KennisKiem
KennisKiem is een serie leermiddelen voor het mbo en sluit aan bij de kerntaken en werkprocessen van de herziene kwalificatiestructuur in het mbo. Deze serie is in samenwerking met docenten uit de AOC’s, onderzoekers en ondernemers ontwikkeld en sluit hierdoor aan bij de actualiteit en beroepspraktijk. Meerdere modules dekken samen één thema uit het kwalificatiedossier
af. KennisKiem is zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. De modules bevatten interactieve
elementen als video’s, animaties, links, opdrachten en toetsen en besteden aandacht aan thema’s als Arbo, wet- en regelgeving, ondernemerschap en duurzaamheid. De gedifferentieerde
opzet maakt het mogelijk met meerdere niveaus in één groep te werken.

Duurzame fokkerij
De module Duurzame fokkerij sluit aan bij de kerntaken in het profieldeel die betrekking hebben
op het begeleiden van het voortplantingsproces en het opstellen van een fokplan. De fokkerij
van dieren roept steeds vaker vragen en discussies op in de samenleving. Kunnen we zonder
meer alles doen met dieren en hoe kunnen we voldoende rekening houden met de belangen en
het welzijn ervan? De samenleving vraagt aan fokkers om te komen tot een duurzame fokkerij.
Dit betekent een fokkerij waarin op een verantwoorde manier een afweging gemaakt wordt
tussen de belangen van de mens én het belang van het dier. In een duurzame fokkerij hebben
niet alleen fokkers een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, maar ook kopers en overheid. De
module is geschikt voor niveau 4.
In deze module speelt bewustwording een belangrijke rol. Duurzaamheid, dierenwelzijn en
belangrijke ethische vragen en dilemma’s komen aan de orde. Het derde hoofdstuk zoomt in op
de bijdrage die fokkers, overheid, kopers en dierenartsen kunnen bijdragen aan een duurzame
fokkerij. In het laatste hoofdstuk staat het opstellen van een fokplan in een duurzame fokkerij
centraal. Het belang van een duurzame fokkerij is groot en daarmee de waarde van deze module
voor het onderwijs.
Online vind je op een speciale startpagina extra digitale bronnen en hulpmiddelen die bij deze
uitgave horen.
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