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“De perfecte combinatie tussen een 
veehouderij- en docentenopleiding”

Linda Kopczinski

Well / 22 jaar

Docent en kennis
manager 

groene sector

Aeres Hogeschool Wageningen 

(voorheen: Stoa
s Vilentum 

Hogeschool)

Benieuwd wat Aeres Hogeschool 
Wageningen jou kan bieden? Je bent van 
harte welkom op één van onze open 
dagen!
Vrijdagmiddag 19 januari
Zaterdag 17 maart
Vrijdagmiddag 1 juni

Tijdens een open dag kun je sfeer proeven 
en kennismaken met al onze opleidingen. 
Ook ontmoet je studenten en docenten. 
Zij geven presentaties en zijn beschikbaar 
voor al jouw vragen. Ook kan je rondlopen 
op de informatiemarkt in ons bijzondere, 
ronde gebouw. 
Een dagje meelopen bij één van de studies 
is ook mogelijk. Je krijgt dan een goed 
beeld hoe een lesdag eruitziet en hoe 
lessen worden gegeven. Onze studenten 
begeleiden je en geven graag antwoord op 
jouw vragen. 
Op onze site vind je alle informatie over 
Aeres Hogeschool Wageningen: aeresho-
geschool.nl/wageningen 

Welk beroep kan ik uitoefenen in de veehouderijsector als ik thuis geen agrarisch 
bedrijf heb? Met die vraag in haar achterhoofd ging Linda Kopczinski (22) uit het Lim-
burgse Well op zoek naar een hbo-opleiding. De opleiding Docent en kennismanager 
groene sector op Aeres Hogeschool Wageningen sprak haar aan. “De perfecte combi-
natie tussen een veehouderij- en docentenopleiding”, vertelt Linda enthousiast.

Informele sfeer
Om te ontdekken of de opleiding Docent en 
kennismanager groene sector aansloot bij de 
wensen van Linda, meldde ze zich aan voor 
een meeloopdag. “Toen ik binnenkwam op 
de Aeres Hogeschool Wageningen merkte ik 
gelijk dat er een goede sfeer heerste. Docen-
ten en studenten gingen heel informeel met 
elkaar om”, vertelt de student. Inmiddels zit 
Linda in het derde jaar en vindt ze de sfeer 
op school nog steeds heel prettig. “De Aeres 
Hogeschool in Wageningen is een kleine 
school waar veel aandacht is voor de studen-
ten.”

Specialisatie
Binnen de opleiding Docent en kennismanager 
groene sector kan de student zich specialise-
ren op één van de tien studierichtingen zoals 
agrotechniek, tuin- en akkerbouw en veehou-
derij. Linda koos voor de richting veehouderij. 
“Met deze specialisatie kan ik na mijn studie 
aan de slag als specialist in de veehouderij-
sector of ik word docent in het groene onder-
wijs”, legt Linda uit. 

Kennis en praktijk
Kennis en praktijk gaan hand in hand gedu-

rende de opleiding van Linda. “Elk half jaar 
behandelen wij twee vaardigheden die we 
tegelijkertijd toepassen in de stages”, legt 
Linda uit. Gelijk vanaf de eerste schoolweek 
loopt Linda minimaal twee dagen per week 
stage. “Elk half jaar bij een ander bedrijf of 
school. Ik leer dus niet alleen veel in de les, 
maar ook in de praktijk”, legt Linda uit. De sta-
ges mogen de studenten voor een groot deel 
zelf uitkiezen. “Hierdoor kan ik mijn persoon-
lijke interesses koppelen aan de opleiding. Zo 
maak ik elk jaar een combinatie van een stage 
in de sector, bijvoorbeeld bij een fokkerijbe-
drijf, en het lesgeven op een groene school.” 

Afwisseling 
De afwisseling van praktijk en docentschap 
vindt Linda het leukst. Op dit moment loopt ze 
als derdejaars student stage op een groene 
vmbo-school en werkt ze in haar vrije tijd als 
jongvee-assistent bij een diervoedercoöpera-
tie. “Ik vind het fi jn om mijn opgedane kennis 
uit het werkveld op een praktische manier over 
te brengen op mijn leerlingen”, vertelt Linda. 
Zo neemt ze haar klas mee naar een boer-
derij om klauwen te bekappen of brengt ze 
voorbeelden uit de praktijk mee naar het klas-
lokaal. “De leerlingen aan wie ik lesgeef zijn 

tussen de veertien en zestien jaar. Ze hebben 
allemaal hun eigen karakter en zijn snel afge-
leid. Het is voor mij een uitdaging om ze stuk 
voor stuk te boeien. Als ik een rietje meeneem 
waarmee kunstmatige inseminatie wordt ver-
richt bij koeien, dan zie ik dat de leerlingen dat 
fantastisch vinden.”

Baangarantie
Met een tekort aan veehouderijdocenten hoeft 
Linda zich geen zorgen te maken over een 
baan na haar studie. Maar eerst moet ze de 
keus maken tussen lesgeven of werken in de 
sector. “Het liefst combineer ik die twee”, zegt 
Linda. “Mijn ideale werkweek bestaat uit twee 
dagen lesgeven en twee dagen werken als 
adviseur in de veehouderij.” 
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