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• Poolstok: wat doen we? 
• Open Badges & Be Badges
• Uitdagingen op de arbeidsmarkt
• Case Open Badges: Stad Gent
• Toekomst? 
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Mogen we jullie emailadres?
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Poolstok
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WAT DOET DIE GIRAF OP EEN 
GEKLEURDE IJSBERG?
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Poolstok: springt hoger voor personeel en organisatie

Ondersteuning in 15 P&O-domeinen aan meer dan 350 klanten

Vlaamse (openbare) organisaties die aanbestedingsplichtig zijn

dienstverlening op basis van raamcontracten met meer dan 50 
dienstverleners
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NETWERK VOETEN OP 
DE GROND DATA TOTAAL-

OPLOSSING
PERSOON-

LIJKE 
AANPAK

DELEN INNOVATIE

CONSOLIDATIE CON -SOUL-IDATION



Open Badges & Be Badges & …
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Wat is een Open Badge?

Een Open Badge is een online weergave van een vaardigheid, interesse of een
prestatie. Dit kan ERKENNING geven voor de zaken die je doet of leert. 
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OPEN BADGES?
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afbeelding“Een digitale waarin detailinformatie zit,
betreffende een competentie,
vastgesteld door een organisatie.”



Het Open Badges ECOSYSTEEM
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(by Erik Knutson, Concentric Sky, licensed CC-BY)



Het Open Badges ECOSYSTEEM
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Waarvoor kan je erkenning krijgen, waarvoor kan je een Open 
Badge krijgen? 
• Vaardigheden
• Deelname aan bijvoorbeeld een congres, een opleiding …
• Officieel certificatie
• Autorisatie
• Prestatie
• Betrokkenheid bij community
• Informeel leren
• Kennis
• Competenties
• Vrijwilligerswerk
• On-the-job training
• Testvrijstellingen bijvoorbeeld case Stad Gent
• Succesvol afronden project
• Succesvol afronden online leerplatform
• …
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Open Badges zijn…

• Vrij te gebruiken
• Open technische Standaard
• Draagbaar (transfereerbaar)
• Mogelijkheid op te slaan (zichtbaar maken van leerpaden)
• “Earner-centric” (de eigenaar is in controle over eigen data, kan kiezen om 

de data al dan niet te delen) 
• Evidence-based (rijk aan data, omvat metadata)
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Open Badges è Be Badges
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PLATFORM?
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ISSUER
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EARNER
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Open Badges Belgium – moment of recognition
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Uitdagingen op de arbeidsmarkt
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CASE: STAD GENT
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USE CASE BE BADGES “City of Ghent”



PROJECT

Grote 
selectieprocedure: 

administratief 
medewerker

Generieke 
testmodule 
C - niveau

Belangrijk: adverse 
impact, testkwaliteit 

& kostenplaatje

Samenwerking 
poolstok (Jobpunt) + 
klant + academische 

wereld

Competenties, 
testleveranciers ...Oplossing



Benadering

Generieke 
module

•Plan 2
•Intel
•SJT (badge selor - vrijstelling)

Rolspecifieke
module

• Numco
• ADM
• Admita
• Opmaken brief

Interviews •Gestructureerde interviews



SJT (vrijstelling op testniveau)

• Samenwerken 
• Klantgericht handelen 
• Zich waardig en integer gedragen
• Zichzelf ontwikkelen
• Resultaatsgericht werken



TALENT MOBILITY USING OPEN BADGES

Stad & 
OCMW 
Gent

Selor



Resultaten

– Mail: 766 potentiële kandidaten – Selor badge op C-niveau
– Aantal actieve accounts: 91 
– 75 sollicitanten gebruikten hun niveau C-badge om een vrijstelling te kunnen 

krijgen voor de SJT test bij Stad Gent 
– 2 sollicitanten gebruikten hun niveau B-badge om een vrijstelling te kunnen 

verkrijgen 
– Controle van de badges aan de hand van url (unieke code)
– RESULTAAT: 77 badges werden ingediend



Resultaten selectieprocedure

Generieke module (eerste deel)
- 54 kandidaten met SJT namen deel aan de generieke selectieprocedure
- Succes ratio: 85% (Total population SR = 71%)

Rolspecifieke module (tweede deel)
- Mixed (N = 37): success rate (81%)  
- Finance (N = 17): success rate (77%)
- Desk (N = 21): success rate (81%)



“ Het creëren van Be Badges vind ik een 
belangrijke stap naar de toekomst, eindelijk 
bestaat er een brug waardoor je niet steeds 

dezelfde proeven moet afleggen.
Deze testen brengen de nodige stress met zich 
mee en ik had alvast de geruststelling dat ik die 

ene proef niet moest doen. Voor mij mag dit 
gerust verder uitgewerkt worden!”

(Kandidaat Sam)



De toekomst
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Ontwikkelingen op de voet volgen?

• https://twitter.com/OpenBadges
• https://twitter.com/BadgeEurope
• https://twitter.com/be_badges

• https://badge.wiki/wiki/Badge_platforms
• https://openbadges.org/
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Last … but not least!



Jullie allereerste (open) badge!
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Dank u
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