Studiefiche
Vanaf academiejaar 2021-2022

Voeding paard, hond en kat (I700262)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Nederlands
Trefwoorden
Paard, hond, kat, voeding
Situering
Inzicht bijbrengen in het professioneel voeden van paard, hond en kat, in het bijzonder de
aandacht vestigen op het feit dat elke diersoort en elke leeftijd specifieke noden heeft wat
betreft hun voeding. Naast de verschillende nutritionele behoeften stellen deze diersoorten ook
specifieke eisen aan voedermiddelen die al dan niet gebruikt kunnen worden bij de
samenstelling van de rantsoenen.
Inhoud
Het paard, de hond en de kat zijn de diersoorten die aan bod komen in dit opleidingsonderdeel.
Bij elk diersoort wordt "wetenschappelijk gefundeerd" besproken:
• Voedingsfysiologische aspecten
• Voederwaarderingssystemen alsook de voornaamste voedermiddelen
• Theoretische behoeften voor resp. energie, eiwit, mineralen, vitaminen en water
• productiemethoden voor voeders
• marketingaspecten van voeder voor gezelschapsdieren
• Internationale context van de voeding van gezelschapsdieren
Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van Verteringsfysiologie
en Voedingsleer.
Eindcompetenties
1 Inzicht hebben in voedingsnoden van paard, hond en kat
2 In staat om via het opzoeken van wetenschappelijke bronnen nieuwe inzichten in de voeding
1 van paard, hond en kat te gaan toepassen in de praktijk.
3 Grondige kennis hebben van de voedingsnormen en de voedermiddelen.
4 Op een oordeelkundige wijze gezelschapsdieren kunnen voeden, met respect tot het milieu
1 en gezondheid van de dieren
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Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
college: 24 uur
excursion: 6 uur
oefeningen 6 uur
Leermateriaal
De studenten krijgen de powerpoints ter beschikking
Een cursus wordt voorzien
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Permanente vraagstelling is mogelijk
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Theorie: schriftelijk met kans op mondelinge verdediging
Eindscoreberekening
Theorie : 80%
Oefeningen : 20%
De student dient deel te nemen aan alle examens/opdrachten om te kunnen slagen en dit
zowel wat betreft de periodegebonden als niet-periodegebonden evaluatie. De beoordeling en
het tot stand komen van de eindquotatie gebeurt via het wiskundige gemiddelde volgens de
toegekende coëfficiënten. Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meerdere
onderdelen, of men behaalt minder dan 8/20 (niet afgerond) op één of meerdere onderdelen,
kan men niet meer slagen voor het opleidingsonderdeel. Indien de eindscoreberekening toch
10 (of meer) op 20 zou bedragen, wordt dit terug gebracht naar 9/20.
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