
Template metadata badge class 
Wil je edubadges uitreiken? Dit template helpt je met de voorbereiding van het inrichten van het 
systeem.   
*verplichte velden

Issuer Group: 
Issuer:  
Betrokkene(n) ontwerp badge class: 
Evt. opmerkingen:  

Basisinformatie 
Naam badge class*: 

Edubadge afbeelding* - deze kun je direct in het edubadges-platform bijvoegen. Afbeelding moet in .png, minimaal 90x90 en maximaal 
256kb zijn. 

Standaard vervaldatum setting*: Geef hieraan hoelang de edubadge geldig is. 

Taal van het onderwijs*: 

Beschrijving*: 

Leeruitkomst: Beschrijf de leeruitkomst of het leerdoel. Vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling. Sluit mogelijk aan op de Tuning-methodiek. 

Extra opties: 
Prive badge: Indien aangevinkt, zal deze badge class niet in de catalogus verschijnen. Houd er rekening mee dat er een privé badge classes geen edubadges 
kunnen worden uitgegeven.  

Evidence verplicht: Indien aangevinkt, moet voor alle onderscheidingen op basis van deze badge class een bewijs worden ingevuld. 

Narrative verplicht: Indien aangevinkt, moet voor alle onderscheidingen op basis van deze badge class een persoonlijke toelichting worden ingevuld.

Motivatie verplicht voor aanvraag: indien aangevinkt, moeten alle aanvragen van deze badge class een persoonlijke motivatie worden ingevuld. 

Evidence URL verplicht voor aanvraag: indien aangevinkt, moeten alle aanvragen van de ze badge class een bronvermelding URL worden 
ingevuld. 

Uitreiken aan niet gevalideerd account toestaan: indien aangevinkt, mogen non-formele badges uitgereikt worden aan niet-
gevalideerde accounts.

Badge class ihkv de pilot Microcredentials 

Direct-Award niet toegestaan 



Verdien criteria* 
Criteria om in aanmerking te komen voor deze edubadge 
Aan welke criteria moet je voldoen om in aanmerking te komen voor deze edubadge? 

Of  

Verstrek een URL met meer informatie: 

Studielast (optioneel) 
Studiepunten in ECTS (HBO/WO) of Studiebelastingsuren in uren (MBO)

Opleidingscode 
Raadpleeg DUO CROHO of SBB CREBO of ISAT als je deze code niet weet 

NLQF Niveau (optioneel) 
Kijk op https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus voor een overzicht 

Tijdsinvestering (optioneel) 
Hoeveel uren geïnvesteerd moeten zijn om deze badge te verdienen. Let op! Er kan studielast OF een tijdsinvestering worden ingevoerd, niet 
beide.  

Uren 

Gerelateerd onderwijskundig raamwerk (optioneel) 

Naam: 

Raamwerk:   

URL:  

Code:  

Beschrijving: 
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