
Curriculum Vitae van Marjolein Heldens 

Persoonlijke gegevens  
Naam:    Heldens  
Voornaam:   Marjolein  
Geboortedatum:  7 mei 1987  
Geboorteplaats:  Naarden  
Nationaliteit:   Nederlandse  
Adres:    Wildforster 26  
Postcode:   3772 WC  
Woonplaats:   Barneveld  
Telefoon:   0655118778  
E-mail:    mheldens@gmail.com  
Burgerlijke Staat:  Samenwonend  
Rijbewijs:   B 
 
Opleidingen  
2010-2015  HBO Dier- en gezondheidzorg  

CAH Vilentum / University of Applied Sciences 
2009 - 2010  MBO Paraveterinair assistent  

Groenhorst College Barneveld, BOL Niveau 4  
2004 - 2009   MBO Bedrijfsleider / beheerder dierverzorging  

Groenhorst College Barneveld, BOL Niveau 4  
2000 - 2004   VMBO Agrarische tuin en landbouw school  
   Groenhorst College Lelystad 
1991 - 2000   Basisschool  
 
Cursussen en workshops 
2016 Module 7 ‘Cliëntgericht adviseren’ van de opleiding Gedragstherapie voor 

honden bij DogVision 
2015 Module 6 ‘Individueel begeleide praktijkperiode’ van de opleiding 

Gedragstherapie voor honden bij DogVision 
2014 Module 5 ‘Gedragstherapie in de praktijk’ van de opleiding Gedragstherapie 

voor honden bij DogVision 
2014 Module 4 ‘Probleemgedrag bij honden’ van de opleiding Gedragstherapie voor 

honden bij DogVision 
2013 Module 3 ‘Leren bij honden’ van de opleiding Gedragstherapie voor honden bij 

DogVision 
2013 EHBO cursus klassieke homeopathie en de behandeling bij acute klachten bij 

dieren door Hildegard Dijkgraaf 
2012 Module 1 ‘Toegepaste ethologie van de hond’ van de opleiding Gedragstherapie 

voor honden bij DogVision 
2012 Lezing “Dominantie” door Monique Bladder 
2011  Workshop “Hoe krijg ik een ontspannen hond” gegeven door Monique Bladder 
2009    Specialisatieworkshop “Leerprincipes in de praktijk‟  

In het Dolfinarium te Harderwijk  
2009    Instructeur cursus II behaald bij Martin Gaus Academie  
2009  Workshops EHBO-hond, katten trimmen zonder narcose en LOI honden- en 

kattengedrag tijdens stage bij Sonja van Leeuwen 
2007    Instructeur cursus I behaald bij Martin Gaus Academie  
 
Werk en stage ervaring  
2005 – Heden  Eigen hondenschool: Alleshond.nl. Via mijn hondenschool geef ik privélessen en 

gedragsconsulten bij probleem gevend gedrag. Daarnaast bied ik een 
kleinschalige oppas- en uitlaatservice. 
 

2014 – Heden Ik geef groepslessen puppycursus en pubercursus op hondenschool ‘Ik wil een 
brave hond’ in Ede. Daarnaast neem ik met regelmaat gedragsconsulten en 
privélessen van Alexandra Wilkinson over bij afwezigheid. 

 



2016 Twee maanden fulltime werkzaam als enigste paraveterinair bij Dier Medisch 
Centrum Rosenthal in Baarn vanwege zwangerschapsverlof. 

 
2013 Afstudeerstage bij Veterinair Homeopathie College Nederland in Lochem. 

Geholpen bij reorganisatie van het bedrijf, processen beschreven en een 
manager ingewerkt.  
 

2012 Wetenschappelijk onderzoek voor voedingsfabrikant Carnivoer. Het onderzoek 
ging over het verschil van de referentiewaardes in het bloed tussen dat van rauw 
gevoerde en brok gevoerde honden.  
 

2011-2012 Management stage in het buitenland bij People For Animals Agra in India. 
Dierenziekenhuis en dierenasiel. Alle veterinaire taken (meer dan wat in NL 
toegestaan is, zoals o.a. het castreren van een teef, hechten etc.) en het 
opzetten van een winstgevend hondenpension in een totaal andere cultuur. 

 
2010  Stage bij Hulphond Nederland. Adviesrapport geschreven over preventie van 

virusziekte.  
 

2010 - 2012  Werkzaam als dierdeskundige van ProPlan via veterinair uitzendbureau Vitaux. 
In dierenwinkels mensen adviseren over voeding en gedrag van honden.  
 

2010  Drie maanden stage bij Dierenkliniek Chiara in Barneveld. Ik deed hier alle 
veterinaire werkzaamheden die horen bij een hele kleine praktijk, zoals de 
behandelkamer voorbereiden, assisteren bij operaties, urine en ontlasting 
onderzoek en klanten adviseren. 
 

2009  Drie maanden stage bij Dierenziekenhuis Drachten. Ik deed hier alle veterinaire 
werkzaamheden die horen bij een grote en moderne praktijk, zoals de dieren in 
de ic verzorgen, assisteren bij operaties, voorraad beheer en schoonmaak 
werkzaamheden. 
 

2009  Drie maanden management stage bij gedragsadviesbureau Sonja van Leeuwen 
in Dronten. Geholpen met het managen en voorbereiden van lessen.  
 

2008  Twee maanden stage bij dierenspeciaalzaak “van Dijk‟ in Putten. Verkoop en 
voorraadbeheer. 
 

2007  Drie maanden stage bij het Martin Gaus Gedragscentrum.  Spreekuren 
bijgewoond, getraind en geholpen bij onderzoek over de mag-testen . 
 

2006  Drie maanden stage bij het Martin Gaus Gedragscentrum. Meegekeken en    
meegedacht bij spreekuren, geholpen bij trainingen, lessen en receptiewerk.  
 

2006  Drie volle weken intern op een schapenboerderij voor verloskunde stage. Het 
volledig zelfstandig 24/7 verzorgen en verlossen van 400 schapen. 
 

2005  Zes weken stage bij KNGF Geleidehonden te Amstelveen. Verzorging van de  
geleidehonden in training, een paar keer meegelopen tijdens trainingen en met 
een afgekeurde geleidehond mogen trainen.  
 

2004  Drie maanden stage bij dierenwinkel 'Zodiak' in Almere Buiten. Ervaring  
opgedaan met verkoop en vele producten. 
 

2003  Eén dag in de week stage bij het blindengeleidehonden instituut 'Desudo' in 
Lelystad. Verzorging van de honden en meegelopen tijdens trainingen.   
 

2002  Een half jaar in de weekenden vrijwilligers werk bij Dierenasiel Almere en daar 
ook twee maanden stage gelopen ‘snuffelstage’. 

 


