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1.

INTRODUCTIE

1.1 DOEL
D2.2 presenteert het referentiekader "Pathways for Agricultural Competence and skills based Training (PACT)"
("De trainingsweg voor landbouwcompetenties en vaardigheden") voor de landbouwsector als een vereenvoudigd
algemeen model voor het vaststellen van functieprofielen, kwalificaties en trainingsmogelijkheden en voor de
toekomstdefinitie gebaseerd op competenties en vaardigheden die in lijn zijn met ECVET.

1.2 DOELGROEP
Het document heeft de volgende hoofd doelgroepen:
1.
2.
3.

Boeren: bestaande uit boerenfamilies en uit industriële boeren (beide werkgevers en werknemers);
Beroepsonderwijs- en opleidingen die trainingsmogelijkheden in de landbouw aanbieden;
Beleidsmakers, met name ministeries, arbeidsinstituten, accreditatieagentschappen, beroepsverenigingen
en onderzoekscentra.

Dit omvat uiteraard het projectconsortium en de EACEA.

1.3 ALGEMENE DEFINITIES
ΑCRONIEM
ACT

Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training

AIAB

Italian Association for Organic Farming

AK

Agro-Know Technologies

BIBB

BundesinstitutfürBerufsbildung

CSA

Competence/skills area

DLG

DLG-Akademie

EC
ECVET
ENAPRA
EQF
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DEFINITIE

European Commission
European Credit system for Vocational Education and Training
EnteNazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura
European Qualifications Framework

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
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VET

Vocational Education and Training
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2.

COMPETENTIEMODELLEN & KADERS

Dit hoofdstuk introduceert de termen ‘competentie’, ‘competentiemodellen’ en ‘competentiekaders’ en hun
plaats binnen het onderwijs, de certificering en de uitvoering. Het woord competentie (competent) vindt zijn
oorsprong in het Latijnse werkwoord ‘competere’ dat ‘geschikt zijn voor’, ‘voldoen aan’ of ‘samenkomen met’
betekent.

2.1 DEFINITIE VAN COMPETENTIES
Het concept van competentie is van toepassing in het behalen van de prestaties, en met name in het
beroepsonderwijs is het van cruciaal belang. Volgens de EQF-aanbeveling, betekent competentie:
“het bewezen vermogen om kennis, vaardigheden, persoonlijke, sociale en/of methodologische capaciteiten te
gebruiken in werk- en studiesituaties en in de professionele en persoonlijke ontwikkeling toe te passen”.
Met andere woorden: competentie is het vermogen van een individu om zijn werk correct uit te voeren. Een
competentie is een reeks van bepaalde gedragingen die een bepaalde houvast geeft in het identificeren, evalueren
1
en ontwikkelen van de gedragingen van individuele werknemers.

2.2 ELEMENTEN VAN COMPETENTIEMODELLEN
Volgens Stracke (2011) bestaat de ontwikkeling van competenties uit vier processen die een continue
verbeteringscyclus opbouwen in de filosofie van het Total Quality Management, de analyse en definitie van de
contextuele condities en competentiestrategie:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Competentie context en analyse;
Competentie beschrijving;
Competentiemeting;
Competentieopbouw;
Competentie evaluatie.

Het samenstellen van competentiemodellen is een combinatie van twee processen: van de
competentiebeschrijving en de competentiemeting. Maar niet volledig, omdat de eerste definities van
competentie beschrijving gerelateerd zijn aan een algemene structuur en daarom gaan zij niet over het
samenstellen van competentiemodellen.
De relaties tussen de vier processen en de contextuele analyse zijn te zien in het volgende diagram:

1

As defined, the term "competence" first appeared in an article authored by Craig C. Lundberg in 1970 titled "Planning the
Executive Development Program". The term gained traction when in 1973, David McClelland, Ph.D. wrote a seminal paper
entitled, "Testing for Competence Rather Than for Intelligence". It has since been popularized by one-time fellow McBer &
Company (Currently the "Hay Group") colleague Richard Boyatzis and many others. Its use varies widely, which leads to
considerable misunderstanding.
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Figuur 1: competentiemodellen binnen de cyclus van competentieontwikkeling

Competentiemodellen liggen ten grondslag aan de samenhangende en consequente structuren of kaders van een
breed scala aan belangengroepen, zoals in vorige paragraaf is uitgelegd: werkgevers maken er gebruik van om
specifieke relevante competenties binnen hun organisaties te definiëren; het uitvoeren van werkanalyses en
profilering; het ondergaan van een gap-analyse van competenties binnen hun personeelsbestand. Op werk
gebaseerde leerlingen, individueel of binnen een bedrijf, kunnen een verworven competentie claimen en/of de
gewenste competenties, vaardigheden en kennis identificeren die worden toegekend en ondersteund door het
aanbod van beroepsonderwijs. Op basis hiervan zijn leerlingen in staat om het beroepsonderwijs te selecteren dat
het beste past bij hun persoonlijke behoeften. De aanbieders van beroepsonderwijs, evenals de werkgevers,
kunnen profiteren van een betere toegang tot hun mogelijkheden met leerlingen uit ander landen door de meer
geïntegreerde competentie markt. Deze stelt zowel de werkgevers als de individuen in staat een betere
vergelijking te maken uit de professionele training en certificaten, in het bijzonder uit het buitenland. Beroeps- of
ander instanties kunnen de competentiemodellen gebruiken om er zeker van te zijn dat de beroepsmatige kaders
die zij aanbieden consequent zijn met andere kaders en de structuur hebben die aansluit bij de behoeften voor het
gebruik van ICT systemen.
Een competentiemodel dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een competentie zal daarom uit twee elementen
moeten bestaan:



Beschrijving van competenties
Beschrijving van de manier om de competenties te meten en in te schatten.

Meer specifiek moet een competentiemodel bestaan uit:


Een model voor een beschrijving van competenties, inclusief het toeschrijven van niveaus.
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Een model voor de representatie van de competentiestructuur, inclusief de definitie van niveaus binnen het
kader.

Een competentiemodel stelt kader- en systeemontwikkelaars in staat de definities en structuren in een breed scala
van onderwijs en werkgelegenheid te beschrijven en te delen.

2.3 COMPETENTIEKADERS
Een competentiekader wordt in dit werk gezien als een gestructureerde verzameling van sector- of organisatie
gespecificeerde competenties. Competentiekaders definiëren de categorieën en de mengeling van competenties
die nodig zijn om expliciet professionele eigenschappen te tonen.

2.4 BENADERINGEN OVER COMPETENTIES IN LANDBOUW BEROEPSONDERWIJS
Het doel van beroepsonderwijs is om jonge mensen voor te bereiden op een werkend leven, met mogelijkheden
voor verder onderwijs, het bouwen van een carrière, en hen kennis, ervaring en een persoonlijke achtergrond te
geven zodat ze kunnen functioneren in de maatschappij.
Om iemand voor te bereiden op een werkend leven, moet men twee dingen weten:



Voor wat voor een werkend leven heeft deze persoon gekozen?
Wat wordt er verwacht in dit specifieke werkend leven van deze persoon?

Met andere woorden: om beroepsonderwijs te kunnen opstellen moet men de praktijken binnen de sector
kennen.
Voor details en voorbeelden, zie D2.1, “ANALYSE OVER LANDBOUW COMPETENTIEMODELLEN EN WERKPROFIEL
BESCHRIJVINGEN”.

2.5 COMPETENTIES EN LEERRESULTATEN
Competentie is een educatieve term die gaat over de vaardigheden, gedrag en kennis dat nodig is om succesvol te
zijn. Dit kan worden toegepast bij een succesvolle afronding van een cursus of succes in het gekozen werkveld.



Competenties zijn verkregen of ontwikkeld tijdens het leerproces van de leerling.
Ze representeren een dynamische combinatie van kennis, begrijpen, vaardigheden en capaciteiten. Het
bevorderen van competenties is het doel van educatieve programma’s.

Leerresultaten [of leerdoelen] zijn meer specifiek gericht op de onderwijsresultaten van een les of cursus.
Leerresultaten:

8
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worden geformuleerd door het academisch personeel of door gekwalificeerde externe organisaties op
basis van inbreng van partners.
Zijn een beschrijving van wat van een leerling wordt verwacht te weten, begrijpen en/of in staat is uit te
voeren na het afronden van een cursus of leerperiode.
Specificeren de eisen voor het behalen van punten of een diploma.

Dus, een leerresultaat is een beschrijving waaraan een leerling moet voldoen om zijn punten of diploma te
verdienen. Een [gerelateerde] competentie bij dit specifieke leerresultaat beschrijft de succesvolle toepassing in de
vorm van een baan of carrière.

2.6 LEERRESULTATEN VS COMPETENTIES
De relatie tussen leerresultaten en competentie zorgt vaak voor verwarring.
Het verschil tussen leerresultaten en competentie is aangegeven in het European Qualifications Framework (EQF)
aanbeveling zoals blijkt uit de bovengenoemde definities.
De op competentie gebaseerde kwalificaties houden rekening met de invloed van de leer- of werkcontext wanneer
de leerresultaten worden gedefinieerd en geëvalueerd. Deze context heeft een sterke invloed op de variatie van
leerresultaten die als belangrijk worden beschouwd. De interactie tussen de leerresultaten, de manier waarop de
leerlingen leren, de manier waarop de resultaten worden geëvalueerd en vooral de waarde die aan de kwalificaties
in het werkveld wordt gevestigd.
De competentiebenadering is nauw verbonden met het idee van individuen als (mogelijk) onderdeel van de
beroepsbevolking en is toegewijd aan het optimaliseren van iemands bekwaamheid in zijn werk, d.w.z. een
economische benadering. De term leerresultaten gaat daarentegen meer over de algemene kennis, de ethische,
culturele en sociale vaardigheden die verder gaan dan de arbeidsmarkt. Sommige leerresultaten zullen niet
volledig voldoen aan de verwachtingen van de contextuele specificaties, bijvoorbeeld die met betrekking tot het
samenstellen van curricula in de algemene opleiding.
Competenties zijn daarom nauw verbonden met de karaktereigenschappen van een persoon die tot uiting komen
in de praktijk.

2.7 SAMENHANG TUSSEN LEERRESULTATEN EN GEBRUIK VAN COMPETENTIES
Leerresultaten en competenties worden ingezet in verschillende contexten en voor verschillende doeleinden.
Meer specifiek,
•
•
•

In de educatieve context worden leerresultaten uitgelegd in curricula, modules,
cursusbeschrijvingen, educatieve normen, kwalificaties en beoordelingsnormen.
In de arbeidscontext zijn competenties ingebed in beroepsmatige normen, werkprofielen, vacatures,
prestatiemetingen/beoordelingssystemen en wervingssystemen.
In de begeleidende context is informatie over leerresultaten aanwezig in de studiekeuzebegeleiding
en competenties in arbeids- en taakinformatie.
ACT Project | D2.2
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In de persoonlijke context communiceren mensen over leerresultaten via hun curriculum vitae of
persoonlijke competentieprofielen.

•

In iedere context zijn specifieke normen gedefinieerd op basis van de leerresultaten en competenties.

BEROEPSPROFIELEN
Beroepsprofielen zijn samengesteld op basis van verschillende methoden en helpen bij het definiëren van een
beroep, een baan of taak. Ze beschrijven de competenties die essentieel zijn in de werkomgeving en ze zijn daarom
ook geschreven als resultaten. Ze specificeren meestal de professionele taken en activiteiten die de
gekwalificeerde zou moeten kunnen uitvoeren en de bijbehorende competenties.
Beroepsprofielen kunnen worden beschouwd als een beschrijving van de basis van de leerresultaten van de
training en het leren tijdens het werk.
In beroepsprofielen is de context waarin deze normen tot uiting komen tot in detail uitgewerkt en kan daardoor
worden beschouwd als een competentie. In dit geval komen leerresultaten en competentie dicht bij elkaar in hun
betekenis.
De beroepsprofielen worden voor meerdere doeleinden gebruikt dan alleen het vormen van basistraining van
curricula en kwalificaties. Ze zijn het gereedschap voor bedrijven in het definiëren van de bedrijfsstructuur, de
werkpraktijken, de beoordeling van de werknemer en de trainingsbehoeften etc.

LEERPLAN EN TRAININGSPROGRAMMA
Een leerplan is een beschrijving van intenties: leerresultaten in een leerplan kunnen de algemene doelen,
specifieke resultaten van een leerprogramma of specifieke resultaten van een module beschrijven. Ze kunnen
worden geschreven door en voor leraren en managers van instituties en het taalgebruik hebben van de taal van de
pedagogische deskundigen en vakdisciplines of de taal van de leerling. Leerresultaten hebben de neiging om in
verband te worden gebracht met een leerplan en ze leggen aan een potentiële leerling uit wat er van ze wordt
verwacht te weten, te begrijpen en wat ze moeten kunnen aan het eind van het programma of module.
Leerresultaten moeten ondubbelzinnig en specifiek worden opgesteld. Ingewikkelde zinnen belemmeren het
begrip van leerlingen, docenten en beoordelaars. Leerresultaten moeten ook realistisch en haalbaar zijn in de tijd
die aan een module op programma is toegekend. Dit betekent dat er passende onderwijs- en leermethoden
moeten worden toegepast. Leerresultaten moeten kunnen worden beoordeeld (door het gebruik van
beoordelingscriteria en evaluatiemethoden) en men moet open staan voor de mogelijkheid te worden getoond
door leerlingen die het specifieke leerprogramma niet hebben gevolgd. Een belangrijke overweging bij het
schrijven van leerresultaten is hoe het bereiken van de leerresultaten zich zal manifesteren, hoe dit kan worden
waargenomen of hoe de student zijn leren kan aantonen.
De beroepsprofielen (in de meeste gevallen impliciet) of de vereisten van de arbeidsmarkt spelen een cruciale rol
in de formulering van de opleidingsprogramma’s en de bijbehorende kwalificaties. Het is belangrijk voor
10
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werkgevers en mensen uit het onderwijs en de opleiding om gezamenlijk de eisen te bepalen voor een
gekwalificeerde werker. Deze vereisten kunnen dan worden geformuleerd als competentiedoelen (met een sterke
nadruk op de vaardigheden). De leerresultaten voor de kwalificaties en voor de modules zijn dan geformuleerd.

KWALIFICATIES
In het kader van de EQF-aanbeveling wordt kwalificatie als volgt verstaan:
‘Een formeel resultaat van een beoordelings- en validatieproces, dat wordt verworven wanneer een bevoegde
instantie bepaalt dat en individu de leerresultaten heeft bereikt naar de bepaalde normen’
Veel factoren zijn van belang bij het bepalen van kwalificaties. Van groots belang is een vereenvoudigd beeld van
een profiel van leerresultaten. Ook van belang is een signaal van het relatieve niveau en de waarde van de
specifieke leerervaringen (zoals het leren tijdens het werk of in een gespecialiseerde universitaire faculteit).
Beschrijvingen van de kwalificaties omvatten de leerresultaten die de leerlingen aan het einde van de kwalificatie
moet hebben behaald.
Het gebruik van leerresultaten voor het beschrijven/definiëren van kwalificaties is van cruciaal belang om
verschillende redenen. De belangrijkste is dat ze transparantie geven over waar de kwalificatie voor staat in de
arbeidsmarkt of voor het toekomstige leren. Een andere belangrijke reden is dat de leerresultaten de samenhang
brengt tussen de normen, het leerprogramma (curriculum) en de beoordelingscriteria.

ACT Project | D2.2
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3 HET PACT KADER
Het PACT (“Pathways for Agricultural Competence and skills based Training”) competentie kader heeft als doel de
relevante competenties en vaardigheden in de landbouwsector uitgebreid te beschrijven, wat betreft innovatie en
management. Het definieert een gelijkend systeem dat een simpele beschrijving van alle mogelijke
competentieprofielen weergeeft met betrekking tot innovatie en management. Dit systeem bestaat uit twee
takken.

3.1 PACT STRUCTUUR
Het PACT competentie kader is gestructureerd volgens twee dimensies. Deze dimensies weerspiegelen de
verschillende gebieden en niveaus van de vaardigheden en zien er als volgt uit:

Dimensie 1: Zeven competenties/vaardigheden (Competence/Skills Area - CSA) uit de sector ‘management’ en
‘innovatie’:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Systematisch en uitgebreid denken en duurzaamheid
Zelfmanagement/persoonlijke ontwikkeling
Het vermogen tot interactie
Biologische landbouw
Technische en wetenschappelijke innovatie
Andere landbouwgerelateerde bronnen van inkomsten (incl. duurzame energie)
Bedrijfskunde en management

Deze Competenties en Vaardigheden kunnen worden onderverdeeld in nog twee niveaus; in het algemeen (en als
doeleinde van ACT) worden het eerste en tweede niveau gebruikt; het derde niveau kan worden gebruikt om
sommige competenties uit het tweede niveau verder in detail uit te werken (zie hoofdstuk 3.2). Het kan ook
individueel worden bepaald naar de persoonlijke behoefte en situatie.

Dimensie 2:

Acht prestatieniveaus (vergelijkbaar met ‘schoolcijfers’) die de bekwaamheid aangeven binnen
iedere Competentie en Vaardigheid, inclusief – waar dat nodig is – een beschrijving tot welk
niveau van kennis, vaardigheden en competenties ze behoren. Deze niveaus zijn enigszins
verwant aan en afgeleid van de niveaubeschrijvingen van de EQF (zie hoofdstuk 3.3).

3.2 DIMENSIE 1 – COMPETENTIE/VAARDIGHEDEN VAN PACT

1.

Competentie/vaardigheden

Tweede niveau

Derde niveau

Systematisch en uitgebreid
denken en duurzaamheid

a. Ontlenen en uitvoeren van
conclusies.

M.b.t. a)

b. De opvattingen van anderen
bekijken

12
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i. Verzamelen van relevante
input / data
ii. Verwerken van input / data

c. het inschatten van mogelijke impact
van verschillende acties
2.

Zelfmanagement/persoonlijke
ontwikkeling

iii. Afleiden van conclusies
iv. Verschillende mogelijke
resultaten evalueren

a. Zelforganisatie
b. Zelfevaluatie- reflectie
c. Zelf geïnitieerde ontwikkeling
d. Zelf gestuurd leren

3.

Het vermogen tot interactie

a. Interne communicatie naar collega’s,
werknemers, werkgevers
b. Externe communicatie naar klanten
en leveranciers

M.b.t. a) & b)
i. Het begrijpen van de
interactie volgorde
ii. De taal beheersen
iii. Lichaamstaal beheersen
iv. Omgaan met socio-culturele
kennis/normen
v. Kunnen omgaan met
technologie

c. Samenwerking, teamwerk,
netwerken
d. Conflictoplossing
4.

Biologische landbouw

a. Biologische teelt
b. Van traditionele landbouw
veranderen naar biologische landbouw
c. Gebruik van bronnen
d. Anders

5.

6.

Technische en
wetenschappelijke innovatie

a. Nieuwe productie technologieën

Andere
landbouwgerelateerde
bronnen van inkomsten

a. Duurzame energie

b. Nieuwe verwerkingstechnologieën

b. Toerisme
c. Verwerken van primaire producten
d. Uitgebreide commerciële activiteiten
(bijv. nieuwe groepen klanten)
e. Anders

7.

Bedrijfskunde en
management

a. Proces- en risicomanagement
b. Marketing en distributie
c. Concentratie, afwisseling en
individualisatie
d. (elektronisch) benutten van bronnen
e. Juridische zaken (bijv. contracten)
f. Anders

ACT Project | D2.2
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3.3 DIMENSIE 2 – BESCHRIJVINGEN VAN PRESTATIENIVEAUS IN PACT

Niveau 1: laagste/minimale level
Het vereist de algemene basiskennis alsmede de basisvaardigheden, zodat simpele taken kunnen
worden uitgevoerd. Werk of studie vindt plaats onder directe supervisie in een gestructureerde
omgeving. Werknemers hebben meestal geen kwalificaties en hebben behoefte aan
gestructureerde ondersteuning tijdens het leerproces.
Niveau 2:

Aantoonbare basiskennis in het werkveld of binnen de studie. De basis cognitieve en praktische
vaardigheden zijn aanwezig. Relevante informatie kan worden gebruikt bij de uitvoering van de
taken en bij het oplossen van problemen, d.m.v. het gebruik van simpele regels en hulpmiddelen.
Werken of studeren onder toezicht met enige zelfstandigheid is mogelijk.

Niveau 3:

Kennis van feiten, principes, processen en algemene concepten in het werkveld of studie zijn
aantoonbaar. Een verscheidenheid aan cognitieve en praktische vaardigheden zijn vereist om de
taken uit te voeren en om problemen op te lossen d.m.v. het selecteren en toepassen van
basismethoden, hulpmiddelen, materiaal en informatie. De verantwoordelijkheid voor het
afronden van een taak binnen het werk of de studie ligt bij de student/leerling en deze is in staat
zijn gedrag aan te passen in bepaalde omstandigheden t.b.v. het oplossen van problemen.

Niveau 4:

Staat voor de feitelijke en theoretische kennis in bredere context binnen het werkveld of de
studie, evenals een reeks aan cognitieve en praktische vaardigheden die vereist zijn om
oplossingen te genereren. Toont het vermogen om a) zelfmanagement uit te voeren binnen de
richtlijnen van het werk of de studie die meestal voorspelbaar zijn maar tevens onderhevig aan
verandering, en b) toezicht te houden op het werk van anderen door het nemen van
verantwoordelijkheid voor de evaluatie en het verbeteren van het werk of de studieactiviteiten.

Niveau 5:

Staat voor een uitgebreide, gespecialiseerde feitelijke- en theoretische kennis binnen het werk of
de studie en een besef van de grenzen van deze kennis; evenals voor een reeks aan cognitieve en
praktische vaardigheden die vereist zijn om creatieve oplossingen te vinden voor abstracte
problemen. Kan besturen en toezicht houden in het werk of de studieactiviteiten daar waar
onverwachte veranderingen plaatsvinden en kan beoordelen en de prestaties van zichzelf en
anderen ontwikkelen.

Niveau 6:

Staat voor geavanceerde kennis binnen het werk of de studie, m.b.t. een kritisch begrip van de
theorieën en principes; evenals de geavanceerde vaardigheden waaruit beheersing en innovatie
blijkt, die nodig zijn om complexe en onvoorspelbare problemen op te lossen. Kan technisch
ingewikkeld en/of professionele activiteiten of projecten begeleiden waarbij
verantwoordelijkheid wordt genomen voor het maken van beslissingen in onvoorspelbare werken studiesituaties. Kan tevens verantwoordelijkheid nemen in het begeleiden van professionele
ontwikkeling van individuen of groepen.

Niveau 7:

Staat voor zeer gespecialiseerde kennis, waarvan een aantal op de voorgrond treden als de basis
van het denken of het uitvoeren van een onderzoek binnen het werk of de studie. Staat
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eveneens voor het kritisch bewustzijn van kennis binnen een vakgebied en op het raakvlak
tussen verschillende werkvelden. Tevens voor gespecialiseerde probleemoplossende
vaardigheden die nodig zijn voor onderzoek en/of innovatie om nieuwe kennis en procedures te
ontwikkelen en deze kennis te integreren uit verschillende vakgebieden. Kan het werk of de
studie beheren en omvormen die ingewikkeld en onvoorspelbaar is en dit vereist nieuwe
strategische benaderingen. Kan verantwoordelijkheid nemen in de bijdrage aan professionele
kennis en praktijk en/of voor de beoordeling van de strategische prestaties van groepen.
Niveau 8: hoogste/maximale niveau
Staat voor kennis binnen een vakgebied in de meest geavanceerde vorm. En ook voor de meest
geavanceerde en gespecialiseerde vaardigheden en technieken, met inbegrip van samenstellen
en evalueren. Deze zijn nodig om kritische problemen in het onderzoek op te lossen en om
bestaande kennis of beroepspraktijk uit te breiden of opnieuw te definiëren. Is in staat om
autoriteit, ontwikkeling, autonomie, wetenschappelijk- en professionele integriteit en
betrokkenheid te tonen in de ontwikkeling van nieuwe ideeën of processen in de basis van het
werk of de studie (inclusief onderzoek).
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4 VOORUITZICHT
Het ACT project heeft als doel een verbinding te maken tussen werkzoekenden, werkgevers en
trainingsmogelijkheden binnen de landbouwsector. Dit moet worden bereikt door te voldoen aan de vraag naar
gekwalificeerde werknemers en de verbinding tussen werkzoekenden, werkgevers en trainingsprogramma’s te
verbeteren.
De missie van ACT is het ondersteunen/verbeteren van een agrarisch bedrijf en om te helpen bij huidige en
toekomstige uitdagingen. Om dit te doen, biedt ACT middelen aan om de competenties te bepalen die horen bij
landbouwkundige vernieuwingen en management. PACT is als belangrijkste middel het kader voor de introductie
en het samenbrengen/samenstellen van competenties en de beschrijvingen binnen het landbouwkundige ‘lifelong
learning’ (het levenslange leren), diensten en het beleid. Wanneer alle belanghebbende groepen dezelfde
vereenvoudigde ‘taal’ gebruiken om de competenties te beschrijven, zal het makkelijker zijn om een
competentieprofiel van een kandidaat te koppelen aan de eisen van verschillende werkplekken/werkgevers.
De toepassing van PACT zal worden gerealiseerd in WP3, PACT Online Services Specification & Deployment.
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5 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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