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Curriculum vitae 
 
Personalia 
Naam   : Marjolein van den Beld 
Woonplaats  : Arnhem 
Geb.datum  : 30 mei 1955 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kennis, ervaring en resultaten  
Onderwijskennis en -ervaring: Bij een provinciaal opererende instelling heb ik gewerkt als 
consulente en leerkrachten en docenten getraind. Hiernaast heb ik projecten ontwikkeld 
en begeleid, waarbij ik de contacten met het management en de coördinatoren 
onderhield. Het ontwikkelen van een aanbod voor het onderwijs behoorde tot mijn taken.  
 
Ervaring met het leren van taal heb ik vanuit mijn werk als docente Duits. Bij mijn 
opleiding tot vertaler Duits heb ik gekozen voor het bijvak ‘Trainer Interculturele 
Communicatie’, dat ik in Duitsland (Keulen) volg.  
 
Mijn dochter is in september een opleiding gestart in Londen. We hebben zeer regelmatig 
contact over praktische, maar ook (inter)culturele zaken en problemen die ze als studente 
in het buitenland tegenkomt.  
 
Ontwikkeling en onderzoek: Bij mijn vorige werkgever hield ik me bezig met 
conceptontwikkeling en trainingen. Ik heb een instrument ontwikkeld voor het bepalen en 
ontwikkelen van (culturele) competenties bij leerlingen. Hiernaast heb ik een training 
ontwikkeld, uitgezet en gegeven voor educatieve medewerkers van culturele instellingen 
en bibliotheken, gericht op het ontwikkelen van educatieve kunst- en cultuurprojecten.  
 
Bij Malmberg (educatieve uitgeverij) heb ik, samen met het uitgeef- en marketingteam, 
het concept ontwikkeld voor de methode KunstWerk CKV. Tijdens het schrijfproces was 
ik projectleider en eindredacteur van een team auteurs uit verschillende kunstdisciplines.  
 
Mijn masterscriptie voor de masteropleiding kunsteducatie was een onderzoek over 
doorgaande leerlijnen en motivatie van leerlingen voor dans in het voortgezet onderwijs: 
Move or Freeze – Dans in het V.O., doorgaande lijn of van pose naar pose?  
 
Hobby’s In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met flamencodans, sport en yoga.  
 
 



	  

www.taalinbeweging.nl 
 

SAGA - Taal in Beweging - Arnoudstraat 30 - 6824 GB - Arnhem -  KvK: 5 288 0915  - Tel: +31(0)6 3631 8215 

 Opleidingen/cursussen 
 
2012 – 2013 opleiding tot trainer interculturele communicatie bij Carl 
  Duisberg Centren, Keulen (Duitsland) 
2008 - heden student tolk/vertaler Duits bij ITV - Hogeschool voor Tolken 
 en Vertalen in Utrecht, thans vierdejaars; bijvakken o.a.  
 interculturele communicatie, toerisme en cultuur  
2007 – 2010 masteropleiding kunsteducatie bij ArtEZ, Expertisecentrum  
 Kunsteducatie in Zwolle (MEdA) 
1998 – 2000 cursus Kunst Algemeen voor bovenbouw V.O. bij KPC 
 Onderwijs Adviseurs  
1989 – 1990  kadercursus Steunfunctie Dans, georganiseerd door Centrum  
 Post-HBO, LOKV en dansacademies Tilburg en Amsterdam 
1988 – 1994 propedeuse cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit 
1983 eindexamen Dansacademie Rotterdam, docent dans 
1980 – heden dansreizen naar Bulgarije, Turkije, Griekenland en Rusland  
1975 diploma directiesecretaresse Schoevers met talen Engels, 
 Duits, Frans, Spaans 
1974-1975 propedeuse Russisch, Universiteit Utrecht  
1974 eindexamen gymnasium A in Tiel 
1959-1970 kleuter- en basisschool (Grundschule) in Mülheim a/d Ruhr, 
 Duitsland  
 
Werkervaring 
2012 – feb. 2013   docent Duits en Leisure - creatief (vervanging) bij het ROC  

 Nijmegen, afd. Toerisme en Recreatie 
2010 – heden  docent CKV en vervanging Duits aan CSG Het Noordik 
    (havo, vwo, gymnasium) 
2010 – 2013     vertaler (Duits - Nederlands) voor Laudius business school  
   en website “Het Vrije Westen” van Leon de Winter 
mrt-april 2011  docent Duits (vervanging) bij ROC Nijmegen, afd. Toerisme  

 en Recreatie 
2005 – 2009  conceptontwikkelaar, adviseur en trainer bij EDU-ART, advies 
 en organisatie in cultuureducatie 
2002 – heden docent op projectbasis bij ROC Nijmegen (workshops 
 presentatie en choreografie voor jaarlijkse modeshow) 
1990 – 2005 consulent bij CKV De Mariënburg en de opvolger EDU-ART 
2001 – 2008 projectleider en eindredacteur voor de CKV-methode 
 KunstWerk bij Uitgeverij Malmberg 
1985 – heden docent bij verschillende instellingen, o.a. dansacademie Arnhem 
1978 – 1985 danseres bij Praznik (Bulgaarse dans) en Halay (Turkse dans)  
1976 – 1978 directiesecretaresse bij Conservatorium en Dansacademie Arnhem 
1975 – 1976 directiesecretaresse via uitzendbureau 


