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Toen in het najaar van 2009 de mogelijkheid geboden werd om via PawPeds een cursus te volgen op
het gebied van kattenverzorging en fokken heb ik
daar niet lang over hoeven nadenken. Altijd leuk om
meer kennis te vergaren over je geliefde hobby ...
PawPedsis een Zweeds initiatief welke dient als plek
op internet om informatie te verzamelen over de
geschiedenis van raskatten, maar ook om kattenfokkers de noodzaak van genetische diversiteit bij
te brengen. Databases met stambomen van diverse
rassen zijn aanwezig (het is mogelijk om ook uw
eigen katten te laten opnemen!) met functies voor
berekeningen van het inteeltpercentage en stamboomanalyses.
Het bieden van internet cursussen op het gebied
van het houden en fokken van katten is een volgende stap in het vergroten van de kennis van vooral
fokkers maar ook liefhebbers van raskatten.
Het betrof in eerste instantie een vanuit het Zweeds
vertaalde module (G1) die voornamelijk het houden
van katten bespreekt. Voor zowel beginner als voor
fokkers die al een of meerdere nestjes hebben gehad
is deze cursus heel goed te doen, niveau is redelijk
basis maar deze module is nodig als opstapje voor
de volgende modules.
Na een jaar pauze gehad te hebben werd mij gevraagd de G2 module te volgen, iets dat ik wederom
met veel plezier heb gedaan. Deze module is helaas
vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar en
misschien niet voor iedereen even toegankelijk, aan
een vertaling naar het Nederlands wordt hard gewerkt. De G2 module handelt vooral over het krijgen
van nestje, basis genetica en het opstellen van
fokplannen.
Eind van dit jaar hoop ik ook de G3 module te
kunnen volgen, deze wordt momenteel vertaald in
het Engels. In deze module wordt meer diepgang
voorzien over selectief fokken, genetica, enz.

verfrissend om ook met andere zienswijzen geconfronteerd te worden!
Tijdsbesteding
De cursussen vereisen de nodige tijd per week voor
huiswerk, wel iets om rekening mee te houden als
je gewoon een fulltime baan hebt bijvoorbeeld. De
G1 module (duur 6 weken) vraagt gemiddeld 2-5
uur per week, de G2 (duur 9 weken) meer dan 4
uur per week en voor de G3 (duur 12 tot 13 weken)
wordt alleen melding gemaakt van een hoge belasting aan huiswerk. De tijdsbesteding varieert per
deelnemer sterk, afhankelijk van achtergrondkennis
en ervaring.
Kosten
De kosten van de cursus bedragen voor de G1 EUR
45,- voor de G2 EUR70,- en voor de G3 ongeveer
EUR 150,- (schatting).
Certificering

cursus zullen worden opgenomen in een lijst op een
specifieke pagina bij PawPeds. Zij hebben het recht
om de G1, G2 en G3 banners op hun website te
gebruiken, om aan te tonen dat zij deze cursus
hebben gevolgd en een bepaald niveau van kennis
bezitten op het gebied van kattenfokken.
Meer informatie
http://www.pawpeds.com/pawacademy /courses/q 1/
glinfo_nl.html

Vorm
De gehele cursus wordt interactief aangeboden,
huiswerk wordt via een dropbox achtergelaten voor
de instructeurs, er is een forum waarop gediscussieerd kan worden over bepaalde opdrachten en alle
stof is (en blijft) beschikbaar voor de cursisten.
Sommige opdrachten worden individueel gemaakt,
andere opdrachten vragen om een vorm van samenwerking met andere cursisten. Vooral de laatst
genoemde opdrachten kosten de nodige tijd, overleg met medecursisten die qua kennisniveau (en in
het geval van de Engelse cursus taalbeheersing)
nogal uiteen kunnen lopen zorgt af en toe voor de
nodige discussie. Aan de andere kant is het vaak
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