
Een badge class aanmaken



Open het issuer portaal



Navigeer naar de 
’beheer’ tab. 



Selecteer de juiste issuer



Klik op ‘nieuwe badge 
class toevoegen’.



Part 1: Basis informatie. 
Alle velden zijn verplicht behalve de ‘Leeruitkomst’.

Het is belangrijk dat een derde partij begrijpt wat de edubadge
omvat en welke kennis en kunde de ontvanger heeft. 
Voorbeelden kunnen gevonden worden
op https://www.edubadges.nl/catalog.

Beschrijving : Algemene informatie over de edubadge. 
Bijvoorbeeld : De accounting badge is gebaseerd op de cursus 
accounting van het bachelor programma aan ‘voorbeeld 
universiteit’, inclusief het extra-curriculaire Accounting event.

Leeruitkomst : Beschrijf wat een edubadge ontvanger weet/kan 
na het ontvangen van deze edubadge. Bijvoorbeeld: Na afronden 
van de cursus, kan de student:
• Een kritische houding gebruiken om zakelijke uitdagingen te 

structureren door het gebruiken van accounting hulpmiddelen 
en technieken.

https://www.edubadges.nl/catalog


Deel 2 : Criteria
Wat moet de edubadge ontvanger doen om deze 
edubadge te ontvangen.
Bijvoorbeeld: Om de edubadge te kunnen ontvangen 
moet de student:
• Een gemiddeld cijfer van 6 of hoger scoren voor de 

examinatie van de cursus (twee geschreven 
examens).

Wanneer een badge ontvangen kan worden door studenten van andere instellingen, verschijnt de 
optie ‘ toegestane instellingen’. Selecteer hier de instelling(en) waarvan de studenten deze
edubadge kunnen ontvangen.

Deze optie is alleen zichtbaar wanneer de instellings-admin dit heeft ingesteld en wanneer de 
edubadge geen ECTS/SBU's (studielast) bevat.



Studielast staat automatisch toegevoegd. Als je geen studielast wilt toevoegen, klik dan op de 
prullenbak.

Deel 3: Educatieve informatie
Bestaat uit 3 secties die apart zullen worden behandeld 
op de volgende slides.
1. Studielast en Opleidingscode

• Studielast is een optioneel veld. Als jouw instelling heeft 
gekozen om deze optie niet te gebruiken, zal dit veld 
ook niet zichtbaar zijn.

• Als je studielast aan een edubadge toevoegd, is de 
opleidingscode (opleidingscode en EQF) verplicht. Als 
het veld studielast niet wordt ingevuld, is dit optioneel.



2. Tijdsinvestering

Als een edubadge geen ECTS (HBO/WO) of SBU (MBO) bevat, kan de 
tijdsinvestering die nodig is om de badge te behalen, worden 
uitgedrukt in uren.



3. Onderwijskundig Raamwerk

Verwijst naar het kwaliteitskader waarbinnen 
de edubadge wordt uitgegeven. 

Voorbeeld van een onderwijskundig raamwerk:



Verplicht de student om een motivatie in te vullen voor inschrijving (via beschrijving of URL).

Verplicht de uitreiker om een persoonlijke noot toe te voegen voordat de badge kan worden 
uitgereikt. Nadat de badge is uitgereikt en de student heeft besloten om deze openbaar te 
maken, kan de student ook kiezen om de persoonlijke noot openbaar zichtbaar te maken.

De uitreiker is verplicht om het bewijs-veld in te vullen voordat de badge uitgegeven kan 
worden. Het bewijsveld is bv een link, document (bijv een scriptie). Nadat de badge is uitgereikt 
en de student heeft besloten om deze openbaar te maken, kan de student ook kiezen om het 
bewijs openbaar zichtbaar te maken.

Hierdoor is de badge class niet zichtbaar in de catalogus. Let op! De badge kan dan ook niet 
worden uitgegeven.

Geen van deze opties zijn verplicht.



Als deze optie wordt aangevinkt, is het niet mogelijk om een edubadge uit te geven via direct awarding.

Klik deze optie alleen aan als de badge class behoort tot de pilot microcredentials.

Alleen wanneer een badge geen ECTS/SBU bevat kan deze optie worden aangeklikt. Hiermee kan je badges uitreiken 
aan accounts die niet geverifieerd zijn door een instelling.

Verplicht de student om een URL met bewijs (bijv een scriptie) in te leveren voordat de student zich kan inschrijven.

Als deze optie wordt aangevinkt, kunnen lerende niet de edubadge aanvragen. Alleen aanvinken wanneer de 
edubadge via direct award wordt uitgereikt.


