Edubadges &
Doorpakken op digitalisering

Flexibilisering van het leren
Op het kruispunt van:

• Leven lang ontwikkelen
• Onderwijslogistiek
• Eigen dossier
Gaat het over:

• Leren in kleine eenheden: kennis & skills
• Zichtbaar maken van het geleerde, erkenning
• En weer verder leren
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Edubadges
• Kunnen mogelijk een rol spelen in deze
vraagstukken

• Scholen zijn enthousiast maar voorzichtig
• Waardevolle pilots gedaan, maar beperkt in
aantal (alleen Deltion College en Albeda)

• (Nog) niet in basispakket Surf MBO, waardoor
kosten extra drempel zijn voor adoptie
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Daarom: stimuleringsregeling
Doel: onderzoek & kennisdeling

Onderzoeksvragen:

1. Zijn edubadges als registratiesysteem voor

• Kunnen edubadges als middel een rol spelen bij het

2. Zijn edubadges als dienst van SURF

• In welke gevallen is dit wel of niet zinvol?

het mbo interessant? En in welke gevallen?

interessant?

registreren van afgeronde opleidingsonderdelen,
en/of voor het registreren van skills die zichtbaar zijn
geworden bij activiteiten,

• Hoe zouden edubadges dan moeten werken (de specs)?
• En waarom?
• Is er een civiel effect van een edubadge? En zoja, wat
dan?

• Hoe verhouden edubadges zich tot het diplomaregister?
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Daarom: stimuleringsregeling
Doel: onderzoek & kennisdeling

Kennisdeling:

1. Tussen de scholen die experimenteren
2. Met de drie thema’s in Doorpakken
3. Met de partijen die landelijk met dit thema
bezig zijn, met name:

• MBO Raad
• DUO
• En natuurlijk SURF en saMBO-ICT
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Kaders
• Bijdragen mogelijk van januari t/m juni 2021

Na deze periode opnieuw beschouwen:

• Vergoeding van kosten voor gebruik dienst

• Zijn er nadere afspraken nodig met Surf over

• Maximaal 6 pilots

• Is er vanuit Doorpakken op digitalisering

Edubadges (kosten afhankelijk van grootte
instelling)

• Komt eerste ronde niet vol, dan maandelijks
nieuwe ronde (maar verwachten we niet)

de dienst en de beschikbaarstelling aan het
MBO?
verdere facilitering of kennisuitwisseling
nodig?

• Begeleider vanuit team Onderwijslogistiek in
Doorpakken op digitalisering faciliteert
kennisdeling en eindrapport
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Voorstellen voor inhoudelijke richting:
• Bewijsstukken voor speciaal onderwijsaanbod

• Bewijsstukken voor docentontwikkeling op het

• Vraagstukken:

• Vraagstukken:

in het kader van de corona-crisis

- Vinden deelnemers een edubadge een

nuttig eindresultaat?
- Kunnen werkgevers er straks ook mee uit
de voeten?

vlak van digitalisering

- Motiveert dit docenten om zich verder te

ontwikkelen?
- Helpt dit hen om te zien welke stappen zij
nog meer kunnen zetten?

• Tips:
- Laat examencommissie meedenken
- Betrek ook werkgevers
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Hoe meld je je aan?
CSC mailt naar Doorpakken op digitalisering
(manon.geven@sambo-ict.nl), CC aan Surf
(frank.pinxt@surf.nl)

Aanmeldingen worden beoordeeld op:

• Doel van de pilot
• Looptijd en planning
• Betrokkenen binnen de school
• Aanpak
• Wijze waarop de pilot onze onderzoeksvragen

• De mate waarin het onderwerp van de pilot

(mede) wil beantwoorden
• Eventuele eerdere ervaringen van de school
met edubadges
• Wijze waarop de school na de pilot verder
beoogd te gaan hiermee
• Bereidheid om mee te werken aan de
landelijke activiteiten rondom de pilots

• De haalbaarheid van het plan van aanpak
• De aansluiting bij de onderzoeksvragen
breed kan worden toegepast in de sector

• De bereidheid om mee te werken aan
landelijke kennisopbouw en –deling

Let op:
• Aanmeldingen binnen op 14 dec 12.00 uur
• Uitsluitsel uiterlijk 18 december
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Vragen?

