en 
houden voortgang bij op de projectwiki. De voortgang van deze Pilot 
wordt via een openbare wiki gepubliceerd.
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eduBadges Pilot 2018 - 2019

 Fresh install eduBadges infrastructure

- Roles and permissions model extended

- Frontend Theming options

 GDPR compliant

- New enrolment workflow

 More participating institutions

 Increasing effort on policy support for enabling microcredentialing within Dutch HE 

 Preparing business model for service delivery by SURF to Dutch HE

 Continuous development
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Belangrijk voor de start



Belangrijk voordat je aan de slag gaat

SURFconext 

EduID

Impact AVG 

 Inschrijfproces: student dient zich in te schrijven voor badges die hij 
wil ontvangen. 

Toestemmingsverklaringen ingebouwd

Rollen en rechten structuur

11



Stappen

1. Bepaal badgestrategie

2. Stel de inhoud van de badge(s) vast: welke competentie, welke 
waarde, wanneer ontvangt een student de badge, wat kan de 
student ermee?), vertaal in metadata en maak een grafisch ontwerp

3. Bepaal governance badges (wie is er bevoegd om badge uit te 
geven, waar beleg je het uitgifteproces). Dit is input voor de rollen 
en rechten in de applicatie!

4. Bepaal welke instructie nodig is voor betrokkenen (medewerkers en 
studenten)
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1. Badgestrategie (badgeconstellatie)

Bepaal de plek die de badges innemen in je onderwijs, hoe deze 
onderling interacteren. 

Zijn ze stapelbaar? 

Leiden ze samen ergens naar toe? 

Hoe moet de student zijn weg langs de badges vinden? 
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2. Inhoud van de badge 

De beschrijving van de te behalen badge noem je de badgeclass. 

Bv: de naam van de cursus of opleiding (of vaardigheid), de 
beoordelingscriteria, informatie over de uitgever, de waarde van de 
badge en evt standaarden of afspraken waaraan de badge is gerelateerd 
(bv het aantal ECTS credits). 

Vertaal dit naar welke metadata je badge moet bevatten: zie voorbeeld 
HR

Maak een grafisch ontwerp van de badges. (let op: huisstijl en 
doorgroei, ook visueel stapelbaar)
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3. Governance badges 

Bepaal governance badges: wie is er bevoegd om badge uit te geven, 
waar beleg je het uitgifteproces, wie mag de badge vormgeven. 

Bedenk wie binnen je instelling hierbij betrokken moet worden 
(juridisch, communicatie etc).

Dit is input voor de rollen en rechten structuur in de applicatie!
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4. Instructie betrokkenen

Bepaal welke instructie nodig is voor betrokkenen (medewerkers en 
studenten).

Samen optrekken!
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https://www.flickr.com/photos/tpapi/2765541278/

Stapsgewijs door de omgeving



Over de rollen en rechten structuur

Rol Rechten Voorstel wie toelichting

Admin Aanmaken van issuers / 
instelling-admins
Aanmaken van whitelabels

SURFnet

Instelling-admin Aanmaken van faculties per 
instelling 
en faculty admin aanmaken

Gedelegeerd eigenaar van de 
instelling.

1 hoofd-issuer per instelling. Deze hoofd-issuer kan nieuwe issuer(s) aanmaken. Daarnaast 
kan hij faculteiten en daaronder issuers aanmaken. 

Faculty admin Aanmaken van Issuers binnen de 
faculteiten (in alle vormen)

Gedelegeerde eigenaar(s) van een 
faculteit

Een faculteit kan meerdere admins hebben. Faculty admin kan nieuwe issuer(s) aanmaken 
maar is zelf eventueel ook issuer.

Issuer (owner) Aanmaken van badgeclasses
(Toevoegen van editors/staff)

Gedelegeerd eigenaar van de 
opleiding

Issuer (editor) Bewerken van badgeclasses Afdeling communicatie en 
administratie en docenten

Issuer (staff) Uitdelen van badges Docenten/administratie

User Plaatsen van badges in eigen 
backpack

Studenten/deelnemers aan 
cursus/docenten ikv docent 
professionalisering



Voorbeeld structurering
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instelling

Faculty1

IssuerA

IssuerB

Issuer…..

Faculty2

IssuerX

IssuerY

Issuer…..

FacultyN

Issuer…

Issuer…



https://www.flickr.com/photos/tpapi/2765541278/

Ontwikkelagenda



Ontwikkelagenda 

Whitelabeling en theming 

LTI integratie

Validatie 

Signing

Endorsement (blockchain)

SIS integratie

Doorontwikkeling uit feedback pilot 
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https://www.flickr.com/photos/tpapi/2765541278/

Ondersteuning en communicatie



Ondersteuning en communicatie 

Ondersteuning SURF

Startgesprek: inrichting rollen en rechten structuur in de omgeving

Communicatie

SURF bespreekt voortgang en benodigde ondersteuning per instelling 
en maakt hiervoor afspraken.

Bijeenkomsten: bij start (okt) – midden (feb)– en aan het einde van de 
pilot een afsluitende SURFacademy (juni). 

Via een besloten wiki kan project informatie gedeeld worden. 
Uitnodiging volgt. 

Vragen info@edubadges.nl
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Doel proof of concept / pilot SURFnet edubadges 2018-2019

PoC Aantonen dat open badges in de HO praktijk 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 
moeten er afgesproken worden om tot dienstverlening te komen. Geleerde lessen/ervaring 
vanuit de PoC in de praktijk toepassen. O.a. badges duurzaam opslaan, geintegreerd 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).



Aanwezige deelnemers 

Hogeschool Rotterdam 

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit Utrecht

Rotterdam School of Management (2x) 

HanzeHogeschool

Deltion 

Universiteit Twente

Hogeschool van Amsterdam

NHL Stenden

Wageningen Universiteit 

Windesheim

Wageningen Universiteit/ Vrije 
Universiteit

Universiteit Maastricht 
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