
Edubadges en eduID

1. Een eduID account aanmaken en de eerste keer inloggen 

2. Het voor de eerste keer aanvragen van een edubadge

3. Het door de docent uitreiken van de aangevraagde edubadge aan de lerende



Flow 1: Een eduID 
account aanmaken 
en de eerste keer 
inloggen op de 
edubadges backpack



Inloggen op eduID met 
je bestaande account of 
door er een aan te 
vragen.

Gebruik een emailadres 
waar je na het studeren 
nog toegang tot 
hebt. Gebruik hier dus 
(liever) niet je 
instellingsmailadres.



Je ontvangt een 
verificatie mailtje op 
het opgegeven 
mailadres.



Na validatie van het 
mailadres wordt je 
eduID account 
aangemaakt.

Nu kan je verder met 
inloggen in de 
edubadges backpack.



Je dient dan akkoord te gaan 
dat edubadges de opgegeven 
persoonsgegevens van eduID 
ontvangt (voornaam, 
achternaam en mailadres)

Vervolgens geef je een akkoord 
met de onze 
gebruiksvoorwaarden op 
edubadges, waarna je account in 
de edubadges backpack wordt 
aangemaakt.



In de edubadges 
backpack hebben wij 
alvast een edubadge 
neergezet.

Profiel pagina



De profile pagina 
toont de gegevens 
die we van je 
hebben en ook je 
eduID.



Flow 2
Het voor de eerste keer aanvragen van een edubadge



De docent geeft de 
publieke URL van de 
badgeclass door aan 
de lerende.

Deze URL toont de 
inhoud van de 
badgeclass 
(metadata) en heeft 
een optie om deze 
aan te vragen.



Om een edubadge aan te kunnen vragen, eist 
edubadges een door de instelling gevalideerde 
naam.

Hiervoor zal het eduID account gelinked
moeten worden met de instelling die de 
edubadge uitgeeft.

Om dit te kunnen 
doen stuurt 
edubadges je weer 
terug naar eduID 
waar je dit kunt 
doen…



Via het WAYF-scherm (Where Are You
From) van SURFconext, log je 
vervolgens in bij de instelling waarvan 
je een edubadge wilt ontvangen 
(bijvoorbeeld de VU).



Na het 
authentiseren bij je 
instelling, dien je 
weer akkoord te 
gaan met het 
doorgeven van de 
instellingsgegevens 
aan eduID.

• Voornaam
• Achternaam
• Affiliatie
• Organisatie



eduID bevestigt het 
ontvangen van deze 
gegevens en stuurt 
je weer naar 
edubadges.

Mocht het door de 
instelling 
doorgegeven voor 
en/of achternaam 
afwijken van wat je 
zelf in eduID hebt 
ingevoerd, dan krijg 
je weer een consent 
scherm te zien.



Je keert hierna weer 
terug in je backpack. 
Op je account 
pagina zie je nu dat 
je naam door de 
instelling is 
doorgegeven.



Nu het eduID 
account is 
gekoppeld met de 
instelling die de 
edubadge uitgeeft, 
kan deze nu wel
aangevraagd 
worden.



De eerste keer dat een non-formal
en de eerste keer dat een formal
edubadge wordt aangevraagd, ga je 
akkoord met de 
gebruiksvoorwaarden zoals 
opgesteld door de uitgevende 
instelling.



Het aanvragen van een edubadge is 
daarmee gedaan. Je ziet deze terug in 
je backpack. Er wordt ook nog een 
bevestiging gestuurd naar het in 
eduID  opgegeven mailadres.



Flow 3:
Het door de docent uitreiken van de aangevraagde edubadge aan de lerende



De docent ziet in het overzicht van 
badgeclasses welke badgeclasses zijn 
aangevraagd.  

Vervolgens kunnen deze 
aangevraagde edubadges worden 
uitgegeven (of worden afgewezen).
Alleen de naam en het mailadres van 
de aanvrager worden getoond.



De aanvrager krijgt een mailtje 
wanneer de aangevraagde edubadge 
wordt uitgereikt. 

Deze edubadge wordt dan ook in de 
backpack gezet.


