
                        

Terms of Reference: Beleidsadvies aan het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken over landbouwonderwijs in 
ontwikkelingsbeleid 

 
1. Introductie 

Edukans 

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie in Nederland die zich inzet voor onderwijs en 
werkgelegenheid voor jongeren. Met landenkantoren in Malawi, Ethiopië, Ghana en 

Kenia en ons hoofdkantoor in Amersfoort, zijn we een groeiende internationale 
organisatie. Onze programma’s zijn gericht op 4 thema’s: basisonderwijs van goede 
kwaliteit, beroepsonderwijs, onderwijs aan vluchtelingen en sekseducatie.  

 
Civic Engagement Alliance  

Edukans neemt deel aan het strategisch partnerschap; CEA (Civic Engagement 
Alliance): ‘The Civic Engagement Alliance is a joint collaboration between 11 Dutch 

non-governmental organizations in partnership with and funded by the Ministry of 
Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. The partnership runs between 
2016 and 2020.’ Lees hier meer over het partnerschap: 

https://civicengagementalliance.org/.  
 

De organisaties die deelnemen aan dit partnerschap zijn: CNV Internationaal, ICCO 
Cooperation, Edukans, Kerk in Actie, Prisma, Wilde Ganzen, Woord en Daad, Light for 
the World, Leprazending, Red een Kind en Tear. Over het partnerschap: ‘The 

Alliance’s members contribute their expertise in the fields of inclusive development, 
capacity development, labour rights, strengthening small-scale farmers, vocational 

training and working with the private sector, with a focus on the agri-food sector and 
lobby and advocacy as an integral part of their programs. 
In 2015 a Theory of Change was concretized and followed in 2016 by baseline 

surveys in each program country. The program has an overall Theory of Change, and 
linked to that, 4 Theories of Change for the areas we operate in. These are: 

 1 Political space for civil society organizations 
 2 The Right to adequate food 
 3 Small producer empowerment and inclusive markets 
 4 Towards a sustainable private sector 

 

Het partnerschap voert programma’s in totaal in 12 landen en 1 regio (Centraal 
Amerika). Elk land volgt een specifieke ‘Pathway of change’. De rol van Edukans in 
het CEA is de lobby voor betere skills (landbouwonderwijs), specifiek voor jongeren 

en kleine boeren, waardoor jongeren en kleine boeren beter kunnen voldoen aan de 
eisen van de (arbeids-)markt. Deze opdracht zal plaatsvinden binnen de derde 

Pathway: Small producer empowerment and inclusive markets.  
 

2. Doelstelling  

Een verkennend onderzoek vanuit beleidsinvalshoek naar de rol van het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid m.b.t. de inclusie van kleine boeren in het 
ontwikkelingsbeleid. Met speciale aandacht voor hoe kleine boeren toegang 

https://civicengagementalliance.org/
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krijgen tot benodigde kennis en skills binnen dit beleid. Uiteindelijk zijn 
beleidsaanbevelingen gericht aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken het 

einddoel.  
 
Deze opdracht houdt in: een verkenning van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 

van de afgelopen regeringsperiodes met betrekking tot inclusie van kleine boeren en 
skills in ontwikkelingslanden en de uitkomsten hiervan. De hoofdvraag zal 

(waarschijnlijk) luiden; Welke rol hebben de voorlichtingsdiensten gespeeld in het 
ontwikkelingsbeleid en welke rol zouden deze voorlichtingsdiensten kunnen/moeten 
spelen?  

 
3. Resultaat  

Het doen van onderzoek en het opstellen van een rapport en beleidsaanbevelingen, 

waarin minimaal de volgende aspecten aan bod komen: 
 De aanpak van het CEA en de rol van extension services; 
 De huidige samenwerking tussen BZ en ontwikkelingsorganisaties die actief 

samenwerken met kleine boeren; 

 Huidige ontwikkelingsbeleid; in hoeverre er aandacht is voor  

landbouwonderwijs (formeel/informeel) 

o in kaart brengen van Nederlands ontwikkelingsbeleid met aandacht voor 

landbouwonderwijs en de inclusie van kleine boeren in deze (laatste 15 

jaar); 

o in kaart brengen van aandacht voor kennisoverdracht in de landbouw in 

ontwikkelingslanden en de rol van de landbouwvoorlichting (extension 

services) hierin (laatste 15 jaar); 

o belangrijkste succesfactoren, effectiviteit en belangrijkste knelpunten 

van ontwikkelingsbeleid m.b.t. de inclusie van kleine boeren en 

landbouwvoorlichting; 

o welke schakels ontbreken in bestaand ontwikkelingsbeleid voor inclusie 

van kleine boeren en effectief kennisoverdracht? 

 

4. Deliverables 

- Rapport met bevindingen; max. 15 pagina’s. 

- Beleidsadvies op het gebied van inclusie van kleine boeren in 
landbouwonderwijs (formeel/informeel) en de rol van de voorlichtingsdiensten 
hierin, max. 6 pagina’s.  

 
5. Activiteiten 

 Desk onderzoek naar landbouwonderwijs gerelateerd beleid met inclusie van 

kleine boeren, in beleidsnota’s, DSO rapporten etc. 

 Interviews met experts  van CEA programma’s, BZ en daarbuiten. 

 Op basis van beide onderzoeken een beleidsadvies opstellen aan BZ; 

o uitgewerkte visie opnemen hoe capaciteitsopbouw/kennistransfer voor 

kleine boeren er over 5-10 jaar uit zou kunnen en moeten zien (stip op 

de horizon/streefbeeld) en welke bijdrage het Nederlandse 

ontwikkelingsbeleid hieraan levert.  

 Presentatie onderzoeksresultaten en beleidsnota aan CEA collega’s voor 
feedback en presenteren van onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen 
aan relevante medewerkers bij BZ in Den Haag. 
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6. Benadering en reikwijdte  

Naast een desk study dienen ook interviews te worden gehouden met diverse 
partijen vanuit overheid, landbouw, bedrijfsleven en relevante ngo’s. Na toekenning 
van de opdracht zal hier een verder voorstel voor worden uitgewerkt. De wijze 
waarop deze interviews worden gehouden (skype, groepssessies per type stakeholder 
of gemengd diverse stakeholders of per onderwijssegment, etc.) is vrij in te vullen 
door de consultant. 

 
7. Tijdspad  

Wat Wanneer 

Start onderzoek 1 oktober 2018 
 

Uitvoeren interviews Oktober –november 
 

Oplevering tussenrapportage en bespreking ervan met 
klankbordgroep 

31 oktober 2018 
 

Oplevering eind rapport: 30 november 2017 
 

Presenteren en bespreken bevindingen in workshop met 
diverse CEA leden 

Begin december 

Presenteren bevindingen bij Buitenlandse Zaken Mid-december 

  

8. Eisen t.a.v. opdrachtnemer 

 Aantoonbare professionele ervaring met (overheids-)beleidsadviezen opstellen;  

 Kennis van ontwikkelingsbeleid van Nederland; 

 Kennis landbouwsector in een/meerdere ontwikkelingsland(en); 

 Professionele ervaring met onderzoek doen; 

 Perfecte beheersing gesproken en geschreven Nederlands en Engels. 

 

9. Budget  

Het richtbedrag voor de uitvoering van de opdracht ontvangen wij graag per offerte. 
 
10. Procedure 

• Interesse? Stuur een offerte met daarin minimaal opgenomen: 
o aansluiting bij de hierboven gestelde eisen t.a.v. opdrachtnemer;  
o beknopt voorstel eigen aanpak om doelstelling te bereiken; 

o planning; 
o budget. 

 
De uiterste inzenddatum is 8 september 2018. De offerte kan je sturen naar Brigitte 
Cerfontaine b.cerfontaine@edukans.nl onder duidelijke vermelding ‘Offerte 

Beleidsadvies aan Buitenlandse Zaken over landbouw in ontwikkelingsbeleid’ 
• Selectieprocedure zal plaatsvinden in de periode 9-19 september. 

• Toekenning opdracht is voorzien tussen 20-24 september. 
• Start opdracht graag per 1 oktober.  
• Voor vragen over deze ToR kunt u contact opnemen met Brigitte Cerfontaine 

0624337023 (Skills Specialist) of Sietse Blom, tel. 0625263312 
(Lobbyist/Marketeer). 

 

mailto:b.cerfontaine@edukans.nl

