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Hogeschool erkent competenties van studenten via digitaal platform

ODISEE NEEMT ALS EERSTE HOGESCHOOL
‘BE BADGES’ IN GEBRUIK
Dit academiejaar start de Odisee‐hogeschool met een platform om competenties en talenten
te erkennen. “Studenten die zich, bijvoorbeeld, hebben geëngageerd als
studentenvertegenwoordiger, willen we een formele erkenning geven. Ze ontvangen een
badge op het elektronische platform Be Badges en kunnen die badge toevoegen aan hun
profiel op social media, of tonen aan toekomstige werkgevers”, zegt Harry Parys, directeur
Sociaal‐Agogisch Werk. Odisee is de eerste hogeschool die het innovatieve systeem in gebruik
neemt.
Be Badges is een initiatief van Selor, het selectiebureau voor de Federale Overheid. Het platform is
een ‘digitale rugzak’ voor alle competenties, vaardigheden en getuigschriften die iemand bezit. En
het gaat verder dan alleen onderwijsdiploma’s. “Studenten leren niet alleen uit cursussen, maar
ook uit hun engagement”, zegt Harry Parys, directeur Sociaal‐Agogisch Werk aan Odisee. “Veel
studenten nemen bijvoorbeeld een rol op als studentenvertegenwoordiger. Op die manier
ontwikkelen ze hun talenten ook naast hun opleiding. Met het badgesysteem kan de hogeschool
die competenties — ik noem ze ‘informele talenten’ — erkennen.”
Sociale innovatie
Het systeem is een vorm van ‘sociale innovatie’. De badges vormen een toegevoegde waarde
bovenop het diploma dat de studenten aan Odisee behalen: hun talenten worden op de
arbeidsmarkt zichtbaar en zijn dus niet onderbenut. Een groot voordeel van de badges is
bovendien dat ze digitaal zijn. “Traditionele papieren certificaten geraken gemakkelijk verloren en
zijn enorm verschillend”, zegt Stefanie Billiet, communication consultant bij Selor. “Maar Be
Badges maakt een einde aan dat gedoe: ze zitten op eenzelfde digitale platform en gebruikers
kunnen ze makkelijk delen via sociale media of toevoegen aan hun cv. Bovendien wordt de
authenticiteit gewaarborgd: het systeem garandeert dat wij de badge afleverden”, vult Harry Parys
aan.
Authenticiteit
Een ‐tal studenten die een bijdrage leverden aan de studentenparticipatie in hun opleiding,
ontvingen vorige week een mail waarin staat dat hun badge beschikbaar is in hun digitale rugzak.
Bij de opening van het nieuwe academiejaar, op maandag september, reikt Odisee de eerste
badges symbolisch uit aan twee studentenvertegenwoordigers, Rachelle DuBois en Thomas
Eeman. Op termijn wil de hogeschool ook badges uitreiken voor andere vormen van informeel
leren. “Het plaform sluit perfect aan bij het dna van onze instelling: wij willen de talenten van onze
studenten erkennen én mee ontwikkelen. De badges zijn een ideaal instrument om die ambitie
echt vorm te geven”, aldus Parys.
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