Wat is een badge?
Badges zijn een online visuele weergave van extra-curriculaire prestaties van studenten die
engagement omvatten en waarbij studenten specifieke competenties verworven hebben. Het
toekennen van deze badges stelt studenten in staat om ook deze extra-curriculaire prestaties formeel
aan te tonen en te delen met bijvoorbeeld toekomstige werkgevers.
Waarom zet UGent in op het toekennen van badges aan de studenten?
De Universiteit Gent hecht sterk belang aan vrijwillig engagement van studenten en wil dit engagement
ook visibel maken en valoriseren.
Op die wijze wil de universiteit haar maatschappelijke identiteit versterken en studenten extra kansen
bieden om ook buiten het curriculum transversale, generieke competenties te verwerven en hen te leren
omgaan met maatschappelijke uitdagingen.
Engagementen van studenten kunnen op diverse wijze gevaloriseerd worden: financieel, d.m.v. het
toekennen van studiepunten, d.m.v het toekennen van extra certificaten enz..
Badges worden toegekend voor engagement door studenten dat aan bepaalde criteria voldoet en nog
niet op een andere wijze (volledig) gevaloriseerd wordt.
Welke types badges worden toegekend?
Er wordt 1 type badge toegekend, m.n. de badge ‘Specific Commitment’ die alle vormen van engagement
van studenten omvat.
Aan welke criteria moet het engagement voldoen om in aanmerking te komen voor een badge?
Voor het toekennen van een badge, worden volgende criteria gehanteerd:
▪ Het engagement omvat een significante inzet en bijdrage van de student
▪ Het engagement werd vrijwillig opgenomen door de student
▪ Het engagement is gelinkt aan de universitaire context, al dan niet gelinkt aan de bredere
maatschappelijke context
▪ De student heeft met dit engagement een duidelijke meerwaarde en/of impact gecreëerd voor
de opleiding / de UGent-entiteit en/of de maatschappij
▪ De student heeft duidelijke competenties verworven / versterkt / aangetoond door het opnemen
dit engagement (= er is een leereffect)
▪ De student is op geen enkele andere wijze volledig gevaloriseerd voor het engagement
▪ Enkel studenten die effectief hun diploma halen, kunnen een badge toegekend krijgen
Naast deze formele criteria werden door de faculteit nog een aantal bijkomende modaliteiten
geformuleerd m.b.t. de engagementen:
▪ Het engagement bestaat uit diverse activiteiten die de student doorheen het studietraject
opgenomen heeft of uit 1 groot engagement
▪ Er wordt geen minimale omvang (in aantal uur) vooropgesteld waaraan het engagement moet
voldoen
▪ Er is geen minimum of maximum aantal studenten per opleiding dat in aanmerking komt voor
een badge
▪ Een cumul tussen een badge en een prijs op de plechtige proclamatie is mogelijk

▪ De badges worden, bij het beëindigen van de opleiding, toegekend op de plechtige proclamatie
Wie reikt de badges uit?
Zowel opleidingen, de faculteit alsook de studentengeleding kunnen badges uitreiken.
Wie bepaalt welke studenten in aanmerking komen voor een badge?
De opleidingen en de faculteit dragen studenten voor na ruggespraak met de studentengeleding. Ook
studentenverenigingen kunnen studenten voordragen.
Een facultaire werkgroep (FAB: facultaire Adviesgroep Badges) screent de voorgedragen kandidaten,
bewaakt de toekenningscriteria en in de mate van het mogelijke / wenselijke ook de uniformiteit bij de
toekenning van de badges overheen alle opleidingen / vakgroepen in de faculteit.
Wanneer worden de badges uitgereikt?
De uitreiking van de badges wordt gekoppeld aan de plechtige proclamatie van de masterdiploma’s.
Moet ik bewijsstukken aanleveren om mijn badge te kunnen ontvangen?
Neen, de gemachtigden om studenten voor te dragen worden verondersteld voldoende zicht te hebben
op
de
inhoud
en
omvang
van
het
engagement
Bij twijfel kunnen er bewijsstukken opgevraagd worden. Het is echter de bedoeling om de
administratieve belasting voor het toekennen van de badges zo minimaal mogelijk te houden.
In welke vorm zal ik de badge ontvangen?
De badge is een open online badge en wordt aangemaakt via het systeem van Badgr. Er wordt bij het
toekennen van de badge prototypische informatie weergegeven zoals vb. de organisatie die de badge
heeft toegekend, wat de student gedaan heeft om de badge te verwerven, welke competenties de
student verworven heeft bij het uitvoeren van het engagement, enz.
De laureaat ontvangt een e-mail Deze mail bevat informatie over de badge alsook een link naar de
webpagina waar deze info staat. De mail bevat ook een knop om de badge meteen te downloaden of
te delen via online platformen.
Wie voor het eerst een badge krijgt, ontvangt ook bij de mail een uitnodiging om een account aan te
maken. Zo kan men op één plaats alle badges terugvinden die toegekend werden.
Wanneer word ik op de hoogte gebracht dat ik genomineerd word voor een badge?
Studenten zullen tussen 28 september en de datum van de plechtige proclamatie van hun opleiding op
de hoogte gebracht worden dat hen een badge zal worden toegekend.
Is het toekennen van een badge en een prijs vanuit de opleiding compatibel?
Studenten kunnen zowel een badge als een prijs toegekend krijgen voor dezelfde activiteit.
Kan ik een badge krijgen voor betaalde activiteiten of activiteiten waar ik studiepunten voor krijg?
Over het algemeen is de toekenning van de badge alleen voor activiteiten waarvoor je geen betaling of
studiepunten hebt ontvangen.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan de badge wel toegekend worden indien niet alle activiteiten die
werden verricht reeds financieel of curriculair gevaloriseerd werden.
Ik neem buiten de context van UGent ook engagement op, komt dit ook in aanmerking?
De UGent stimuleert en waardeert alle vormen van (maatschappelijk) engagement die door studenten
opgenomen worden, maar enkel engagement dat een duidelijke link heeft met de universitaire context
en/of de studies aan UGent kan met een badge worden gevaloriseerd.
Worden badges met terugwerkende kracht toegekend?
Badges worden de eerste keer toegekend op de plechtige proclamaties voor de masterstudenten na
afloop van academiejaar 2021-2022. Er wordt geen retroactieve toekenning gedaan.
Wat indien in ik januari afstudeer, kom ik dan ook in aanmerking voor een badge?
Ook studenten die na het eerste semester afstuderen, komen in aanmerking voor een badge. Deze zal
ook toegekend worden op de plechtige proclamatie na afloop van het academiejaar waarin ze
afstuderen.
Met wie kan ik contact opnemen als ik meer wil weten over de badges?
Voor meer informatie over het toekennen van de badges, kan contact genomen worden met
p.vandenberghe@ugent.be of anne.magherman@ugent.be
Wordt dit systeem van badges alleen aan UGent toegepast?
Nee, ook andere Vlaamse onderwijsinstellingen hanteren reeds dit systeem of hebben plannen om dit
te implementeren, al is het momenteel nog een systeem dat vooral in het buitenland reeds uitgebouwd
is.
De faculteit fungeert als pilootfaculteit gedurende het academiejaar 2021-2022 in functie van verdere
implementatie in de andere faculteiten van UGent vanaf academiejaar 2022-2023.

