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1. Samenvatting
Dit document vormt de basis van het gehele AGRICOM project en vertegenwoordigt een van
haar kern uitkomsten. Het voorziet in het competentiemodel voor de agrarische sector en in
het bijzonder voor de gebieden die verband houden met het gebruik van water zoals irrigatie
en hydroponics.
Dit resultaat is onderverdeeld in 7 hoofdstukken: In eerste instantie de definitie van de
belangrijkste termen en definities van de belangrijkste bronnen voor de AGRICOM
competentiemodel waaronder het Duitse Competentie Model PAS 1093, het Europees
kwalificatiekader (EQF) en het WACOM competentiemodel.
De competentie elementen zoals kerncompetenties, sectorspecifieke competenties en
competentieniveaus verwijzen naar hoofdstuk 6. Het AGRICOM Competentie Model levert
de water/agri competenties op met definities, sjablonen voor competentieprofielen,
functieprofielen en opleiding beschrijvingen. Met een afsluiting van de conclusies.
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2. Introductie
Dit document presenteert het AGRICOM Competentie Model (ACM). Het eerste competentie
model voor de Europese agrarische sector met een bijzondere focus op hydroponics en
irrigatie.
Het AGRICOM Competentie Model activeert en draagt de resultaten over van een Europees
Leonardo da Vinci-project, EU-beleid en het referentiekader naar Competentie Modelering.
Het project is gebaseerd op het competentiemodel ontwikkeld voor het waterbeheer in het
Water Competentie Model Transfer Project (Wacom) als de kern input. Evenals het EUbeleid, zoals het Europees systeem voor beroepsonderwijs en-opleiding (ECVET) en het
European Qualification Framework (EQF) en de Duitse specificatie PAS 1093 op Competentie
Modelering.
Door de overdracht van het generieke Water Competentie Model (WCM) voor het
waterbeheer en specifiek voor de afvalwaterzuiveringsinstallaties, zal het referentiemodel
voor het Competentie Modelling in de specifieke toepassingen in de landbouw van de
watervoorraden worden ingevoerd en meer specifiek in hydroponics en irrigatie . Hierdoor
kunnen de behoeften van het Beroeps-en Onderwijscentrum door medewerkers en leerling
worden vastgesteld, evenals de vereiste competenties en kwalificaties op specifieke
werkplekken, alsmede de verbetering van de transparantie en vergelijkbaarheid van VET
(beroepsonderwijs) mogelijkheden en producten.
Het generieke Water Competentie Model (WCM) is gebaseerd op en integreert ECVET, EQF
en de Duitse specificatie PAS 1093 op Competentie Modelling. De feedback van de experts
en praktijkmensen van de watersector was alleen maar positief en zij bevestigden de
noodzaak van een krachtige steun voor het Water Competentie Model. Dus de overdracht
naar andere sectoren en branches werd reeds in het WACOM project gepland en uiteindelijk
is de agrarische sector gekozen vanwege de nauwe relatie tot de watersector.
Competentie modellen beschrijven de vereisten om effectief te presteren in een specifieke
rol en maken sets van normen voor competenties die over de volle breedte van de HRprocessen worden toegepast. Dit zorgt voor een gemeenschappelijke taal en begrip en een
consistentie bij de beoordeling van individuele prestaties. Of worden toegepast voor het
doel van selectie, ontwikkeling of performance management. De belangrijkste doelstellingen
van competentie modellen zijn de definitie, de harmonisatie en het gebruik van
competenties en elementen en categorieën ervan.
Human Resource (HR) professionals kunnen competentiemodellen gebruiken voor
strategische planning of systeem innovaties en het verstrekken van strategische diensten die
de winst te verbeteren. Aan de andere kant geven competentiemodellen informatie over de
kennis, vaardigheden en competenties van het personeel en hun vereiste beroepsonderwijs
en-opleiding. Een competentie model kan activiteiten binnen een organisatie
vereenvoudigen en stroomlijnen.
Een competentie model beschrijft die competenties die nodig zijn om succesvol te zijn in een
bepaalde functie en organisatie. Deze set van competenties wordt vervolgens gebruikt als
basis en standaard voor de beschrijving van de specifieke banen en werkplekken. Ook voor
de selectie van nieuw personeel, voor de evaluatie van de prestaties van het gehele
personeel, de analyse van opleidingsbehoeften en en het verrichten van maatwerk in
beroepsonderwijs en-opleiding. De belangrijkste gebruiksscenario's voor toepassing van
competentiemodellen volgens Stracke (. 2011, blz. 24) zijn:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestandaardiseerde definitie van bestaande en benodigde competenties,
Duidelijke beschrijvingen van werkplekken,
Analyse van de verschillen van de doelgroep en de huidige stand van de competenties
Voorbereiding en het verstrekken van leren, onderwijs en opleiding
Afstemming van leermogelijkheden door professioneel kader
Betere vergelijkbaarheid en mobiliteit wereldwijd.

2.1 Belangrijke termen en definities

Het is in eerste instantie belangrijk dat de algemene definities om te komen tot een
gemeenschappelijke en wederzijds begrip, te definiëren. De volgende termen en definities
zijn opgegeven voor het AGRICOM competentiemodel en kunnen worden gebruikt voor een
generiek competentiemodel evenals voor verbeteringen, veranderingen en aanpassingen in
de specifieke andere sectoren en branches:
Actie: (synoniem aan activiteit) [aangepast van PAS 1093]
Activiteit: waarneembare en meetbare gedrag of prestaties van kennis, vaardigheden of
competenties om een bewuste doelstelling (synoniem tot actie) [aangepast van PAS 1093]
bereiken
Beoordelende instantie: organisatie die de activiteiten of producten van leerlingen die
beoordeeld op hun kennis, vaardigheid, bekwaamheid, of een eindterm [aangepast van CWA
16133]
Assessment proces: proces van het aanvragen van een assessment voor specificatie naar
een specifieke leerling op een bepaald tijdstip of over een bepaald tijdsinterval [CWA 16133]
Assessment resultaat: opgenomen resultaat van een evaluatie proces [CWA 16133]
Toekennende instantie: organisatie die studiepunten of kwalificaties toekent [CWA 16133]
Competentie: het vermogen (dat kan niet direct worden waargenomen, maar alleen door
uitvoering van activiteiten te ontdekken) om adequaat en succesvol te combineren en
noodzakelijke activiteiten uit te voeren in een context van specifieke taken of doelstellingen
[aangepast van EQF] bereiken
Credit: gekwantificeerd middel om uitdrukking te geven van de inhoud van het leren op
basis van de werklast sdie tudenten nodig hebben om de verwachte resultaten van een
leerproces te bereiken op een bepaald niveau [ECTS Users Guide]
Kader: stelsel van begrippen, definities en bepalingen waar het onderwijs op gebaseerd is,
gerelateerd en verweven in het onderwijs [CWA 16133]
(Beoogd) leerresultaat: verklaring van wat een leerling geacht wordt te weten, te begrijpen
of te kunnen doen na het succesvol afronden van een leermoment [aangepast van ECTS
Users Guide]
Kennis: uitkomst van leerprocessen in verband met informatie [aangepast van EQF]
Cursist: persoon die verwikkeld is in een leerproces [ECTS Users Guide]
Opleiding: formeel opgegeven studie of opleiding [CWA 16133]
Onderwijsinstelling: een organisatie die onderwijs en opleiding biedt
Niveau (in kader): categorieën voor het waarnemen en meten van de activiteiten en
prestaties
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Kwalificatie: formeel resultaat van een beoordelings-en validatieproces, dat wordt
verworven wanneer een bevoegde instantie vaststelt dat een individu gegeven
gedefinieerde leerresultaten [aangepast van EQF] heeft bereikt
Vaardigheden: resultaat van leerprocessen die verband houden met acties, waaronder de
prestaties om kennis toe te passen en kennis te gebruiken om taken uit te voeren en
problemen (cognitieve of praktische) op te lossen [aangepast van EQF]
Taak: doelstelling voor activiteiten en prestaties in een bepaalde situatie en context
VET: een organisatie die beroepsonderwijs aan biedt
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3. Belangrijkste bronnen voor het AGRICOM Competentie Model
Dit hoofdstuk legt uit en beschrijft de belangrijkste bronnen voor het AGRICOM
competentiemodel.
Het AGRICOM project is gebaseerd op het competentiemodel dat ontwikkeld is voor het
waterbeheer: het WAter COmpetences Model Transfer Project (WACOM) als kern input, het
EU-beleid, zoals het Europees systeem voor beroepsonderwijs en-opleiding (ECVET) en het
European Qualification Framework (EQF) en de Duitse specificatie PAS 1093 op Competence
Modellering en activeert en brengt deze over naar de agrarische sector en de VET systemen
in heel Europa. De vereisten van de verschillende Europese belanghebbenden zijn besproken
en vastgesteld door de behoeften te analyseren, bestaande uit een aantal Europese
workshops, een online enquête en een onderzoek.
3.1 WACOM Competentie Model

Het WACOM project (Water Competentie Model Transfer), een coöperatief Europese
project gefinancierd door het Leonardo da Vinci-programma, gericht op de overdracht van
het European Qualification Framework (EQF) en de Duitse Reference Model voor het
Competence Modelling PAS 1093 in de watersector en het beroepsonderwijs en-opleiding
(BOO) door heel Europa.
Wacom is het eerste competentiemodel voor het waterbeheer dat toegepast wordt en
gevalideerd is voor het beheer van waterzuiveringsinstallaties en vervolgens overgedragen
kan worden naar andere gebieden van de watersector, alsook aan andere takken van de
watersector.
Meer informatie over het WACOM project is online beschikbaar: http://www.wacomproject.eu
3.2 Europees systeem voor beroepsonderwijs en-opleiding ( ECVET )

Het Europees systeem voor beroepsonderwijs en-opleiding ( ECVET ) is een methodologisch
kader dat het verzamelen en overdragen van studiepunten voor leerresultaten van het ene
kwalificatiesysteem naar het andere vergemakkelijkt. Vergelijkbaar met het ECTS -systeem
voor Europese HEI ECVET-punten zijn een numerieke weergave van de totale zwaarte van
leerresultaten in een kwalificatie en van de relatieve zwaarte van eenheden in verhouding
tot de kwalificatie zoals gedefinieerd door de EC.
ECVET bevordert transnationale mobiliteit en toegang tot levenslang leren en doelstellingen
om een grotere vergelijkbaarheid en compatibiliteit tussen de lidstaten te bereiken.
Officieel verworven leerresultaten verkregen door een persoon worden overgedragen,
erkend en opgebouwd voor een kwalificatie. ECVET vergemakkelijkt de erkenning van de
opleiding, vaardigheden en kennis in een ander lidstaat.
Meer informatie over het European Credit System for Vocational Education and Training
(ECVET) online:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:01:EN:HTML
3.3 European Qualification Framework ( EQF )

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader welke kwalificatie systemen
van landen met elkaar verbindt, acterend door een vertaalslag te maken door kwalificaties in
verschillende landen en in Europa leesbaarder en begrijpelijker te maken. Het heeft twee
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belangrijke doelstellingen: (1) de mobiliteit van burgers tussen landen te bevorderen en (2)
om hun leven lang leren te vergemakkelijken. Het EQF zal betrekking hebben op nationale
kwalificaties en-kaders van de verschillende landen samen rond een gemeenschappelijk
Europees referentiekader - de acht referentieniveaus. De niveaus overspannen de volledige
schaal van de kwalificaties, van basis (niveau 1, bijvoorbeeld einddiploma) tot gevorderden
(niveau 8, bijvoorbeeld master) niveaus. Als instrument voor de bevordering van een leven
lang leren omvat het EQF alle niveaus van kwalificaties van het algemeen-, beroeps- en
wetenschappelijk onderwijs en opleiding. Bovendien omvat het kader kwalificaties die in de
initiële en voortgezette opleiding en training vereist zijn. De acht referentieniveaus worden
beschreven in termen van leerresultaten.
Het EQF erkent dat de onderwijs-en opleidingssystemen van Europa zo divers zijn dat een
verschuiving naar leerresultaten noodzakelijk is om een vergelijking en samenwerking tussen
landen en instellingen mogelijk te maken.
In het EQF wordt een leerresultaat gedefinieerd als een verklaring van wat een lerende kent,
begrijpt en kan doen na de voltooiing van een leerproces. Het EQF benadrukt daarom de
resultaten van het leren in plaats van zich te richten op input, zoals de studieduur.
Leerresultaten worden gespecificeerd in drie categorieën – n.l. kennis, vaardigheden en
competenties. Deze signaleert dat de kwalificaties - in verschillende combinaties - een breed
spectrum van leerresultaten geeft, met inbegrip van theoretische kennis, praktische- en
technische vaardigheden en sociale competenties.
Het concept van de acht niveaus komt tot uiting en wordt in kaart gebracht en geïntegreerd
in het WACOM Competentie Model.
Meer informatie over het European Qualification Framework
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_en.pdf

(EQF)

online:

3.4 Duitse specificatie PAS 1093 op Competentie Modelering

De algemeen beschikbare specificaties (PAS) is een referentiekader voor de ontwikkeling en
de vergelijking en beoordeling van de bekwaamheid modelleren in Human Resource
Development, in het bijzonder betreffende de aanpak van het beroepsonderwijs, onderwijs
en opleiding. Het bestaat uit twee documenten: het hoofddocument (met de naam "PAS
1093" in het kort) en de toepassingsvoorbeelden voor PAS 1093.
De inhoud van deze PAS werd ontwikkeld in de werkgroep "Bevoegdheid voor de Human
Resource Development" in het project onder dezelfde naam in het kader van het
programma "Innovatie door Normen en Standaarden" (INS), gefinancierd door het ministerie
van Economie en Technologie (BMWi) in Duitsland: http://www.qedinfo.de/docs/PAS_1093_Competence_Modelling_HRD_final.pdf
3.5 Internationale bronnen voor het AGRICOM Competence Model

Het AGRICOM Competentie Model is ook gebaseerd op de resultaten en uitkomsten
opgedaan tijdens de behoeftenanalyse en de overdracht van het project.
Eerst werd een gedetailleerde analyse van de behoeften gerealiseerd: Inclusief nationale
workshops in de vier gebruikers landen, een analyse van de behoeften voor de agrarische
sector met betrekking tot competentie modellering en een diepgaand onderzoek naar de
reeds bestaande en gebruikte competentie modellen in de agrarische sector.
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Op grond van de resultaten van WP1, zorgt het tweede werkpakket (WP2) voor de
overdracht en de aanpassing van het Water Competentie Model (WCM) inclusief ECVET, EQF
en de Duitse specificatie PAS 1093 op Competentie Modelling voor de agrarische sector en in
het bijzonder aan irrigatie en hydroponics. Om deze overdracht en de aanpassing het
scenario te bereiken is een methode voor de nationale overschrijvingen en aanpassingen
ontwikkeld om het AGRICOM competentiemodel (ACM), de belangrijkste resultaten van
WP2, aan het einde van het jaar te leveren in een eerste versie van dit document. Deze zal
vervolgens continu zal worden geoptimaliseerd tijdens de gehele levensduur van het project.
Zo kan WP2 worden beschouwd als het hoofdwerkpakket van het AGRICOM project.
Naar aanleiding van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke Water
Competentie Model (WCM):
 Het AGRICOM Competentie Model wordt toegepast / getest op de beschrijvingen van
opleidingen
 Clustering van competentieprofielen in werkgebieden.
 Toevoeging van context en het niveau in de sjabloon van functieprofielen.
 Belangrijkste focus van de gebruiks scenario's in de richting van de stakeholders:
werkgever (klein bedrijf), werknemer en VET.
 Toevoeging van eindkwalificaties van leerdoelen.
 Concentratie op vier functieprofielen (verwijzend naar de proeftesten):
- manager van een hydroponic systeem / een veld irrigatiesysteem
- exploitant van een hydroponic systeem / een veld irrigatiesysteem

 Het model van functieprofiel kan meer worden toegepast door de hierboven
genoemde punten
 Competentie indeling classificeert zich in:
- Kerncompetenties
- Leidinggevende- of individuele competenties
- Professionele- of agrarische competenties

Deze bevindingen en resultaten zullen in het ACM worden beschreven in het volgende
hoofdstuk.
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4. Voornaamste kenmerken van het AGRICOM Competentie Model
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van de AGRICOM competentiemodel
beschreven. Dit bestaat hoofdzakelijk uit twee componenten: de competenties en niveaus.
Een gedetailleerde beschrijving van alle competenties en de definitie van de niveaus van de
ACM kunnen worden aangepast en geimplementeerd.
4.1 Begrip van competenties

In onze begrippenlijst wordt competentie gedefinieerd in hoofdstuk 2.1: Belangrijke termen
en definities. Met behulp van deze term maken we onderscheid tussen potentiële (nietwaarneembare) competenties en (waarneembare) activiteiten uitvoeren van de
competentie. Dat betekent:
 Competentie: = Kennis + vaardigheden (+ individuele mogelijkheden)
 Activiteiten: = het rendement van kennis + vaardigheden + Competenties (+ individuele
mogelijkheden)
Competenties kunnen worden opgegebouwd en bestaan los uitvoering of ervaring. Ze zijn
niet waarneembaar, ze zijn alleen zichtbaar en waarneembaar door op te treden, dat wil
zeggen door de prestaties en activiteiten. Alleen activiteiten kunnen worden waargenomen
en gemeten.
4.2 Differentiaties tussen competenties

Men kan alleen op een theoretisch niveau onderscheid maken tussen verschillende soorten
competenties, ze variëren tussen:
 Algemene competenties ook wel "kerncompetenties" versus specifieke competenties voor
branches, sectoren of organisaties
 Eenvoudige versus complexe competenties.
Algemene competenties bijv. methoden en processen worden normaal gesproken
ontwikkeld na het basisonderwijs/opleiding. Ze worden gedefinieerd door het European
Policy als "kerncompetenties". Naast deze algemene kerncompetenties, zijn specifieke
competenties nodig zijn voor bepaalde branches, sectoren of organisaties. Specifieke
competenties (bijv. specialistische kennis in een bepaald domein) kan de algemene
competenties vereisen voordat de specifieke deskundigheid kan worden ontwikkeld bv
wiskundig en logisch denken is nodig voordat vakspecifieke competenties zoals IT specialistische vaardigheden kunnen worden ontwikkeld.
Sommige competenties kunnen worden omschreven als zijnde gebaseerd op meerdere
competenties. Een complexe competentie kan bestaan uit twee, drie of meer eenvoudige
competenties.
In de praktijk is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen algemene en specifieke
competenties: De meeste competenties zijn een combinatie van verschillende kennis en
vaardigheden en hebben een bereik tussen algemene en specifieke vereisten.
Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen eenvoudige en complexe competenties: Een
dergelijk verschil kan alleen worden gebouwd in theorie, maar niet in de praktijk voor
bepaalde specifieke competenties.
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4.3 Voorbeelden/toegepaste scenario's van het ACM

De specifieke voorbeelden en de toegepaste scenario's van het AGRICOM
competentiemodel zijn (vgl. Stracke, 2011, blz. 7.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internationale instellingen stellen competentieprofielen op elkaar af
Nationale en regionale overheden te beschrijven competenties in beleid
(HR) Managers voor het beschrijven van opleidingsbehoeften van hun werknemers
Managers voor het beschrijven van werkplekken (functiebeschrijvingen)
(HR) Managers voor het meten van hun medewerkers (competentie gap analysis)
Niveau bepalingen beschrijven van hun opleiding
Nationale instellingen stellen VET op elkaar af (professioneel kader)
Individuele planning voor hun persoonlijke ontwikkeling
Organisaties ontwikkelen eigen competentiemodel profiel (inclusief de voorbeelden 3-8
hierboven)
10. Beleggers in hydroponics beoordelen de werknemers van een fabriek
11. Dienstverlening voor irrigatie en hydroponic systemen
In D2.1 zijn voorbeelden van scenario's gepresenteerd voor bepaalde stakeholders. Het
AGRICOM Competentie Model heeft betrekking op alle genoemde voorbeelden voor de
beste toepassing van het model.
Voor de aanpak van deze Europese eisen, zal het AGRICOM project een basis van
afstemming ontwikkelen. Dit komt tot stand door een combinatie van toonaangevende
Europese instrumenten en kaders, en het ontwikkelen van waardevolle technologie
gebaseerd op oplossingen en diensten voor de daadwerkelijke opbouw van effectief
Europees-brede trajecten tussen opleiding en werkgelegenheid. Deze activiteit heeft alleen
betekenis op Europees niveau.
Door de consolidatie en technische vertegenwoordiging van competentie definities beoogt
AGRICOM in een competentiemodel te voorzien dat de zeggingskracht van opleiding en
functieprofiel beschrijvingen zal verbeteren, hetgeen de transparantie en vergelijkbaarheid
op Europees niveau zal stimuleren.
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5. Hoofd elementen van het AGRICOM Competentie Model
Dit hoofdstuk bevat de twee belangrijkste elementen van het AGRICOM Competentie
Model: competenties en niveaus. Met een gedetailleerde beschrijving van alle competenties
en de definitie van de niveaus is het mogelijk om het AGRICOM Competentie Model aan te
passen en in te voeren.
5.1 Kerncompetenties van de Europese beleidsverklaring

De Europese Commissie heeft in haar Europese beleid over "kerncompetenties" (Europese
Unie, 2006, blz. 4) acht (overlappende) kerncompetenties gedefinieerd die worden gebruikt
als basis voor het AGRICOM Competentie Model:
 Communicatie in de moedertaal
 Communicatie in vreemde talen
 Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschap en
technologie
 Digitale competentie
 Competentie om te leren
 Sociale en maatschappelijke competenties
 Gevoel voor initiatief en ondernemerschap
 Cultureel bewustzijn en uitdrukking daarvan
Deze kerncompetences zijn allemaal van elkaar afhankelijk en de nadruk ligt telkens op
kritisch denken, creativiteit, initiatief, probleemoplossing, risicobeoordeling, het nemen van
beslissingen en constructief omgaan met gevoelens.
Voor de specifieke doelstellingen en doelen van AGRICOM hebben we de kerncompetenties
van het Europese beleid aangepast aan de noden en behoeften van de agrarische sector. In
de loop van WP1 en 2 zijn de volgende kerncompetenties verzameld:
 Sociale competenties
- mogelijkheid om te werken in een team
- bereidheid/aanleg om te leren
- wendbaar zijn
- om proactief te zijn
- om creatief te zijn
- internationale talen spreken
- vermogen tot interculturele communicatie
- netwerken
- communicatief
 Communicatie met andere boeren / eigenarem van landbouwbedrijven /
ondernemerschap
 Gebouw online gemeenschap tussen deskundigen (docenten, onderzoekers);
praktijkbeoefenaars (uitbreiding landbouw / teler) - boer
 IT-Competentie
- Media
- Netwerk
- E-methoden (leren, kennis verzamelen)
De sociale competenties zijn in lijn met de belangrijkste bevoegdheden van de EU, terwijl
"Communicatie met andere boeren / eigenaren van landbouwbedrijven /
ondernemerschap", "Bouwen online gemeenschap tussen deskundigen (docenten,
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onderzoekers); Praktijkbeoefenaars (uitbreiding landbouw / teler) - boer" en de "ITcompetenties "(Media, netwerk, e-methoden) niet worden beschouwd als
basiscompetenties en daarom dat deze moeten worden verschoven naar de competenties
voor de agrarische sector.
Het uitgebreide pilot-testen heeft deze indeling bevestigd.
5.2 De competenties voor de Agrarische Sector

De competenties voor professionals in irrigatie en hydroponics zijn opgedaan door
persoonlijke gesprekken en nationale overlegvergaderingen en worden weergegeven in
D1.1. De competenties zijn opgesplitst in twee verschillende categorieën van competenties:
 Leidinggevende of individuele competenties (zoals de definitie van zakelijke normen)
 Professionele of agrarische competenties met een onderverdeling in planten en water (zie
tabel 2 in D2.2) bv. bodemkunde
Bij de invulling van de functieprofielen met competenties wordt het duidelijk dat dezelfde
bevoegdheden worden gebruikt voor verschillende niveaus van het onderwijs. Aangenomen
wordt dat dezelfde terminologie worden gebruikt, maar tegelijkertijd een bredere kennis
schuilt achter deze vaardigheden bij toenemende niveaus. Om deze verschillen te
beschrijven, zijn competenties beschreven in termen van algemene leerdoelen en modules
(zie D2.2 BIJLAGE 2 & D1.1.)
Uit de online enquête is gebleken dat de meeste interesse in het ACM komt van experts die
al betrokken zijn bij het onderwijs. De interesse voor de belangrijkste water competenties,
kwam vanuit de enquête die verspreid is over de workshops (waterberging /
beschikbaarheid,
kwaliteit
van
het
water,
nutriënten).
De
belangrijkste
managementcompetenties waren: het vaststellen van een productieplan, zakelijke
doelstellingen stellen en de ontwikkeling van een financieel plan.
Voor de agrarische sector hebben wij een pool van competenties geïdentificeerd als een
resultaat van theoretisch en een empirisch onderzoek.
Deze competenties uit de agrarische sector werden ingedeeld voor een betere bruikbaarheid
en overzicht in twee categorieën:
 Leidinggevende en individuele competenties
 Agrarische competenties
De competenties van de agrarische sector worden in hoofdstuk 6.2 beschreven.
Het uitgebreide pilot-testen heeft deze indeling bevestigd.
5.3 Competence niveaus

De competentie niveaus beschrijven een standaard voor leerresultaten. Aan weerszijden van
de volledige schaal van de individuele competenties en kwalificaties, van basis-(laagste
niveau: bijvoorbeeld einddiploma) tot gevorderden (hoogste niveau: bijvoorbeeld Promotie)
niveaus.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van PAS 1093 en volgens het European Qualification
Framework (EQF) hebben we vijf niveaus, die worden gedefinieerd door een set vastgestelde
beschrijvingen die de leerresultaten aangeven voor relevante kwalificaties op het niveau in
elk systeem van kwalificaties. Voor de toepassing van het AGRICOM Competentie Model zijn
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de acht niveaus van het EKK aangepast aan vijf niveaus voor eenvoudiger uitvoering en
toepassing in de praktijk:
 Niveau 1: Competenties op niveau 1 zijn te herkennen aan het hebben van elementaire
algemene kennis en vaardigheden en het vermogen om eenvoudige en algemene taken
uit te voeren onder toezicht en in een gestructureerde omgeving. Werknemers hebben
vaak geen kwalificaties en hebben gestructureerde steun nodig in hun eigen leerproces.
[European Qualification Framework: EQF: niveau 1 en 2]
 Niveau 2: Competenties op niveau 2 zijn te herkennen aan domein specifieke praktische
en theoretische kennis en vaardigheden, alsmede de capaciteit om onder leiding de taken
uit te voeren. Werknemers tonen zelfsturing in het leren en hebben praktijkervaring in
werk of studie, zowel in normale als bijzondere situaties. [EQF: niveaus 3 en 4]
 Niveau 3: Competenties op niveau 3 zijn te herkennen aan bredere theoretische en
praktische kennis en vaardigheden en het vermogen om de kennis en vaardigheden toe te
passen door het ontwikkelen van strategische oplossingen voor gedefinieerde abstracte
en concrete problemen. Werknemers hebben ervaring met operationele wisselwerkingen
in werk of studie waaronder het leiding geven aan mensen en projecten en het aanleren
van vaardigheden voor zelfstandig leren. [EQF: niveau 5]
 Niveau 4: Competenties op niveau 4 zijn te herkennen aan gedetailleerde theoretische en
praktische kennis, vaardigheden en competenties, waarvan sommige in de voorhoede van
het veld, alsook het vermogen om kennis toe te passen bij het genereren en vasthouden
van argumenten en in het oplossen van problemen. Medewerkers kunnen oordelen
geven, rekening houdend met sociale of ethische kwesties. [EQF: niveau 6]
 Niveau 5: Competenties op niveau 5 zijn te herkennen aan zeer gespecialiseerde,
zelfgestuurde, theoretische en praktische kennis en vaardigheden en het vermogen tot
kritische analyse, evaluatie en synthese van nieuwe en complexe ideeën waaronder
substantiële onderzoeksprocessen. Medewerkers reflecteren ervaringen van
verandermanagement en tonen leiderschap ervaring in de ontwikkeling van nieuwe en
creatieve benaderingen. [EQF: niveau 7 en 8]
Niveaus in slechts drie verschillende categorieën kunnen worden beschreven op de volgende
manier (exemplarisch voor kennis): de volgorde toont de stijging en begint op niveau 1, te
beginnen met basis / algemene kennis, vaardigheden en competenties tot level 5. Niveau 25 zijn gebouwd op niveau 1 aangevuld met verdere kennis, vaardigheden en competenties.
Het patroon van het EQF kan worden gelezen van links naar rechts (zie de toelichting in
hoofdstuk European Qualification Framework (EQF) dat een competentie bestaat uit kennis
en vaardigheden) en van boven naar beneden (niveaus "op elkaar voortbouwen" ).
Het uitgebreide pilot-testen heeft deze indeling bevestigd.
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6. Het AGRICOM Competentie Model
Het AGRICOM Competentie Model beschrijft de kerncompetenties voor de medewerkers
werkzaam in de agrarische sector, met name in irrigatie en hydroponics en kan worden
overgedragen naar andere branches. Op deze manier leidt AGRICOM tot een toename van
mobiliteit in heel Europa en een hogere transparantie en erkenning van kwalificaties en
competenties. Het competentiemodel bestaat uit agrarische competenties die werden
uitgewerkt door middel van een online enquête en nationale workshops georganiseerd in de
gebruiker partnerlanden (Duitsland, Italië, Griekenland en Nederland).
Een gedetailleerde beschrijving van alle verzamelde competenties
gestandaardiseerde gebruik van de AGRICOM Competence model mogelijk.

maakt

een

6.1 De AGRICOM competenties en definities

De agrarische competenties is de volledige lijst van competenties die voor de agrarische
sector geldt met een rechtstreeks verband tussen hun wensen en behoeften, de
werkplekken en de functieprofielen.
Deze agrarische competenties bestaan uit:
1. Kerncompetenties voor de agrarische sector: Voor de specifieke doelstellingen en doelen
van AGRICOM en het AGRICOM Competentie Model hebben we de kerncompetenties
aangepast vanuit het Europese beleid voor zover zij in overeenstemming zijn met de
behoeften en eisen in de agrarische sector.
2. Competenties van de agrarische sector: De competenties werden ingedeeld voor een
betere bruikbaarheid en overzicht in twee categorieën:
 leidinggevende of individuele competenties (bijv. "Definitie van zakelijke normen")
 professionele of agrarische competenties met onderverdeling in planten en water (zie
tabel 2 in D2.2) bv. "Bodemkunde"
De kerncompetenties voor de agrarische sector noemen we "Hydagri-Competenties".
De volgende tabel toont alle hydagri-competenties en hun definities van het AGRICOM
Competentie Model (ACM):
Competenties
Kerncompetenties
1

Communicatie in de moedertaal

2

Communicatie in vreemde talen

3

Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschap
en technologie

4

Digitale competentie

5

Competentie om te leren

6

Sociale en maatschappelijke competenties

7

Gevoel voor initiatief en ondernemerschap

8

Cultureel bewustzijn en uitdrukking daarvan
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Leidinggevende of individuele competenties
9

Een online community opbouwen onder deskundigen (leraren/onderzoekers)

10

Administratief management

11

Communicatie met andere boeren / landbouwers / ondernemers/ Nietgouvernementele organisaties of teelt consulenten

12

Besef van zakelijke normen

13

Human resource management

14

IT-Competentie

15

Juridische basiskennis

16

Leiderschapskwaliteiten

17

Beheer

18

Veiligheid op het werk

19

Zelf ontwikkeling

20

Kwaleitsmanagement

21

Klantenservice

22

Marketing
HYDAGRI Competenties
Plant

23

Plant hygiëne

24

Plantenvoeding

25

Gewasbescherming

26

Plantkunde

27

Bodemkunde

28

Water

29

Bodemloze teelt

30

Agro-ecologische kennis

31

Beheer van de water kosten

32

Gewasbeschermingsmiddelen in het waterbeheer

33

Proces besturing

34

Selectie, installatie, onderhoud of beheer van goede irrigatiesystemen

35

Selectie, installatie, onderhoud of beheer van goede hydroponic systemen

36

Waterkwaliteit en analyse

37

Waterbeheer

38

Water middelen (het vermogen om te kiezen)
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39

Water opslag

Deze competenties kunnen gebruikt worden om een eigen competentiemodel op te bouwen
en aan te passen. Het modulaire karakter van het model maakt de selectie van de
competenties mogelijk: Het is mogelijk om te kiezen uit de bestaande pool van competenties
die relevant zijn voor een specifieke functieomschrijving, voor het ontwikkelen van een
opleiding beroepsonderwijs, enz. De sjabloon hoe de geselecteerde competenties te
beschrijven wordt weergegeven in tabel 2.
Het ACM is uitvoerig uitgetest in de gebruiker landen Nederland, Duitsland, Italië en
Griekenland; er bleek een grote mate van tevredenheid onder de 122 ondervraagden. De
verzamelde feedback leidde tot de wijzigingen van het ACM in termen van competentie
definities, evenals toevoeging en verwijdering van competenties. Deze zijn te zien in de
bovenstaande definitieve lijst.
6.2 Lijst van HYDAGRI Competenties met definities

Dit hoofdstuk geeft een eerste overzicht van de hydagri-competenties met definities (en
leerresultaten) die zullen worden gevalideerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd tijdens de
pilot testen.
Tabel 1: De AGRI competenties met definities

HYDAGRI Competenties
Plant
23

Plantenhygiëne

24

Plantenvoeding

25

Gewasbescherming

Plant hygiëne omvat algemene netheid van
werkterreinen, het voorkomen van verontreiniging
(desinfectie van instrumenten, containers,
substraten en werkoppervlakken), en het gebruik
van werkkleding om bodemziekten, nematoden en
onkruidzaden te voorkomen. Deze preventieve
maatregelen moeten worden aangevuld met andere
acties ter bescherming van planteninfecties.
Kennis van voedingsstoffen van planten in
verschillende groeistadia, kennis van verschillende
vormen van voedingsstoffen (vloeibaar, vast,
gescheiden, blad of root applicatie) en zouten.
Vergelijking van de samenstelling, dosering en
tijdstip (start of overhead bemesting), identificatie
van een tekort of teveel en inschatting van de
noodzakelijke behandeling
Herkennen van ziekten en plagen. De symptomen
identificeren, schade en verspreiding van de ziekte
of plagen. Bepalen welke maatregelen nodig zijn om
het besmette gebied te minimaliseren(bijv.
pesticiden, bescherming met biologische middelen,
desinfectie, veranderingen in klimaat of productie
beheer overwegen, bijvoorbeeld ontluchting)
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26

Planten fysiologie

27

Nieuw: Plantenteelt

28

Bodemkunde

29

Bodemloze cultuur

30

Agro-ecologische kennis

31

Het beheer van waterkosten

32

Gewasbescherming in waterbeheer

Basisbegrip van de fundamentele processen die de
groei van de plant beinvloeden zoals fotosynthese,
ademhaling, plantenvoeding, functionering
huidmondjes, verdamping van vocht, functies van
plantenhormonen, tropismen (groei door
uitwendige prikkels) en Nastische bewegingen,
fotoperiodiciteit (temperatuur die groei beinvloed),
fotomorfogenese (licht dat de groei beinvloed),
circadiane ritmes(uur ritmes), zaadontkieming,
latentie (tijd/groei), en fysiologische aspecten van
belasting van het milieu
Cultiveren van planten en zorgen voor de productie
van high-performance gewassen door kennis van
teeltsystemen, substraten, installatie-eisen,
opbrengstpotentieel, landbeheer, vruchtwisseling en
bemestings aspecten.
Bodemkunde is de studie van de bodem als een
natuurlijke bron op het oppervlak van de aarde met
inbegrip van bodemvorming, classificatie en in kaart
brengen. Fysische, chemische, biologische en
vruchtbaarheid eigenschappen van bodems die
relevant zijn voor de productie van
landbouwgewassen zijn (textuur, vorm, diepte van
beworteling, gemiddelde grond helling, drainage,
stroomsnelheid, beschikbaarheid van
voedingsstoffen, pH enz.)
Bodem zonder groeimedium kan worden gebruikt
voor de teelt van planten zonder substraat (alleen
voedingsoplossing) of met een of niet reagerend
substraat (steenwol, schuim, volcanics, enz.) of een
organisch substraat (turf, houtvezel, (rijst, coco) kaf,
enz.). Kosten, substraatmengsel, geschiktheid voor
planten en kweken vanuit systemen moeten
overwogen kunnen worden
Begrip van agro-ecologische processen die de
agrarische productie, dwz relaties van
landbouwgewassen en diverse milieu-contexten,
zoals de gezondheid van bodem, water-en
luchtkwaliteit, meso-en micro-fauna, omringende
flora, milieu-toxines, enz. Bewustzijn van hoe de
relaties van gewas en milieu kunnen reflecteren op
de productiviteit, stabiliteit, duurzaamheid en
kost/prijs verhoudingen van de agro-ecosystemen.
Water
Het beheren van water kosten is de efficiënte en
effectieve manier van het controleren van de kosten
van het totale water dat wordt gebruikt op het
gebied van irrigatie
Herkennen van ziekten en passende maatregelen
kunnen treffen
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33

Procesbeheersing

Controle op hydroponic / irrigatie proces door
hydro-klimatologische gegevens te verzamelen en
het identificeren van fouten in het proces

34

Selectie, installatie, onderhoud en
exploitatie van de juiste
irrigatiesystemen
Selectie, installatie, onderhoud en
exploitatie van de juiste hydroponic
systemen

Selecteren, installeren en bedienen van het juiste
irrigatiesysteem voor de teelt

36

Waterkwaliteit en Analyse

37

Waterbeheer

38

Watervoorraden (mogelijkheid om te
selecteren)

39

Wateropslag

Chemische, fysische en biologische eigenschappen
van water
Waterbeheer is de activiteit van planning, het
ontwikkelen, verspreiden en beheren van een
optimaal gebruik van de watervoorraden. Het is een
onderdeel cyclus management van water.
Bronnen van water die nuttig zijn of nuttig kunnen
zijn: -regenwater - oppervlaktewater (meer-rivier) –
grondwater – op milieucondities gerecyled water
Definieer locaties waar water wordt opgeslagen voor
later gebruik (natuurlijk water opslag, zoals
grondwaterlagen, bodemwater en waterrijke
natuurgebieden, kleine kunstmatige vijvers, water
reservoirs achter grote dammen)

35

Selecteren, installeren en bedienen van het juiste
hydroponic systeem voor de teelt

6.3 De AGRICOM Competence Structure

De AGRICOM competentie structuur is de kern van het AGRICOM Competentie Model. Zij stemt af en
standaardiseert de structuur van de beschrijving van competenties en vaardigheden.
De volgende tabel toont de criteria waaraan moet worden voldaan voor de gestandaardiseerde
beschrijving van de competenties en vaardigheden op basis van de AGRICOM Competentie Model
(vgl. Stracke, 2011, p. 16):
Tabel 2: De AGRICOM Competentie Structuur

De competentie structuur
Werkwoord dat actie aangeeft
Doel
Optionele elementen

[b.v. "Bepalen en implementeren]
[b.v. productieplan]
[b.v. Hydroponic]

6.4 AGRICOM Template voor competentie beschrijvingen

Om het begrip competentie te beschrijven moet de onderstaande tabel voor elke geselecteerde
competentie worden ingevuld:
Tabel 3: ACM Template voor Competentie Beschrijvingen

Competence "XXX"
Definitie van
AGRICOM – D2.3 ◦ AGRICOM Competentie Model ◦ Definitieve versie ◦ 2013-09-30

pag. 25 van 35

Het competentie model voor de agrarische sector
competentie "XXX"
Doelgroep van
competentie "XXX"

[manager van een hydroponic
systeem/irrigatisysteem/operator van een
hydroponic systeem/een veld irrigatie systeem]

Kennis en vereisten voor competentie "XXX"
Naam van de kennis
Definitie
Voer de definitie in
Voer de definitie in
Voer de definitie in

Minimum vereist
niveau
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in

Vaardigheden en vereisten voor competentie "XXX"
Naam van de
Definitie
Minimum vereist
vaardigheid
niveau
Voer de definitie in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in
Voer de definitie in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in
Voer de definitie in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in
Competenties in en vereisten voor competentie "XXX" (optioneel)
Naam van de
Definitie
Minimum vereist
competentie
niveau
Voer de definitie in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in
Voer de definitie in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in
Voer de definitie in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5) in

6.5 ACM Template voor functieprofielen

Een functieprofiel is de toepassing van de tabel voor competentieprofielen voor een
bepaalde baan bij een werkplek binnen een specifieke organisatie. Zo kunnen de
functieprofielen eenvoudig worden afgeleid uit de reeds bestaande competentieprofielen.
De eerste sjabloon voor functieprofiel van het WACOM project is aangepast aan de eisen van
het AGRICOM project zoals aanbevolen in WP 1: context en niveau (Tab.3) door het
toevoegen van twee lijnen zoals weergegeven in de volgende tabel:
Table 4: ACM Template for Job Profiles

Job Profile "YYY"
Definitie functieprofiel
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"YYY"
Doelgroep van het
functieprofiel "YYY"
Context waarin het
werk wordt uitgevoerd
Niveau
Competenties die nodig zijn voor functieprofiel "YYY"
Name of competentie Definitie
Voer de definitie in

Voer de definitie in

Voer de definitie in

Vereist niveau
voer het minimum
vereiste niveau (1-5)
in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5)
in
voer het minimum
vereiste niveau (1-5)
in

Een voorbeeld is opgesteld in D2.2
Tabel 5: Functieprofiel groentekweker (midden niveau manager) werkend in hydroponic systeem1

Landbouw functieprofiel

Een groenten kweker (midden niveau manager) in een
hydroponic systeem

Functieomschrijving van een
groenten kweker, midden
niveau manager werkend in
een hydroponic systeem

Groenten kweker in het midden niveau management
coördineert een gehele productielijn. Oefent autonoom
zijn beroepsactiviteit uit- als werknemer – kent- en
past de wetenschappelijke achtergronden van het
beroep toe.

Doelgroep van de
functieomschrijving

Werknemer/leerling/kweker

Context waarin het beroep
wordt uitgeoefend

Duurzame irrigatie, beheer van een hydroponic systeem
in de kas - tomaat / komkommer, 7 ha.

Niveau

4

Competenties die nodig zijn voor het functieprofiel (competentie catalogus)
Name of competentie

Definitie

Vereist
niveau

Algemene competenties
Sociale competenties

1

- Geschikt om in teamverband te werken
- Bereidheid om te leren / leerhouding
- Flexibiliteit

3

Overgenomen van D2.2
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- Veerkracht
- Proactief
- Creatief
Communicatie

- Spreken van vreemde talen
- In staat tot interculturele communicatie
- Communicatie met collegae

Handige ambachtelijke
vaardigheden
IT kennis

4

2
- Media
- Internet
- e-methoden
- Leren
- Kennis opslaan

4

Individuele (leidinggevende) competenties
Kennis van analyse

- Resultaten interpreteren en beproeven

4

Aansturing door kennis

- Management van productielijn e.g. time
management

4

Human resource
management

- Geven van passende sturing en controle

4

Veiligheid

- Controle van de werkprocedures met het
oog op de veiligheid

3

Management

- Kwaliteitsmanagement door het
beheersen van producteigenschappen en
proceskwaliteit
- Bedrijfskunde
- Beheer van grondstoffen

4

Professionele en agrarische competenties
Plant hygiëne

- Controle, observeren, onderhoud

2

Plantenvoeding

- Identificatie van tekorten en overtollige
voeding
- Bemesting - bereiding en distributie van
voedingsoplossingen

3

Procesbesturing

- Klimaatcomputer
- Hydro computer
- Sensor systeem

3

Teelt technologie

- Hydroponic systemen, gebruik van
substraten en irrigatietechnieken
- Teelt in open en gesloten lijn in de kas

3

Gewasbeschermingsmiddele

- Kennis van verschillende

3
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n in het waterbeheer

sterilisatiemethoden in water /
voedingsoplossing
- Gewasbescherming additieven

Beheer van watervoorraden

- Kunnen beslissen over de
watervoorraden, analyseren en het
gebruik en het optimaliseren van het
verbruik

3

Besturing van irrigatie
techniek

- Nauwgezetheid in oppervlaktewater
irrigatie

3

Deskundige kennis

Beroep in tuinbouw

3

Diverse verdere reële gevallen zijn samengebracht tijdens de uitgebreide pilot-testen en
worden gepresenteerd in D4.2 en is natuurlijk in de AGRICOM Webportal ook beschikbaar
gesteld (http://portal.agriculture-competence.eu/simpleSearchJob.htm).
6.6 ACM Sjabloon voor Competentieprofielen

Een competentieprofiel is een toegevoegde schakel van bepaalde competenties voor
specifieke doelgroepen. De onderscheidingen zijn al gemaakt met behulp van de tabel voor
competentie beschrijvingen en de competentieprofielen kunnen eenvoudig worden afgeleid
uit de bestaande competentiebeschrijvingen.
De volgende tabel
competentieprofielen.

toont

de

sjabloon

voor

het

vaststellen

van

specifieke

Tablel 6: ACM sjabloon voor Competentie Profielen

Competenties
Namen van
de
competenties

Doelgroepen
Functie 1:
(groot
hydroponic
systeem)

Functie 2:
(groot
hydroponic
systeem)

Functie n:
(klein
hydroponic
systeem)

Functie
1:
(groot
irrigatie
systeem
n)

Functie
2: (groot
irrigatie
systeem)

Functie
n: (klein
irrigatie
systeem)

Voeg het
niveau (15) in

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Algemene Competenties
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Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Individuele Competenties:
Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

Voeg het
niveau (15)

(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)
Voeg
het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

Voeg het
niveau
(1-5)

HYDAGRI Competenties:
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Niet alle beschreven competenties van de ACM competentie lijst (hoofdstuk 6) en vanaf een
bepaald competentiemodel van een organisatie zijn nodig in alle banen. Zo worden
functieprofielen gebruikt om de vereiste verschillende competenties voor elke afzonderlijke
werkplek te definiëren en soms voor een enkele baan. De kenmerken van de vereiste
competenties worden gedefinieerd in de gebruikte niveaus.
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6.7 ACM Sjabloon voor trainingsdoeleinden

De volgende tabel laat zien hoe de competenties van een specifieke opleiding kan worden
gedefinieerd.
Table 7: ACM sjabloon Training Beschrijving "Training XYZ"

Training "XYZ"
Doelgroep voor de manager van een hydroponic systeem / veld irrigatie systeem
training van "XYZ"
gebruiker van een hydroponic systeem / veld irrigatie systeem

Op te bouwen competenties en vereisten voor training "XYZ"
Naam van de
Definitie
Minimaal vereist
competentie
competentie
niveau
Voer de
Voer het niveau in
definitie in
Voer de
Voer het niveau in
definitie in
Voer de
Voer het niveau in
definitie in
Voer de
Voer het niveau in
definitie in

Maximaal
competentie
niveau
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in

Leer
resultaat

Maximaal
competentie
niveau
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in

Leer
resultaat

Maximaal
competentie
niveau
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in
Voer het niveau
in

Leer
resultaat

Op te bouwen vaardigheden en vereisten voor training “XYZ”
Naam van de
vaardigheid

Definitie

Voer de
definitie in
Voer de
definitie in
Voer de
definitie in
Voer de
definitie in

Minimaal vereist
competentie
niveau
Voer het niveau in
Voer het niveau in
Voer het niveau in
Voer het niveau in

Op te bouwen kennis en vereisten voor training "XYZ"
Naam van de kennis

Definitie

Voer de
definitie in
Voer de
definitie in
Voer de
definitie in

Minimaal vereist
competentie
niveau
Voer het niveau in
Voer het niveau in
Voer het niveau in
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7. Conclusie
Hoofddoel van het project AGRICOM was de overdracht en de invulling van de WACOM
Water Competentie Model (WCM) voor rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van de Water
Sector aan de agrarische sector.
Dit document bevat de definitieve versie van het AGRICOM Competentie Model (ACM) na de
afloop van het project. Het ACM is de belangrijkste uitkomst van het project en biedt alle
uitgewerkte en gevalideerde competenties voor de agrarische sector, sjablonen voor
competentieprofielen, functieprofielen en competentieprofielen. En gebruikt voorbeelden
van enkele competenties of functieprofielen en trainingen kansen.
Het eerste projectjaar, heeft het AGRICOM Consortium zich toegespitst op de analyse van de
behoeften met betrekking tot nationale workshops, desk-research en een online enquête
evenals de overdracht en aanpassing om een eerste versie van het ACM op te stellen.
In het tweede jaar heeft de focus gelegen op testen en optimaliseren, verspreiding en
benutting van alle projectresultaten.
Het uitgebreide pilot testen van de AGRICOM producten die de gebruikers landen
Nederland, Duitsland, Italië en Griekenland implementeerden bleek een grote mate van
tevredenheid te geven onder de 122 ondervraagden. De AGRICOM producten lieten zich
zien als een waardevol instrument voor competentie modellering in de agrarische sector,
onder meer op het gebied van irrigatie en hydroponics.
De feedback vanuit de pilot testen leidde tot de wijzigingen van het ACM in termen van
competentie definities, evenals toevoeging en verwijdering van competenties etc.
De resultaten van het project zijn besproken, geëvalueerd en verbeterd door de publicatie
en verspreiding binnen de agrarische gemeenschappen van de beroepsopleiding en het
agrarische bedrijfsleven. Samenvattingen van de resultaten van onderzoek en resultaten
door gebruik zijn regelmatig op conferenties gepresenteerd met het oog op de Competentie
Modellering en beroepsonderwijs en-opleiding van agrarische banen. Alsook op
conferenties in verband met de introductie van ICT in de landbouw en is op de AGRICOM
slotconferentie. http://agricomconference.pbworks.com/w/page/65289536
De definitieve competenties, definities en instrumenten zijn ook online op het AGRICOM
Webportal beschikbaar; http://portal.agriculture-competence.eu/index.htm Verder
feedback vragen, opmerkingen en discussie worden vergemakkelijkt door de AGRICOM
online community: http://voa3r.cc.uah.es/index.php/groups/viewgroup/25-AGRICOM
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Het Europese AGRICOM project:
Het belangrijkste doel van het project AGRICOM is de overdracht en aanpassing van het WACOM
Water Competentie Model (WCM) uit de watersector naar de agrarische sector (ACM – Agricom
Competentie Model).
Andere belangrijke doelstellingen van AGRICOM zijn:
1. Het identificeren en analyseren van gerichte behoeften en competenties die op de
arbeidsmarkt vereist zijn voor specifieke functies. En het initiëren van specifieke acties in
verschillende gebieden van de agrarische sector
2. Het overbrengen en aanpassen van het generieke WACOM competentiemodel naar het
AGRICOM competentiemodel (ACM) zodat de agrarische sector specifiek gebruik kan maken
het ACM.
3. Pilot testen van het ACM voor banen die betrekking hebben op het agrarische gebruik van de
watervoorraden (irrigatie, hydroponics, enz.)
4. Oprichting van de AGRICOM online gemeenschap voor communicatie, discussies en
uitwisseling van projectresultaten, ervaringen en expertise over competentie modellering
voor beroepsonderwijs en-opleiding in de agrarische sector
5. Oprichting van het AGRICOM web portaal en dit invullen met agrarische cases met
betrekking tot ACM
6. Versterking van de transparantie van de functieprofielen in de landbouwsector
7. Ondersteuning van de combinatie van beroepsonderwijs en-opleiding op de arbeidsmarkt en
de specialisaties op het gebied van de werkgelegenheid.
De belangrijkste doelstelling op lange termijn is de invoering van competentiegerichte modellering in
de agrarische sector met als doel om een eerste agrarisch competentiemodel te ontwikkelen en om
de transparantie en vergelijkbaarheid van beroepsonderwijs en-opleiding kansen te versterken.
Door middel van de overdracht van WCM en de aanpassing van het ECVET(overdracht, erkenning en
accumulatie van individuele leerresultaten in Europa) en EQF (European Qualifications Framework).
Meer informatie over AGRICOM online: http://www.agriculture-competence.eu
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