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Voorwoord
Goed voorbereid en zelfverzekerd de toekomst in. Dat gunnen
we al onze leerlingen en studenten. Maar we beginnen bij
onszelf. Alleen wanneer wij blijven vernieuwen en aansluiten
op de ontwikkelingen, kunnen we de deskundige opleider
blijven waar onze leerlingen en studenten op vertrouwen.
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De afgelopen twee jaar hebben we binnen Curio onze doelen
voor de komende jaren uitgewerkt in een aantal documenten:
– Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant (oktober 2018)
– De richting is helder (2018)
– Kwaliteitsagenda (2019-2022)
Deze documenten zijn de basis van dit Curio Instellingsplan.
Om deze doelen te realiseren is een proces van transitie ingezet.
Met trots presenteren we dit plan met de Curio-doelen. Het beschrijft
onze werkwijze om leerlingen en studenten toekomstbestendig
onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat flexibel is. Met opleidingen
die aansluiten op de wensen van leerlingen en studenten én de
ontwikkelingen in de regio. Waar leergemeenschappen Curio
met de omgeving en de beroepspraktijk verbinden. En waar de
leerbehoefte en de voortdurende ontwikkeling van onze leerlingen
en studenten centraal staan. We slagen in vernieuwing.
We maken het mogelijk dat de inwoners van WestBrabant een leven lang kunnen leren. We zijn een logische
gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven. Wij zijn de beroepsopleider van de regio: wij
laten leerlingen en studenten groeien. Wij zijn Curio.

Namens de Raad van Bestuur Curio,

Rob Neutelings
Voorzitter
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1. Wie is Curio?
1.1 ONZE MISSIE
Curio laat jou groeien.
1.2 ONZE VISIE
Curio wil leerlingen en studenten een goede
toekomst bieden. Weten waar je talenten liggen en hoe je jezelf ontwikkelt, is in de banen
van de toekomst belangrijker dan ooit.

‘Curio levert up to
date opgeleide
arbeidskrachten.’

Curio biedt daarom onderwijs waarin leerlingen
en studenten centraal staan. We moedigen ze
aan om te ontdekken en prikkelen hun nieuwsgierigheid. We leiden ze op tot zelfbewuste
deskundigen in hun vakgebied. Zodat ze zo
goed mogelijk voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van morgen. Curio laat leerlingen
en studenten groeien.

2. Wat is Curio?
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2.1 CURIO: DE BEROEPSOPLEIDER 			
VAN DE REGIO
Uitdaging genoeg. Vanuit het verleden. En naar
de toekomst. ROC West-Brabant is begonnen
aan een reis vol ambitie en vol verandering. Tot
en met de naam. Curio is intern al een begrip,
maar het moet de harten nog winnen. Veel is
nog in wording; de besturing, de persoonlijkheid,
het gezicht naar buiten. Eén ding is echter helder
voor iedereen: Curio staat voor wat ons verbindt.

Ook onze organisatie zal veelkleurig zijn. We
geloven in diversiteit, maar niet in hokjes en
eilandjes. We omarmen diversiteit die bijdraagt
aan het belangrijkste doel: opleidingen steeds
actueel maken en leerlingen en studenten
laten groeien. Eenheid in verscheidenheid, dat
is wat ons als groep zal kenmerken. Door als
groep te functioneren, kunnen we leerlingen
en studenten het juiste aanbod op het juiste
moment bieden; flexibel, op de persoon gericht.

Als organisatie, omdat het de naam is van
al onze onderdelen en activiteiten. En inhoudelijk, omdat het refereert aan nieuwsgierigheid, misschien wel onze belangrijkste
merkwaarde. Nieuwsgierigheid is de basis
van groei. Voor onze studenten, want nieuwsgierigheid is de drijfveer achter leren. Maar
ook voor onszelf als organisatie, want Curio
zal continu blijven werken aan vernieuwing.
We zullen er letterlijk naam mee maken.

Dat vraagt forse inspanningen van ons allemaal,
maar het is de beste manier om leerlingen en
studenten alles uit zichzelf te laten halen. Deze
ambitie is essentieel voor elke individuele leerling
en student. Maar ook voor de omgeving. Tot en
met de regio als geheel. West-Brabant is een ondernemende regio die verder wil blijven groeien.

Curio wordt niet één grote organisatie die op
elke locatie en bij elke opleiding precies hetzelfde
aanvoelt en smaakt. Leerlingen en studenten
zijn veelkleurig in hun persoonlijkheid. En opleidingen zijn er in tal van soorten en maten.

Beroepsonderwijs is daarin een onmisbare
schakel. Curio neemt zijn verantwoordelijkheid
op dit gebied. We zien onszelf als de broedplaats voor talent voor de regio. Wij willen de
arbeidsmarkt voorzien van talenten, jong en
oud, die het optimale uit hun potentieel halen.
Zodat de regio dat ook kan doen. Curio is de
naam. We zijn de beroepsopleider van de regio.
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3. Wat zijn onze 						
kernwaarden?
Curio is nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust.
Dat zijn onze kernwaarden. Ze geven aan wie
we als organisatie zijn en hoe we ons gedragen.
Daarnaast zijn het waarden die we onze leerlingen en studenten meegeven. We leren ze om
nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust te zijn.
Zo helpen we ze te groeien. Wat houden deze
waarden concreet in? Wat vragen ze van ons?

‘Ik word uitgedaagd
om te ontdekken’

3.1 NIEUWSGIERIG
We zijn nieuwsgierig. We willen weten wat
er in onze omgeving gebeurt. We moedigen onze leerlingen en studenten ook aan
om verder te kijken. Om nieuwe dingen te
leren. Om nieuwsgierig te zijn naar de mensen en ondernemingen om hen heen.
3.2 DESKUNDIG
We zijn deskundig in het geven van beroepsonderwijs. We leiden onze leerlingen
en studenten deskundig op tot vakmensen
die klaar zijn voor de toekomst. Onze leerlingen en studenten worden gezien en erkend
als deskundige professionals met toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt.
3.3 ZELFBEWUST
Als zelfbewuste medewerkers staan we voor
Curio en ons beroepsonderwijs. We weten
wat we doen. We zijn ons bewust van onze
invloed op de omgeving. Deze zelfbewuste
houding dragen we over op onze leerlingen en studenten. We maken ze zelfbewust
zodat ze stevig in hun beroepspraktijk staan
met de juiste houding en verwachtingen.
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4. Wat is onze rol
in de regio?
Curio staat midden in de regio. Curio leidt
leerlingen en studenten op tot deskundige,
nieuwsgierige en zelfbewuste vakmensen.
Tot talenten en aanwinsten voor de arbeidsmarkt van de regio. We verbinden het
beroepsonderwijs met de beroepspraktijk
van de regio West-Brabant. Daarom is het
belangrijk dat we ons altijd bewust zijn van
onze rol in de regio.
4.1 ARBEIDSKRACHTEN VOOR DE REGIO
West-Brabant heeft een sterke en diverse
economie. Nu en in de toekomst is er behoefte aan goed opgeleid personeel. Goed
beroepsonderwijs is nodig voor een economisch duurzaam en krachtig West-Brabant.
Goed onderwijs is niet alleen nodig voor het
opleiden van nieuwe vakmensen, maar ook
voor werknemers die zich blijven ontwikkelen.
Dit beroepsonderwijs is onmisbaar om aan
de groeiende vraag naar arbeidskrachten
in de regio te voldoen. Curio werkt samen
met instellingen, gemeenten en het bedrijfsleven. Via deze samenwerkingen zorgen we
ervoor dat ons onderwijs zo goed mogelijk
aansluit op wat er speelt in de regio.
4.2 GERICHT OP BEROEPEN VAN
DE TOEKOMST
Curio speelt een belangrijke rol in het Kennispact
Brabant (een samenwerkingsverband van de
Brabantse ROC ’s) en de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. Wij willen koploper
zijn in vernieuwing van het onderwijs in Brabant. Daarom is ons doel dat Curio klaar is
voor de toekomst met vernieuwend en onder-
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nemend onderwijs. Hierbij richten we ons op
de beroepen die onze doelgroep in de leeftijd
van 12 tot en met 67 jaar zullen gaan uitvoeren. Beroepen van nu en van de toekomst.

AMBITIES CURIO KLAAR
VOOR DE TOEKOMST:
•

•

•

•

Versterken van vernieuwing en
ontwikkeling van het Brabants
mbo samen met het werkveld
Borgen van een samenhangend
innovatief en kwalitatief stelsel
beroepsonderwijs (voltijds- en deeltijdonderwijs) passend binnen de
kennisinfrastructuur in Brabant
Mbo Brabant als officiële gesprekspartner voor bedrijfsleven en
overheden bij de uitvoering van
‘de agenda van Brabant’
Uitgangspunten Kennispact 3.0

4.3 AGENDA BEROEPSONDERWIJS
WEST-BRABANT
Curio vindt de samenwerking tussen overheid,
ondernemers en onderwijs in West-Brabant
belangrijk. Daarom hebben we de Agenda
Beroepsonderwijs West-Brabant laten maken.
In de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant
zijn de doelen van vo, mbo en hbo in de regio
omschreven. Overheidsorganisaties, het regionale en lokale bedrijfsleven hebben meegewerkt aan het maken van de afspraken en het
omschrijven van de doelen in deze agenda.
Doel van de Agenda Beroepsonderwijs
West-Brabant: mensen gericht opleiden tot
arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die
als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan
de samenleving van nu en van de toekomst.

DE AMBITIES VAN DE AGENDA
'BEROEPSONDERWIJS DAT WERKT':
1.

Het beroepsonderwijsaanbod blijvend
matchen met de vraag van de arbeidsmarktrelevante sectoren van de regio
• Zichtbare, inhoudelijke,
duurzame samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven
• Innovaties uit de arbeidsmarkt
zijn zichtbaar in het onderwijs
2. Meer vo-leerlingen en mbostudenten stromen succesvol uit
naar werk of een vervolgopleiding
• We faciliteren voldoende, kwalitatieve
stage- en leerwerkplekken die
afgestemd zijn op de behoeften
van arbeidsmarkt en doelgroep
• Inhoudelijke samenwerking
tussen vo-mbo-hbo
3. Meer mensen gaan met
perspectief aan het werk
• Het volledig arbeidsmarktpotentieel
De Agenda
mobiliseren
Beroepsonderwijs
(onder andere
WestBrabant
door
is teomlezen
en op
bijscholing)
Mijn Portaal of op
te vragen bij het bestuurssecretariaat.
De Agenda Beroepsonderwijs WestBrabant is te lezen op Mijn Portaal of op
te vragen bij het bestuurssecretariaat:
rvbsecretariaat@curio.nl
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5. Hoe maken we		
onze doelen waar?
Curio biedt beroepsonderwijs dat aansluit op de
vraag van het werkveld, de bedrijven en organisaties
in de regio. Ook sluiten we aan op de uitdagingen
van de toekomst. We leiden niet alleen op voor
de beroepen in de arbeidsmarkt van nu. We
bereiden onze leerlingen en studenten ook voor
op de banen van de toekomst. Om dit te bereiken
hebben we acht strategische keuzes gemaakt:

Deze acht keuzes bepalen de richting die wij
inslaan. Curio als beroepsopleider van de
regio. Wij leiden mensen op tot arbeidsfitte
medewerkers en ondernemers. Mensen die
volledig deelnemen aan de samenleving van
de toekomst. De leerwensen van de leerling
of student staan centraal. De keuze in opleidingen die wij bieden, zorgt dat de student
meer zelf kan bepalen. Ons opleidingsaanbod
passen we steeds aan, aan wat de leerlingen,
studenten en de arbeidsmarkt vragen. We
noemen dit een collectief dynamisch portfolio.

DE LEVEN LANG LERENDE
post initieel
de cursist
de gediplomeerde
de medewerker met een ontwikkelvraag
de bijscholer
volwassenen met baan op mbo-niveau
Zzp-ers

STRATEGISCHE KEUZES OM DOELEN TE REALISEREN
1. Wij zijn het
beroepsonderwijs
in de regio

5. Wij verbinden
leren, werken en
vernieuwen in leergemeenschappen

2. Wij zetten de
leerwensen van de
student centraal,
de student bepaalt
wat en hoe hij/zij
wil leren

3. Wij maken het
mogelijk dat de
student zich een
leven lang kan
blijven ontwikkelen

6. Wij hebben goed
contact met alle
betrokkenen

7. Wij leveren als
medewerkers van
Curio toegevoegde
waarde en kunnen
laten zien hoe we
dat doen

De Agenda Beroepsonderwijs WestBrabant is te lezen op Mijn Portaal of op
te vragen bij het bestuurssecretariaat:
rvbsecretariaat@curio.nl

12

4. Wij hebben
één collectief
dynamisch
portfolio

8. Wij zijn excellent
werkgever

DE HERORIËNTEERDERS
de overstappers
uitvallers vmbo, havo en vwo
havo 4 leerlingen
de uitvaller op het mbo
de uitvaller op het hbo
havo-3 leerlingen oriënterend
mavo gediplomeerd

KWETSBARE LEERLINGEN
praktijkschoolleerlingen
vso-leerlingen

DE REGULIERE LEERLING
(TOT STARTKWALICITATIE)
de reguliere vmbo'ers
de ISK leerling
basisberoepsgerichte reguliere mbo'er
initiële leerling bol/bbl
de niveau 2 student bol/bbl
leerlingen groep 7/8 basisschool
de entreestudent

De opleidingen worden flexibeler, we gaan
meer samenwerken en gezamenlijk leertrajecten aanbieden. Onze ‘groen’-opleidingen
verbinden we met de andere opleidingen.
Curio wil beroepsonderwijs bereikbaar maken
voor iedereen van 12 tot 67 jaar. We bieden
onderwijs waarmee studenten een leven lang
kunnen leren. De Curio-professionals dragen
bij aan de realisatie van onze doelen. Door een
uitstekende werkgever te zijn, geven we onze
medewerkers alle ruimte om hun deskundigheid in
de praktijk te brengen. Curio’s doelgroepen zijn:

DE ANDERSTALIGE
de NT2 student
de EU-burger (niet Nederlands)
migranten
statushouders

DE OMSCHOLERS
zij-instromer
de omscholer
werklozen
oud-vsv'ers
niet uitkeringsgerechtigen (nuggers)
herintreders

DE REGULIERE (V)MBO'ER
(TOT/TOT EN MET STARTKWALIFICATIE)
de reguliere vmbo'ers
de ISK leerling
basisberoepsgerichte leerweg
kadergerichte leerweg
gemengde leerweg
theoretische leerweg
reguliere mbo'er
initiële leerlingen bol/bbl
de niveau 2 student bol/bbl
de niveau 3 student bol/bbl
de niveau 4 student bol/bbl
leerlingen groep 7/8 basisschool
de entreestudent

DE WERKNEMERS VIA WERKGEVERS
bedrijfstrajecten
de gestuurde medewerker
de uitzendbureau medewerker
de gedetacheerde
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6. Hoe waarborgen
we kwaliteit?
De kwaliteitsagenda (2019-2022) is opgesteld
met de ambities uit de nieuwe koers als leidraad.
Zo gaan wij een omslag naar toekomstgericht
beroepsonderwijs realiseren. De kwaliteitsagenda
met de bijbehorende middelen is ingezet om onze
interne ontwikkelagenda een extra stimulans te geven
en continuïteit te garanderen waar noodzakelijk.
DE THEMA’S VAN DE KWALITEITSAGENDA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt
van de toekomst (landelijk)
Jongeren in een kwetsbare positie (landelijk)
Gelijke kansen in het onderwijs (landelijk)
Leven Lang Ontwikkelen (in samenwerking
met Kennispact Brabant)
Macrodoelmatigheid in opleidingsaanbod in Brabant
(in samenwerking met Kennispact Brabant)
Integratie vmbo/mbo (Curio)
Toekomstperspectief groen onderwijs (landelijk)
Lerende organisatie (Curio)
Excellentie (Curio)

De Agenda Beroepsonderwijs WestBrabant is te lezen op Mijn Portaal of op
te vragen bij het bestuurssecretariaat:
rvbsecretariaat@curio.nl
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7. Hoe is de Curioorganisatie
opgebouwd?
Secties/
OOP

Teams

Onderwijseenheden

Onderwijseenheden

Onderwijseenheden

Onderwijseenheden

Onderwijseenheden

Onderwijseenheden

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Conrectoren

Afdelingsleiders

Onderwijsmanager(s)

Onderwijsmanager(s)

Onderwijsmanager(s)

Onderwijsmanager(s)

Onderwijsmanager(s)

Onderwijsmanager(s)

Manager(s)
services

Manager(s)
services

Manager(s)
services

Manager(s)
services

Manager(s)
services

Bestuurssecretaris

Stedelijk
Gymnasium
Rector

Graaf
Engelbrecht
Rector/
Conrector

Curio
voedsel,
groen en
gastvrijheid
Directeur

Curio
techniek en
technologie
Directeur

Curio zorg
en welzijn
Directeur

Curio
economie en
ondernemen
Directeur

Curio vmbo
3 Directeuren

Curio student
en onderwijs
Directeur

Curio medewerker en
organisatie
Directeur

Curio finance
en control
Directeur

Curio huisvesting en
facilitaire
zaken
Directeur

Curio it
Directeur

Curio
bestuursbureau
Secretaris
RvB/RvT

Curio start
Directeur

Vanaf 1 januari 2020

Raad van
Bestuur

Curio
internal
audit

Raad van
Toezicht
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8. Hoe sturen wij op
onze doelen?
Onze visie en doelen voor de toekomst vragen om
een gezamenlijke manier van denken. De keuzes en
plannen die we in dit Instellingsplan presenteren,
helpen daarbij. Om deze waar te maken, is
een duidelijke manier van besturen nodig. Die
vatten we samen in onze besturingsfilosofie.
Het geeft weer hoe de Raad van Bestuur,
directeuren en managers leidinggeven.
De besturingsfilosofie bestaat uit vier onderdelen: Inspirerend leiderschap, Ruimte voor
de professional, Heldere verantwoordelijkheid en Klaar voor de toekomst.
8.1
INSPIREREND LEIDERSCHAP
Inspirerend leiding geven betekent: het goede
voorbeeld geven. Dit doen we door open naar
elkaar en naar alle medewerkers te zijn. We
praten eerlijk over wat goed gaat en wat niet.
We geven ruimte en vertrouwen aan onze
mensen. We coachen en bieden onze medewerkers kansen. Wat we doen sluit aan bij
de plannen en keuzes voor de toekomst.
8.2
RUIMTE VOOR DE PROFESSIONAL
Onze medewerkers zijn onmisbaar voor de
kwaliteit van ons onderwijs. We hebben vertrouwen in hun expertise en geven ze de
ruimte. Ze nemen, binnen bepaalde grenzen,
zelf beslissingen over hun eigen werk. We betrekken onze medewerkers bij ontwikkelingen
die hun werk raken. Medewerkers handelen
vanuit het collectief en zijn professioneel.
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8.3
HELDERE VERANTWOORDELIJKHEID
Iedere Curio-medewerker levert op eigen niveau
een bijdrage aan het waarmaken van onze doelen. Onze organisatiestructuur geeft helderheid
over ieders verantwoordelijkheid. We zijn open
over de beslissingen die we maken. Hier geven
we uitleg over aan betrokkenen: aan collega’s
binnen Curio of aan mensen buiten Curio. Taken,
rollen en bevoegdheden zijn helder omschreven.
8.4
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Om als organisatie klaar te zijn voor de toekomst zijn we wendbaar. Wendbaar betekent
dat Curio zich steeds weer aanpast aan wat
de omgeving van ons vraagt. Dat vereist een
nieuwe aanpak en nieuw gedrag. Onszelf steeds
blijven ontwikkelen is hierbij belangrijk. Dit doen
we door te kijken naar de wereld om ons heen.
Door open te staan voor experimenten en vernieuwing. Voor verbeteringen en vernieuwingen
die op de werkvloer ontstaan. We accepteren
dat iets soms niet lukt en gaan door totdat we
slagen in vernieuwing en verbetering van de
organisatie en het onderwijs. We gaan met
durf en lef samen voor kwaliteit. Deze aanpak
en dit gedrag laten wij zien als bestuur en we
moedigen het aan bij onze medewerkers.
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9. Hoe dragen we
als medewerkers
bij aan de doelen
van Curio?
9.1 ONZE MENSEN MAKEN
ONZE CULTUUR
In de praktijk handelen we daarom volgens
deze uitgangspunten:
• we stellen de leerling en student centraal
in ons werk
• onze kernwaarden geven de richting aan
• we durven elkaar aan te spreken om
verder te komen
• we staan open voor elkaar en voor
vernieuwing
• we betrekken elkaar bij vernieuwing
• we vertrouwen op elkaars deskundigheid
• we zijn nieuwsgierig naar elkaar
• we nemen verantwoordelijkheid
voor verandering
• we blijven ons proactief ontwikkelen
• we werken samen aan een zelfbewuste
organisatie
Een succesvolle cultuurverandering hangt af
van ieders bijdrage. We ontwikkelen samen
nieuw gedrag en een nieuwe manier van
werken. Zo ontstaat er meer eenheid en
ruimte voor vernieuwing.
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9.2 CURIO ALS WERKGEVER
Onze medewerkers zorgen ervoor dat onze
leerlingen en studenten hun leerroute
realiseren en zich voortdurend ontwikkelen.
Voor hen wil Curio een excellent werkgever
zijn. Door uitstekend werkgeverschap vinden
en binden we de juiste medewerkers, geven
we onze medewerkers de mogelijkheid zich
persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
Curio wil met goed en aantrekkelijk werkgeverschap zorgen voor:
• bevoegde en bekwame medewerkers op
huidige en toekomstige formatieruimte
• de juiste match tussen de functie en de
talenten van de medewerker
• medewerkers die zich goed voelen, 		
plezier hebben in hun werk en dat ook
laten zien
• inspirerende medewerkers en managers
die een loopbaan lang leren en de liefde
voor leren en een positieve leercultuur
uitdragen en voorleven
• nieuwsgierige, zelfbewuste en
deskundige medewerkers met een
professionele manier van werken.

Dit zijn de ingrediënten van goed en aantrekkelijk werkgeverschap die onze medewerkers ervaren:
• Vertrouwen en professionele ruimte
geven om in onderwijseenheden en
leergemeenschappen samen met collega’s, leerlingen/studenten en bedrijfsleven aantrekkelijk en modern onderwijs
te leveren, te leren en te innoveren.
• Inspirerend leiderschap en deskundige
ondersteuning die aansluit op de vraag
van teams en medewerkers.
• Persoonlijke en goede begeleiding bij de
start van de loopbaan bij Curio, waaronder een mentor, een inwerkprogramma en tijd om te leren.
• Faciliteren en stimuleren van medewerkers om zich een loopbaan lang te ontwikkelen via onze Curio academie.
• Jaarlijkse professionele gesprekken met
de leidinggevende, waarin huidige en
toekomstige inzetbaarheid, loopbaanwensen en persoonlijk ontwikkeldoelstellingen centraal staan.
• Een loopbaancentrum waar medewerkers coaching en ondersteuning
kunnen krijgen bij hun loopbaan binnen
en eventueel buiten Curio.
• Een veilige en gezonde werkomgeving en
deskundige begeleiding bij het in standhouden of versterken van de inzetbaarheid.
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10. Wat zijn onze
		strategische
		hoofdlijnen en
		doelstellingen?
In 2018 is een aantal belangrijke keuzes
gemaakt voor de toekomst van ons onderwijs. De strategische keuzes zijn geformuleerd in het koersdocument De richting is
helder. We hebben ons tevens verbonden
aan een tweetal regionale initiatieven; de
Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant
en Kennispact Brabant (paragraaf 4 en 5).
Uit deze keuzes, doelen en ambities zijn twee
strategische hoofdlijnen gedestilleerd. De
hoofdlijnen zijn uitgewerkt in doelstellingen.
Deze doelstellingen vormen de leidraad voor
jaardoelen. Aan de hand van de realisatie
van de jaardoelen monitoren we tussentijds
of we op schema liggen en waar we moeten
bijsturen of opschalen om onze doelen voor
het eind van de planperiode te realiseren.

10.1		 STRATEGISCHE HOOFDLIJNEN
1. Wij sluiten aan bij de leerbehoefte
van studenten
•
We faciliteren het keuzeproces
continu zodat studentvraag en
onderwijsaanbod blijven matchen
•
We hebben een flexibel en maatschappelijk relevant aanbod waarbinnen maatwerk mogelijk is
2.
•
•
•

Wij zijn de beroepsopleider
van de regio
We zijn bij stakeholders in de regio
bekend als de beroepsopleider
We ontwikkelen ons aanbod
samen met partners uit de regio
Ons aandeel in de regionale
scholingsmarkt is substantieel

De sturing is gericht op de realisatie
van de bovenstaande doelstellingen.
Tevens vindt er sturing plaats op HRbeleid, compliance en financiën.

‘Door mijn opleiding heb
ik een mooie baan en ben
nieuwsgierig naar wat ik
verder nog ga doen.’
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11. Waar staan we
in 2025?

Curio is de onderwijsorganisatie in WestBrabant voor diverse doelgroepen in de
leeftijd van 12 tot 67 jaar. De talenten en
leerwensen van leerlingen en studenten
worden herkend en erkend. Het onderwijsaanbod sluit aan op de leerbehoefte van
leerlingen en studenten én de ontwikkelingen in de regio. Dit maakt het aanbod
dynamisch en veranderlijk. Het bestaat
uit volledige vmbo- en mbo-opleidingen,
cursussen, trainingen en maatwerk. Het
opleidingsaanbod volgt de dynamiek van
de regio. We onderzoeken wat de regio
nodig heeft en we werken nauw samen
met onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
De leerling of student volgt een leerroute die
hem of haar zo goed mogelijk voorbereidt
op het werken in een bepaald vakgebied.
Met het succesvol afronden van de opleiding
krijgt de leerling of student een diploma,
certificaat of praktijkverklaring. Dit vergroot
de kansen op de (regionale) arbeidsmarkt.

Onze leerlingen en studenten beschikken
over eigenschappen om zelfbewust te
kiezen tijdens hun carrière. Dit houdt in dat
zij zelf keuzes maken, initiatiefrijk zijn en
hun werkzaamheden deskundig uitvoeren.
Zij blijven vol zelfvertrouwen, ook wanneer
het tegen zit of een bedrijf onverwachte
keuzes maakt. Ze zijn baas over hun eigen
loopbaan. Ze kennen hun eigen drijfveren,
normen, waarden en kwaliteiten en hebben verbondenheid met hun vakgebied
en de bijbehorende uitdagingen. Kortom:
zij kunnen zich redden op een bewegelijke
arbeidsmarkt. Ze hebben de touwtjes in
handen en bepalen hun eigen richting.
Zij zijn nieuwsgierig, deskundig
en zelfbewust.

Leerlingen en studenten beslissen steeds
meer over hun eigen opleiding. Dit betekent
dat Curio flexibel is en wendbaar. De leerlingen en studenten kiezen en nemen zelf
verantwoordelijkheid. Door onze flexibiliteit
kunnen ze hun talenten verder ontwikkelen.

23

Instellingsplan
2020-2025
Beroepsonderwijs
maak je samen

curio.nl

