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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HONDENFOKKER
DE HOND: DE ANATOMIE, FYSIOLOGIE, ERFELIJKHEIDSLEER, VOEDINGSLEER, ... SPECIAAL VOOR DE (HOBBY)FOKKER!

OMSCHRIJVING

Introductie
De opleiding start met een basisjaar waarin een gegronde basiskennis wordt aangebracht over de hond en hondenverzorging in het algemeen.
Voor deze lessen zal je een lesmoment kunnen kiezen:
maandagnamiddag (14u30-18u) te Brugge
maandagavond (18u30-22u00) te Brugge
dinsdagavond (18u30-22u00) te Kortrijk
zaterdagvoormiddag (9u00-12u30) te Brugge
In het tweede jaar van de opleiding gaat men dieper in op de organisatie van de hondenfokkerij. Deze lessen zullen steeds doorgaan op maandagavond in Brugge
(cursusjaar 2023-2024).
In totaal ben je dus 2 jaar bezig met dit traject in onze avondopleiding.

Wat kent men 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
en kun je als zelfstandige fokker aan de slag, zowel hobbyfokker als professionele fokker.
Deze opleiding is gecertificeerd door de dienst Dierenwelzijn. Na afloop krijg je een erkend getuigschrift.

Omschrijving
Een hondenfokker moet in staat zijn en over de nodige kennis beschikken aangaande anatomie, fysiologie, erfelijkheidsleer, voedingsleer, ziekteleer en ethologie om
gezonde en goed gesocialiseerde puppy’s af te leveren en dit in overeenstemming met het rastype.
De hondenfokker dient aandacht te schenken aan de juiste omstandigheden waarin wordt gefokt, een goede hygiëne, een correcte vachtbehandeling en een juiste
administratieve afhandeling van de verplichtingen in verband met registratie en (eventueel) 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.
Personen die als hobbykweker aan de slag kunnen, zijn eveneens zeer welkom.

Voorkennis
Er is geen voorkennis nodig. Met honden kunnen omgaan is een pluspunt.
Een basis computerkennis en tekstverwerking is nuttig, aangezien je in deze opleiding enkele verslagen van bedrijfsbezoeken en een eindwerk zult moeten maken.
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Deze opleiding is erkend door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.

Methodologie
Theorie- en praktijklessen worden aangevuld met e-learnings. Er is steeds terugkoppeling van de e-learings tijdens de fysieke lessen.
Tijdens de lessen worden ook individuele of groepsopdrachten op een interactieve manier gegeven.

PROGRAMMA
Onderstaande modules komen aan bod:

JAAR 1 (2022-2023) : basiskennis hond en hondenverzorging
Module 1: Oriëntatie in de hondenverzorging
Module 2: Anatomie en fysiologie van de hond
Module 3: Kynologie en rassenkennis
Module 4: Gedrags(h)erkenning bij de hond
Module 5: EHBO voor de hondenverzorger
Module 6: Verzorging van de hond
Module 7: Voeding voor de hond

In het eerste jaar zullen van elke module examens worden afgenomen. Dit kan een schriftelijk theoretisch examen zijn, een individueel opstel of een groepswerk.

=> heb je voorkennis of ben je al enkele jaren bezig als fokker? Dan kan je voor het eerste jaar een vrijstelling krijgen. Contacteer ons gerust hiervoor!

JAAR 2 (2023-2024) : verdiepingstraject hondenfokker
Module 1: Erfelijkheid en stambomen
Module 2: Voortplanting en verloskunde
Module 3: Organisatie van de hondenfokkerij

Tijdens het tweede jaar werk je aan de hand van een eindwerk een (fictieve) hondenfokkerij uit die je presenteert voor een jury.
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