
Ben jij klaar om jouw 
talent te ontdekken?

vmbo en mavo
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Over het vmbo
Vmbo staat voor voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs. 
We bereiden je voor op een 
beroepsopleiding in het mbo. 
Ook zijn er mogelijkheden om 
door te stromen naar de havo. 
Vmbo betekent leren met veel 
praktijk. Je werkt in de kas, de 
tuin, het technieklokaal, het 
dierenverblijf of in de keuken. 
Je krijgt natuurlijk ook theorie-
lessen zoals Engels en wiskunde. 
Een vmbo-opleiding duurt vier 
jaar.

Ons aanbod
Gemengde leerweg+  
(vmbo-gl+)
Kaderberoepsgerichte leerweg
(vmbo-kb)
Basisberoepsgerichte leerweg
(vmbo-bb)

Extra aanbod
Leerwerktraject: bovenbouw 
(vmbo-bb)

Inhoud 

Wij zijn Curio 
prinsentuin Andel 

Ons onderwijs

Wat wordt jouw  
volgende stap?

Kom je kennismaken?

Contact
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Zoek je een school waar jij  
centraal staat? Welkom bij 
Curio prinsentuin Andel. De 
vmbo-school waar persoonlijke 
aandacht voorop staat. Onze 
school is ruim opgezet, maar niet 
te groot. We bieden een veilige, 
mooie omgeving. Je voelt je er 
snel thuis.

Wij zijn Curio 
prinsentuin 
Andel

We helpen jou het  
beste uit jezelf te halen

Curio
Wij zijn onderdeel van Curio. 
Onze vmbo- en mbo-scholen zijn 
veelkleurig en verschillend. Net als 
onze leerlingen. Curio staat voor 
‘nieuwsgierigheid’. Dat is de basis 
om iets te willen leren. Je wilt weten 
hoe het zit. En daar wil je iets mee 
doen. Ontdekken. Onderzoeken. 
Oefenen. Net zo lang tot je het 
weet of kunt.  
 
De wereld om ons heen verandert 
snel. Dus gebruiken we de kennis 
van vandaag om je de ervaring 
te leren, waarmee je de toekomst 
aankunt. We leren je om de juiste 
vragen te stellen. En daar snel en 
goed de antwoorden bij te vinden. 
Samen gaan we aan de slag om 
jouw talenten te laten groeien. 
In een omgeving waar jij je thuis 
voelt. Onze vmbo- en mbo-scholen 
sluiten perfect op elkaar aan 
én werken samen. Dat maakt 
de overstap wel zo makkelijk en 
vertrouwd.  
 
Curio heeft veel contact met het 
lokale bedrijfsleven. Daardoor 
kun je de praktijk verkennen 
tijdens bedrijfsbezoeken, 
gastlessen en stages. Tijdens 
echte projectopdrachten van die 
bedrijven, onderzoek je of het klopt 
met wat je geleerd hebt. Want als 
Curio leerling blijf je nieuwsgierig.



Curio prinsentuin Andel helpt je ontdekken wat 
jouw talenten en interesses zijn. Dat leer je door 
te doen en te ervaren. Je werkt op het niveau dat 
bij je past. Vakken waar je goed in bent, kun je op 
een hoger niveau volgen. Vind je bepaalde delen 
van de opleiding moeilijk? Dan krijg je extra 
persoonlijke begeleiding en ondersteuning. 
Je leert niet alleen in de schoolbanken, je bent 
ook actief bezig.

Ontdekken en leren 
met Curio-tijd
Al in de eerste klas heb je vier  
lesuren per week Curio-tijd.  
Je kiest uit vier verschillende  
onderwerpen: natuur, techniek, 
maatschappij en cultuur. Samen 
met je coach (leraar) kom je tot 
een leervraag. Je bedenkt wat je 
wilt leren, onderzoeken of maken. 
Waar ben jij nieuwsgierig naar?  
Je gaat zelf ontdekken en kennis 
opdoen. Uiteindelijk presenteer  
je wat je hebt geleerd. 

Loopbaanleren
Loopbaanleren maakt ook deel 
uit van je opleiding. Dit is het 
ontdekken van je talenten. Als  
je weet waar je talenten liggen, 
maak je betere keuzes over je 
studie en beroep. Je gaat op  
zoek naar je passie. Wat wil je 
later worden? Wat kan je goed? 
Wat wil je nog ontwikkelen? Als  
je eraan toe bent, kijken we al 
verder dan het vmbo. Samen 
zoeken we naar de beste keuze 
voor jouw vervolgopleiding. 

Meer dan groen 
Curio prinsentuin Andel biedt een
brede basis. Onze school is meer
dan groen alleen. Je kiest je eigen
leerroute, die je voorbereidt op je
vervolgopleiding. We hebben vier 
leerroutes: Groen en techniek, 
Voeding en gezondheid, Creatief 
of Plant en dier. In leerjaar 4 
bieden we allerlei keuzevakken 
aan. Kies wat je leuk vindt en wat 
goed bij je past.
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Ons onderwijs



Voorbeelden van 
keuzevakken in 

leerjaar 4
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Praktisch booglassen

Bloemwerk

Groene vormgeving en styling

Het houden van dieren

Bakkerij

Fotografie

Podium

Ondersteuning bij sport- en
bewegingsactiviteiten
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Wat wordt jouw 
volgende stap?

Met een diploma van Curio prinsentuin Andel kun je 
alle kanten op. Wil je een beroep in de verkoop of in 
het onderwijs? Toerisme of sport? De bouw of toch 
de groene sector? Met een diploma van onze school 
mag je naar elk mbo. Ook zijn er mogelijkheden om 
door te stromen naar de havo. Als je van school gaat, 
heb je ervaring opgedaan in samenwerken en 
projecten. Je weet wat je interessant vindt en wat 
jouw sterke kanten zijn. Je kunt verantwoordelijkheid 
aan en bent zelfstandig. Met een diploma van Curio 
prinsentuin Andel ben je klaar voor de volgende stap.
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Waarom Curio 
prinsentuin Andel
✔ Jij staat centraal

✔ Kleinschalig, veilig en in een 

 rustige omgeving

✔ Goede leerlingbegeleiding

✔ Meer dan groen alleen

✔  Samenwerking met bedrijven in   

de regio

✔ Loopbaanleren vanaf leerjaar 1

✔  Speciale schoolbussen vanuit    

veel gemeentes

✔ Talentontwikkeling



Kom je
kennismaken?

Kom proeven en beleven
Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) kennismaken met onze
school. Je kunt mini-lessen volgen en zien en beleven hoe het op
Curio prinsentuin Andel is.

Doe-middag
Speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 organiseren wij een doe-
middag. Kom jij sfeer proeven op onze school en kennismaken met 
onze praktijklessen? 

Vip-rondleiding
Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) naar onze school voor een
vip-rondleiding.

Open dagen
Ontdek Curio prinsentuin Andel op de open dagen. 

Bekijk de actuele data van de kennismakingsactiviteiten via onze 
website curio.nl/prinsentuin-andel en meld jezelf aan.

Contact
Curio prinsentuin Andel
Buitenlaan  2
4281 NX Andel

 088-2097474
 prinsentuinandel@curio.nl

Volg ons op:
 curio.prinsentuin.andel
 curio.prinsentuin.andel

curio.nl/prinsentuin-andel


