VOORSCHRIFTEN
voor het onderhouden en verrijken van de deskundigheid van de agrarisch bedrijfsadviseur
(permanente educatie)
Voorschriften ingevolge artikel 6 lid 2 van het reglement voor de beroepsuitoefening van de leden van
de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 oktober
2005 en gewijzigd door het bestuur op 13 maart 2007.

Artikel 1
Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder:
het bestuur:
het bestuur van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs,
hierna te noemen de vereniging
agrarisch bedrijfsadviseur:
een aspirant-lid of een gewoon lid van de vereniging
permanente educatie (PE):
het door leden en aspirant-leden van de vereniging op
gestructureerde manier onderhouden en verrijken van kennis
op het vakgebied van de agrarische bedrijfskunde en het
bijhouden van ontwikkelingen op dit vakgebied
vakgebied der agrarische
bedrijfskunde:
het terrein waarop de agrarisch bedrijfsadviseur in zijn of haar
dagelijkse beroepsuitoefening werkzaam is, zowel
vakinhoudelijk als qua vaardigheden
PE-punt:
de eenheid waarin de door het bestuur aan een activiteit van
permanente educatie toe te kennen waarde wordt uitgedrukt
Artikel 2
1.

2.

3.

De agrarisch bedrijfsadviseur dient per kalenderjaar minimaal twintig PE-punten te behalen,
waarbij geldt dat gedurende een periode van drie kalenderjaren ten minste zestig PE-punten
dienen te worden behaald.
De in het eerste lid bedoelde verplichting is in werking getreden op 1 januari 2004. Voor
agrarische bedrijfsadviseurs die na 1 januari 2004 tot de vereniging zijn toegetreden begint de
verplichting per 1 januari van het jaar volgend op het jaar van eerste inschrijving.
Het bestuur kan aan een agrarisch bedrijfsadviseur, op diens verzoek, in geval van bijzondere
omstandigheden, zulks ter uitsluitende beoordeling door het bestuur, vrijstelling van de in dit
artikel omschreven verplichting verlenen.

Artikel 3
1.

2.

De activiteit of activiteiten waarmee de in artikel 2 genoemde PE-punten worden behaald
dienen aan de volgende criteria te voldoen:
a.
de activiteit dient de kennis of vaardigheden van de agrarisch bedrijfsadviseur te
onderhouden en te verrijken;
b.
het thema en de relevantie van de activiteit sluiten aan bij de adviespraktijk van de
agrarisch bedrijfsadviseur;
c.
de activiteit vindt bij voorkeur plaats in groepsverband met andere agrarische
bedrijfsadviseurs.
Minimaal 20 punten in een periode van drie kalenderjaren van het totaal aantal te behalen PE
punten heeft betrekking op het verwerven, onderhouden en verrijken van de vakinhoudelijke
kennis van de agrarisch bedrijfsadviseur en minimaal 12 punten hebben betrekking op zijn of
haar persoonlijke en/of adviesvaardigheden.

Artikel 4
1.

Het bestuur heeft met betrekking tot de volgende activiteiten vastgesteld dat deze in ieder geval
voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 3 lid 1:
a.
studiebijeenkomsten van de vereniging, waarvan er tenminste per kalenderjaar
één dient te worden bijgewoond;
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b.

2.

3.
4.

het als bestuurslid deelnemen aan bestuursactiviteiten, het participeren in een
werkgroep c.q. het deelnemen aan intervisieactiviteiten van de vereniging;
c.
het volgen van cursussen op het vakgebied der agrarische bedrijfskunde;
d.
het zelf geven van cursussen op het vakgebied voornoemd;
e.
het publiceren van artikelen op het vakgebied voornoemd;
f.
interne studiebijeenkomsten of vakinhoudelijk overleg, georganiseerd door de werkgever
van de agrarisch bedrijfsadviseur;
g.
branchecontactdagen;
h.
erkende opleidingen op het vakgebied der agrarische bedrijfskunde;
i.
congressen en seminars waarin een (inhoudelijk) thema op het vakgebied voornoemd
centraal staat.
Voor activiteiten, niet genoemd in het eerste lid, bepaalt de agrarisch bedrijfsadviseur zelf of
deze voldoen aan de criteria, genoemd in artikel 3 lid 1. Hij of zij zal op verzoek van het bestuur
de hiermee behaalde PE-punten dienen aan te tonen en te motiveren.
De agrarisch bedrijfsadviseur dient een sluitende registratie bij te houden van de behaalde PEpunten.
Tenzij door het bestuur anders bepaald, staat één PE-punt gelijk aan één uur activiteit,
niet meegerekend reistijden en pauzes. Met betrekking tot te publiceren artikelen staat één punt
gelijk aan vijfhonderd (500) woorden.

Artikel 5
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als het reglement op de permanente educatie van de
Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs.
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