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INTRODUCTIE
DOEL
Het doel van D7.3 ‘Het handboek van PACT’ is het verschaffen van nuttige en praktische richtlijnen die het
makkelijker maken de overdracht van het PACT referentiekader naar verdere werkprofielen in andere sectoren
te maken. Het PACT referentiekader was een van de belangrijkste uitkomsten van de ACT-methode. Het
Handboek van PACT zal dienen als onderdeel van de toepassingsstrategie die erop is gericht de
projectactiviteiten te maximaliseren. Het zal ook als netwerk dienen met de externe partijen die van belang zijn
na het ACT-project.
Dit document zal de kernbegrippen van ‘PACT’ kort uiteenzetten met betrekking tot de landbouwsector en het
zal stap voor stap richtlijnen geven voor het gebruik en de uitvoering van het PACT referentiekader vanuit de
verschillende perspectieven van de mogelijke aandeelhouders. Het document zal vanuit het Engels worden
vertaald in de vier talen van de partnerlanden: Duits, Grieks, Italiaans en Nederlands waaruit een meertalig
Handboek van PACT zal ontstaan.

DOELGROEP
De doelgroep van dit document is het ACT consortium (tabel 1) en andere deelnemers aan het programma
(inclusief vertegenwoordigers van de Europese Commissie en project recensenten).
De volgende doelgroepen zijn ook een belangrijk publiek:
a. Organisaties voor het vaststellen en beschrijven van de trainingsbehoeften van de werknemers en
arbeidsbemiddeling.
b. Aanbieders beroepsonderwijs voor de beschrijving van trainingsoplossingen en het opstellen van nieuwe
curricula.
c. Landelijke instellingen die verantwoordelijk zijn voor het overeenstemmen van het beroepsonderwijs.
Tabel 1. Leden van het ACT Consortium
Partner
P1
P2
P3

Acroniem
UDE
TEIA
AK

P4

IFSAT

P5
P6
P7

DLG
BIBB
AIAB
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Organisatie
University of Duisburg – Essen
Technological Educational Institute of Athens
Agro-Know Technologies
International Foundation for Sustainable Agriculture
Training
DLG- Akademie
Bundesinstitut fur Berufsbildung
Italian Association for Organic Farming
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Stad
Essen
Athene
Athene

Land
Duitsland
Griekenland
Griekenland

Harderwijk

Nederland

Frankfurt
Bonn
Turijn

Duitsland
Duitsland
Italië

ALGEMENE DEFINITIES

ACRONIEM

DEFINITIE

ACT

Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training

AIAB

Italian Association for Organic Farming

AK

Agro-Know Technologies

BIBB

Bundesinstitut für Berufsbildung

DLG

DLG-Akademie

EC

European Commission

ECVET

European Credit system for Vocational Education and Training

EQF

European Qualifications Framework

FG

Focus Group

IFSAT

International Foundation for Sustainable Agriculture Training

PACT

Pathways for Agricultural Competence and skills based Training

TEIA

Technical Educational Institute of Athens

UDE

University of Duisburg-Essen

VET

Vocational Education and Training
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STAP VOOR STAP GIDS PACT
Het PACT referentiekader, zoals omschreven in D2.2, geeft een uitgebreide beschrijving van de competenties
en vaardigheden die relevant zijn in de landbouwsector met betrekking tot innovatie en management Het
beschrijft een coördinatensysteem van twee dimensies, die een simpele beschrijving geeft van alle mogelijke
competentieprofielen met betrekking tot innovatie en management. De voorgestelde structuur bestaat uit 7
hoofdcompetenties/vaardigheden (dimensie 1) die vervolgens zijn ingedeeld in verschillende EQF-niveaus
(dimensie 2).
Als resultaat is een van de belangrijkste aanwinsten van het PACT referentiekader is de nadruk die ligt op de
integratie van de innovatie, beheer en sectoroverschrijdende ‘soft skills’ (de persoonlijke, emotionele, sociale
en intellectuele vaardigheden). De geselecteerde competenties die in het PACT referentiekader zijn opgesteld
zijn de basis voor de hedendaagse arbeidsmarkt in alle sectoren. Het is een feit dat het verkrijgen van de
overdraagbare vaardigheden is van cruciaal belang met betrekking tot de inzetbaarheid, het
aanpassingsvermogen en beroepsmobiliteit op de arbeidsmarkt (Europese Unie, 2011).
De 7 voorgestelde competenties/vaardigheden (zie D2.2) kunnen volgens een EU-rapport (2011) waarin de
vaardighedenstructuur met betrekking tot de overdraagbare vaardigheden per sector is gepresenteerd, als
volgt worden ingedeeld:
A) Algemene Soft-skills, deze omvatten PACT CSA 1, 2, en 3
B) Algemene Hard-skills (specifieke vaardigheden en kennis), deze omvatten PACT CSA 7, die zijn gekenmerkt
als hoogwaardig overdraagbaar van de ene sector naar de andere sector
C) Specifieke beroepsvaardigheden, deze omvatten PACT CSA 5 en 6. Worden gekenmerkt als middelmatig
overdraagbaar
D) Specifieke beroepsvaardigheden met beperkte overdraagbaarheid, verwijzen naar biologische landbouw
(PACT CSA 4).
Het PACT Handboek is een stap voor stap gids voor de toepassing van PACT zodat de verschillende behoeften
van de betrokken belanghebbenden worden behartigt. Zoals eerder genoemd zij de belangrijkste groepen:
a. Organisaties voor het vaststellen en beschrijven van de trainingsbehoeften van de werknemers en
arbeidsbemiddeling.
b. Aanbieders beroepsonderwijs voor de beschrijving van trainingsoplossingen en het opstellen van
nieuwe curricula die opleidingsmogelijkheden in de landbouw en gerelateerde sectoren aanbieden.
c. Landelijke instellingen die verantwoordelijk zijn voor het overeenstemmen van beroepsonderwijs,
beleidsmakers, ministeries, arbeidsinstituten, accreditatieagentschappen, beroepsverenigingen en
onderzoekscentra.
De stappen volgen steeds dezelfde benadering maar ze onderscheiden zich steeds volgens de verschillende
perspectieven van de doelgroepen.
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ORGANISATIES
De eerste doelgroep betreft de organisaties die als doel hebben de trainingsbehoeften van de werknemers en
arbeidsbemiddeling vast te stellen en te beschrijven. Onder deze groep vallen ook de vertegenwoordigers van
de agrarische arbeidsmarkt en agrarische bedrijven.
Voor de juiste toepassing van het PACT referentiekader moeten de onderstaande stappen worden gevolgd:
STAP 1: Betrokkenheid
De organisatie zal eerst vertrouwd moeten zijn met het idee van het PACT referentiekader, waarmee een
gericht kader met 7 vaardigheden is voorgesteld. Dit is nodig om de aanwinsten te kunnen inzien en om deze
uit te voeren in andere sectoren.
STAP 2: Kwalitatieve analyse van de behoeften
Na het volledige begrip van het PACT referentiekader begint de eerste fase van de beoordeling. In deze fase zal
de organisatie de competenties identificeren die worden vereist van de werknemers, met betrekking tot de 1e
dimensie van PACT. Er wordt een kwalitatieve analyse gemaakt van de bestaande vaardigheden en
competenties aan de hand van het PACT referentiekader. Er wordt ook een lijst opgesteld met de ontbrekende
vereiste PACT-competenties om de huidige behoefte de evalueren.
STAP 3: EQF Analyse van de behoeften
In dit stadium wordt een analyse gemaakt van het vereiste EQF-niveau van de voorgeschreven PACTcompetenties, met inachtneming van de 2e dimensie van PACT. Hier wordt onderzocht: 1) wat het vereiste EQFniveau van de geïdentificeerde ontbrekende competenties is en 2) of het EQF-niveau van de aanwezige
competenties voldoende is.
STAP 4: Identificatie van de tekortkomingen in het leren
Gebaseerd op de analyse van STAP 2 en 3. De identificatie van de tekortkomingen in het leren is een cruciaal
onderdeel dat de basis is van de volgende handelingen. In dit stadium wordt vastgesteld op welk niveau de
gekozen PACT-competenties worden ontwikkeld.
STAP 5: Uitvoering
De organisatie/werknemer zal prioriteiten stellen en de geschikte trainingsmogelijkheden vinden om de
gewenste PACT-competenties te behalen en zo te voldoen aan de benodigde behoeften.
STAP 6: Evaluatie
Dit is de laatste stap voor het gebruik en de overdraagbaarheid van het PACT referentiekader. Hier wordt
geëvalueerd of de verkregen competenties worden behaald op het vereiste EQF-niveau.
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AANBIEDERS BEROEPSONDERWIJS
De tweede doelgroep wordt gevormd door de aanbieders van beroepsonderwijs. Hun rol is de
trainingsmogelijkheden te beschrijven en nieuwe curricula te maken. Deze curricula moeten
opleidingsmogelijkheden in de landbouw en andere sectoren bieden en voldoen aan de marktbehoeften.
Onderstaande stappen
Voor de juiste toepassing van het PACT referentiekader moeten de onderstaande stappen worden gevolgd:
STAP 1: Betrokkenheid
In deze eerste stap gaat het om de betrokkenheid met het idee en de aanwinst van het PACT referentiekader.
De aanbieders van beroepsonderwijs zullen eerst moeten begrijpen wat de waarde is van het PACT
referentiekader; hierbij wordt een gericht kader van 7 competenties opgesteld waarbij het om vaardigheden
gaat die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van management, innovatie en de ‘soft skills’. Idealiter zou het
nuttig zijn om de aangeboden cursussen in PACT-termen te beschrijven.
STAP 2: Kwalitatieve analyse van cursusaanbod
Als het PACT referentiekader volledig is begrepen, begint de 1 e fase van de beoordeling. In dit stadium zullen
de aanbieders van het beroepsonderwijs de PACT-competenties identificeren die worden aangeboden in de
huidige cursussen. Dit zal worden vergeleken met de behoeften van de werknemers en de arbeidsmarkt. Om
de huidige situatie te evalueren wordt er een lijst opgesteld met de ontbrekende vereiste PACT-competenties.
STAP 3: EQF Analyse van het cursusaanbod
In dit stadium wordt een analyse uitgevoerd van het behaalde EQF-niveau binnen de specifieke cursussen. Naar
aanleiding van de behoeften van de organisatie wordt onderzocht of het huidige cursusaanbod het vereiste
EQF-niveau van de ontbrekende competenties omvat.
STAP 4: Identificatie van de tekortkomingen
Deze gap-analyse heeft als doel de belangrijkste competenties en leerbehoefte van de leergroep te
identificeren. De identificatie van de tekortkomingen is van groot belang aangezien de aanbieders van
beroepsonderwijs in staat zijn prioriteiten te stellen met betrekking tot de planning van de toekomstige
handelingen.
STAP 5: Uitvoering
Gebaseerd op de analyse van STAP 3 en 4. Aanbieders van beroepsonderwijs zijn in staat het curriculum te
formuleren volgens de marktbehoefte zoals die worden benoemd in PACT. Op deze manier wordt er een
oplossing gevonden.
STAP 6: Evaluatie
Dit is de laatste stap, hierin wordt geëvalueerd of de leerlingen de benodigde competenties met het vereiste
EQF-niveau hebben behaald.
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LANDELIJKE INSTELLINGEN
De 3e doelgroep bestaat uit de landelijke instellingen. Hieronder vallen ook de agentschappen die
verantwoordelijk zijn voor de overeenstemming tussen de aanbieders van beroepsonderwijs, de beleidsmakers
die verantwoordelijk zijn voor de gap-analyse met betrekking tot de marktbehoefte en het verschaffen van een
aanbeveling op politiek niveau.
Zoals eerder genoemd is het PACT referentiekader ingedeeld in basisdimensies van ‘soft’ en ‘hard skills’ die in
verschillende mate overdraagbaar zijn van de ene sector naar de andere sector. Deze benadering zou zeer
nuttig zijn en het mogelijk maken de bestaande profielen overeen te stemmen in het geval deze vaardigheden
van innovatie en ondernemerschap worden uitgelegd in PACT.
STAP 1: Betrokkenheid
In deze eerste stap gaat het om de betrokkenheid met het idee en de aanwinst van het PACT referentiekader.
De instellingen zullen eerst moeten begrijpen wat de waarde is van het PACT referentiekader zoals het in de
voorgaande categorieën is genoemd. Het is meestal lastig om beleidsmakers te benaderen maar dit zou
kunnen gebeuren door middel van een zorgvuldig ontwikkelde toepassingsstrategie.
STAP 2: Kwalitatieve analyse
Het PACT referentiekader is een nuttig middel voor de identificatie van de ontbrekende
vaardigheden/competenties die zijn vereist bij de verschillende organisaties en de vaardigheden/competenties
die door de aanbieders van beroepsonderwijs worden verschaft.
STAP 3: EQF Analyse
Het PACT referentiekader is een nuttig middel voor de identificatie van het vereiste EQF-niveau van de vooraf
gedefinieerde voor de organisatie vereiste vaardigheden/competenties. Aan de andere kant zouden de
landelijke en politieke instellingen in staat moeten zijn vast te stellen of de aangeboden trainingscursussen de
vereiste vaardigheden/competenties bevatten en van het vereiste EQF-niveau zijn, zoals uitgewerkt in PACT.
STAP 4: Gap-analyse
De landelijke en politieke instelling is in staat een gap-analyse te maken op basis van de resultaten van STAP 2
en 3. Deze gap-analyse stelt de huidige situatie vast met betrekking tot de trainingsbehoefte vanuit de
organisaties, werknemers en arbeidsmarkt. Aan de andere kant maakt het PACT referentiekader het makkelijk
onderzoek te doen naar de trainingscursussen en te kijken of er behoefte is aan verandering of het
herformuleren van de curricula op landelijk niveau.
STAP 5: Aanbevelingen
Op basis van de bovengenoemde analyses kan er een voorstel worden gemaakt met betrekking tot de
veranderingen of hervormingen op landelijk of politiek niveau met betrekking tot de beroepsopleidingen of
het stagebeleid.
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STAP 6: Evaluatie
Alle voorgenoemde categorieën, gegroepeerd per doelgroep, worden in tabel 2 opgesomd. Hierbij hoort een
uitgebreide presentatie van de vereiste stappen.
Tabel 2. Samenvatting van de stappen van het PACT Handboek

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Organisaties

Aanbieders beroepsonderwijs

Landelijke
instellingen/beleidsmakers

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Begrijpen van het PACT
referentiekader

Begrijpen van het PACT
referentiekader

Begrijpen van het PACT
referentiekader

Kwalitatieve analyse van de
behoeften

Kwalitatieve analyse van het
cursusaanbod

Kwalitatieve analyse

Analyse m.b.t de 1e dimensie van
PACT

Analyse m.b.t de 1e dimensie van
PACT

EQF Analyse van de behoeften

EQF Analyse van het
cursusaanbod

Analyse m.b.t de 2e dimensie van
PACT

e

Analyse m.b.t de 2 dimensie van
PACT

Analyse m.b.t de 1e dimensie
van PACT
EQF Analyse
Analyse m.b.t de 2e dimensie
van PACT

STAP 4

Identificatie van de
tekortkomingen in het leren

Identificatie van de
tekortkomingen

Gap-analyse

STAP 5

Uitvoering

Uitvoering

Aanbevelingen

STAP 6

Evaluatie

Evaluatie

Evaluatie
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Tabel 3. Sjabloon voor het gebruik van PACT
(Overgenomen uit ‘Skills Gap Analysis Template, Training Resources Unesco’,
www.unesco.org/.../Skills%20Gap%20Analysis%20Template.doc)
PACT
Competenties

Verwachtingen van de
organisatie

Geïdentificeerde
tekortkomingen
in het leren

Cursusaanbod om doel
te bereiken

Evaluatie als het doel is
bereikt
(Competentie /
vaardigheden behaald?)

PACT
Competentie/
vaardigheden

EQF
Niveau

PACT
Competentie/
vaardigheden

EQF
Niveau

Tabel 3 is een sjabloon en dient als hulpmiddel bij de analyse van de huidige situatie en het vaststellen van de
trainingsbehoeften.
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OVERZICHT
Het PACT Handboek D7.3 zal een meertalig verslag zijn dat beschikbaar is voor alle belanghebbenden in heel
Europa. Het heeft als doel de opleidingsbehoeften en de arbeidsbemiddeling te omschrijven of om de huidige
en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt te onderzoeken. Het zal dienen als een nuttig instrument bij
het verbinden van innovatie, management en ‘soft skills’ in andere sectoren. Het PACT competentie
referentiekader is een waardevol instrument in de analyse van de toekomstige behoeften aan specifieke
competenties van de werknemers en arbeidsbemiddeling.
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OVER ACT

ACT is gericht op het opstellen en ondersteunen van een
verbond van competenties en vaardigheden die gebaseerd
zijn op beroepsonderwijs en training (VET) in de landbouw.
Dit verbond omvat alle relevante belanghebbende groepen
in de landbouwsector, namelijk boeren, de industrie,
aanbieders van beroepsonderwijs, beleidsmakers en
verschillende diensten binnen de Europese landbouw. In
een dergelijke samenwerking ontwikkelt ACT een kader, het
PACT-kader ("Pathways for Agricultural Competence and
skills based Training") en bijbehorende opleidingen en
middelen voor de uitvoering en het gebruik. Zo draagt ACT
bij aan de ET 2020’s belangrijkste doelstellingen en
prioriteiten van de continue ontwikkeling en management
van kennis, vaardigheden en competenties op zowel
individueel als organisatorische niveaus. In het kort is de
missie van ACT het agrarisch bedrijf bij te staan en te
verbeteren door middel van middelen en het definiëren van
competenties met betrekking tot landbouwkundige
ontwikkelingen en management – om uiteindelijk van het
‘levenslang leren en mobiliteit’ werkelijkheid te maken in
Europa!

This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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