Europese beroepsnormen definiëren de competenties,
vaardigheden en kennis die nodig zijn voor
golfprofessionals die werkzaam zijn in de sector.
www.golf-stand.eu

Golf is uniek in de sportwereld vanwege de omvang en de diversiteit
van de arbeidsmarkt met veel golfkwalificaties, sommige erkend in de
nationale kwalificatiesystemen en anderen louter sector-gebaseerd.
Er zijn ongeveer 9 miljoen mensen die elk jaar golf spelen in Europa,
met 4,3 miljoen geregistreerden bij hun Federatie. De Europese markt
wordt bediend door bijna 400.000 werknemers, die niet alleen nodig
zijn om golfers bij het spel te houden, maar ook voor het aantrekken
van nieuwe deelnemers en de ontwikkeling van topsporters.
Met nieuwe markten die opkomen in Zuid- en Oost-Europa, en
het veranderende landschap in de ontwikkelde markten, is het de
vraag of de leerresultaten en de kwalificaties die bestaan, begrepen
worden door werkgevers en golfers en of zij werkelijk voldoen aan de
behoeften van de diverse markten in de hele EU.
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De golfsector en de realiteiten in Europa

Als we deze uitdagingen aangaan, is het noodzakelijk dat degenen die
werkzaam zijn in de sector in een-op-eenrollen uitgerust worden met
de noodzakelijke vaardigheden door middel van kwalificaties die de
taak beantwoorden (fit for purpose).

“Als we deze uitdagingen aangaan, is het noodzakelijk
dat degenen die werkzaam zijn in de sector in eenop-eenrollen uitgerust worden met de noodzakelijke
vaardigheden door middel van kwalificaties
die de taak beantwoorden (fit for purpose).”

Het Europese project GOLF-STAND

Deze ontwikkelingen zullen:

De Europese beroepsnormen voor Golf project (GOLF STAND) zijn
ontwikkeld met het voornaamste doel een reeks van onmisbare
Europese beroepsnormen te produceren, die gericht zijn op het
definiëren van de competenties, vaardigheden en kennis die nodig
zijn voor degenen die werkzaam zijn in de sector als golfprofessional.

De erkenning van competenties en kwalificaties in de golfsector
verbeteren;
De erkenning en de herijking van de normen die door de PGAs of
Europe gesteld zijn verder verbeteren en daarmee een EU-brede
competentiegerichte, leer-outputkader omarmen;
Een transparant en flexibel onderwijs- en trainingssysteem met
duidelijk leerpad en carrièreverloop bevorderen;
Garant staan voor de ontwikkeling van competent personeel met
de juiste vaardigheden en competenties in overeenstemming
met de verwachting van de arbeidsmarkt, en de interactie tussen
onderwijs en werkgelegenheid faciliteren;
Mobiliteit, transparantie en wederzijds vertrouwen van de
kwalificaties ontwikkelen;
Zorgen voor een duidelijke beroepskaart en beschrijvingen voor
de golfindustrie.

Het GOLF STAND Consortium
Het partnerschap dat samenwerkt om deze ambitieuze en
fundamentele activiteiten voor de sector te bereiken, brengt ervaren
en bekwame belanghebbenden uit golf-, sport- en onderwijssectoren
in heel Europa bijeen.
Geleid door SkillsActive, de PGAs of Europe en EOSE, bestaat het uit
een combinatie van ministeries, nationale kwalificatieautoriteiten,
aanbieders van opleidingen, professional golf associaties,
golfwerkgevers, Europese netwerken op het gebied van sport
en actieve vrijetijdsbesteding en andere sectorlichamen uit 10
verschillende Europese landen.
Duur van het project:
2 jaar, vanaf 1 oktober 2010 tot 30 september 2012

Website:
www.golf-stand.eu

Voor meer informatie over het project:
SkillsActive (Promoter)
Castlewood House, 77-91 New Oxford Street,
London, WC1A 1DG, U.K. Tel: +44 (0) 20 7632 2000
aurelien.favre@skillsactive.com · www.skillsactive.com
The PGAs of Europe
Centenary House, The Belfry, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9PT, U.K. Tel: +44 (0) 1675 477899
info@pgae.com · www.pgae.com
European Observatoire of Sport and Employment
EOSE. 1, Grande rue des Feuillants, 69001 Lyon, France.
Tel: +33 (0) 437 431 939
eosesec@eose.org · www.eose.org
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