Ondersteuningsprofiel: basisprofiel Curio
Kenmerken die op alle opleidingen van Curio terug te zien zijn:

5 velden IVO

Hoeveelheid aandacht

Onderwijsmateriaal

Fysieke omgeving

Expertise

Indiceren Vanuit Onderwijsbehoefte

Alle sectoren beschikken over een eenduidige zorgstructuur:
1e lijn: studieloopbaanbegeleiders: bieden begeleiding/coaching aan
alle studenten (met of zonder ondersteuningsvraag)
2e lijn: zorgcoördinator, trajectbegeleider zorg, vertrouwenspersoon,
schoolmaatschappelijk werker en trajectbegeleider Passend Onderwijs
bieden (extra) begeleiding aan studenten met een lichte, gemiddelde
en zware ondersteuningsvraag
• Docenten zijn didactisch sterk en kunnen differentiëren naar
behoeften van studenten (niet alle opleidingen zijn gelijk)
• Curio heeft de ambitie om alle docenten en SLB’ers te scholen in het
signaleren van extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte en in
oplossingsgericht coachen
• Klassengrootte is zo mogelijk aangepast aan de doelgroep
• Er is een goed functionerend ZAT-team.
• Er is indien gewenst een warme overdracht tussen VO-MBO
• Er is een goed functionerend verzuimbeleid
• Er zijn voldoende faciliteiten voor studenten met dyslexie en
dyscalculie. Zo beschikken bijvoorbeeld alle colleges over Kurzweil
• Verdere uitwerking is sector specifiek
Curio streeft ernaar alle gebouwen zo goed mogelijk toe te rusten, zodat
deze toegankelijk zijn en faciliteiten bieden voor studenten met een
beperking. Meer gedetailleerde informatie hierover is per sector/locatie
beschikbaar.
• Aan elke sector is (minimaal) één trajectbegeleider Passend Onderwijs
verbonden die studenten met een beperking en docenten kan
adviseren en ondersteunen
• Aan elke sector zijn verbonden: zorgcoördinator, trajectbegeleiders
zorg, schoolmaatschappelijk werkers en een vertrouwenspersoon voor
begeleiding aan studenten met een lichte, gemiddelde en zware
ondersteuningsvraag
• Servicecentrum Studie & Beroep (SS&B) is een centrale dienst waar
orthopedagogen/(school)psychologen, trajectadviseurs en
trajectadviseurs Passend Onderwijs werkzaam zijn.
SS&B biedt aan alle sectoren diensten op het gebied van:
- advies op het gebied van studie- en beroepskeuze aan studenten;
- advisering studenten die vallen onder Passend Onderwijs op het
gebied van studie- en beroepskeuze en daarbij behorende
faciliteiten;
- advisering studieloopbaanbegeleiders en zorgteams bij diverse
vraagstukken en het verzorgen van workshops;
- specialistische trainingen en counseling;
- diagnostiek.
• Teamexpertise: de manier waarop het team van de opleiding omgaat
met speciale behoeften van studenten en met verschillen tussen
studenten. Het is de ambitie van Curio deze expertise per team in
beeld te brengen en waar nodig verder te ontwikkelen.
•

Samenwerking met
andere instanties

Alle sectoren werken samen met ketenpartners zoals GGD, CJG, GGZ,
Novadic Kentron, Regionaal Bureau Leerplicht, politie, ambulante
begeleiders van REC 1, REC 2 en REC 3, transfercoaches vanuit het VMBO,
BPV-bedrijven.

