Leerling operatieassistente aan het woord
Mijn naam is Marloes van Boeijen, ik ben 29 jaar oud en ik ben eind derdejaarsleerling van de CZO opleiding tot operatieassistent.
Na mijn vwo (Economie en Maatschappij) heb ik de hbo Leisure management afgerond aan de Stenden hogeschool te Leeuwarden.
Aansluitend aan mijn opleiding heb ik bijna drie jaar gewerkt als eventmanager bij een groot bedrijf. Dit was erg leuk en leerzaam,
maar dankzij mijn deelname aan een tv-programma (Dolfijnen in de Hoofdrol, RTL4) heb ik de kans gekregen om aan de slag te gaan
als dolfijnentrainer bij het Dolfinarium in Harderwijk. Aansluitend heb ik daar drie jaar als dolfijnentrainer gewerkt, iets heel anders dus!
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Overeenkomsten
Zowel in het Dolfinarium als het Diakonessenhuis heb ik te
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een doe- als een denkbaan is. Je bent lekker praktisch bezig,
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Gezondheidstraining is een van de belangrijkste trainingen.

wel echt wat voor me zou zijn. Dit was het zeker en toen ik

zo door. Wat me ook aantrekt is dat je ook moet nadenken
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hoorde dat er ook nog een vacature voor een opleidingsplaats

over wat je aan het doen bent. Je krijgt tijdens de opleiding
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In het eerste jaar ben ik volledig gestopt met werken bij

belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent, maar dit leer

het Dolfinarium, maar in het tweede jaar merkte ik dat het

je ook allemaal tijdens de opleiding. Wat ik minder leuk
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te doen. Dat zou ook wel een beetje raar staan tijdens de show.
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die je zoekt! Wat ook heel handig is, is dat je werken en leren

Ook sta je lekker buiten met het zonnetje op je hoofd of de
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wind door je haren. Geen plenum of speciale luchtbehandeling.
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