#050181

#DIERENZORG

HONDENFOKKER

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 326,70 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Voor alle informatie m.b.t. data, prijszetting, enz. kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.
Modules 1 en 2 gaan door in campus Veurne en in campus Kortrijk vanaf begin september. Alle andere modules gaan alleen door in campus Veurne.

Omschrijving
Een hondenfokker beschikt over de nodige kennis van: anatomie, fysiologie, erfelijkheidsleer, voedingsleer, ziekteleer en ethologie om gezonde en sociale puppy's af
te leveren.
De kennis wordt afgestemd op het rastype. De hondenfokker schenkt aandacht aan de juiste fokomstandigheden. Hij beheerst een goede hygiëne en de correcte
vachtbehandeling. Ook kent hij de verplichtingen voor de administratieve afhandeling i.v.m. registratie en eventuele stambomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wilt een kwalitatieve hondenfokkerij starten of je werkt al in de sector en wilt de nodige feedback om je kennis te optimaliseren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis nodig.
Met honden kunnen omgaan is een pluspunt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van de opleiding heb je:
kennis van erfelijkheid en stambomen
kennis van de voortplanting en verloskunde
kennis van puppygedrag in functie van de hondenfokkerij
kennis van het inrichten van de hondenfokkerij
kennis van het opmaken van een eigen plan voor de fokkerij

PROGRAMMA

Onderstaande modules dienen in deze volgorde afgewerkt te worden: (1 sessie = 1 lesavond)
Module 1: Basismodule elementaire kynologie (15 sessies)
gedrag van de hond
anatomie en fysiologie
kynologie
Module 2: Basismodule elementaire verzorging van de hond (10 sessies)
voeding van de hond
dagelijkse verzorging
preventie en hygiëne
zoönoses, identificatie en EHBO
Module 3 Ondernemermodule hondenfokker (31 sessies)
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erfelijkheid en stambomen;
voortplanting en verloskunde;
puppygedrag in functie van de hondenkwekerij
voeding
inrichting en organisatie van de fokkerij
kostprijsbepaling

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Veurne

T: 078/353 653

Sint-Idesbaldusstraat 2

F: 050/403061

8630 Veurne

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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