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Biz Curio
Praktijkschool
Breda’yız
Curio praktijkschool Breda, hayatı
zenginleştiren tipte eğitim veren
kurum demektir.
Bu da, öğrencilerimize
kişiselleştirilmiş gerçekçi eğitim
sunduğumuz anlamındadır.
Bunun yanısıra onları kendi
başlarına çalışmaya, evde
yaşamaya, boş zaman
faaliyetlerine ve vatandaşlığa
doğru yönlendiriyoruz. En yeni
dijital gelişimleri ve ticari hayat
içindeki gelişimleri hesaba
katmaktayız. Bundan dolayı
okulumuz geleceğe hazırdır.
Okulumuz öğrencilerin
olanaklarından yola çıkmaktadır.

Bağımsızlığa, çalışmaya,
evde yaşamaya,
boş zamanları
değerlendirmeye ve
vatandaşlığa doğru
giden yol
Onlara okul kariyerleri boyunca
şahsa özel programlarla refakat
ederiz. Böylece tüm öğrenciler
için azami amaçlara ulaşırız.
Curio Praktijkschool Breda geniş
bir eğitim, iş ve bakım ağı gibi
başka taraflarla da işbirliğindedir.
Bu yaklaşım bağlamında zengin
eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Sınıflarımız teori derslerinde
ortalama on altı öğrenciden
oluşur. Atölye derslerinde yarı
sayıda sınıf mevcutlarıyla çalışırız.
Bu da öğrencilere daha fazla ilgi
ve refakat verilmesini mümkün
kılmaktadır. Okul içinde yaklaşık
350 öğrenci ve 60 çalışanımız var.
Okulumuzda hem öğrencilerin
aralarında hem de öğrencilerle
öğretmen arasındaki ilişkiler odak
noktasındadır. Bağlayıcı iletişim
(Non Violent Communication/
Şiddetsiz İletişim) bunun çıkış
noktasıdır. Öğrencilerin sesi
gittikçe daha da önem taşıyor.
Ayrıca ekip olarak kendimizi
geliştirmeye devam etmeye de
açığız. Böylece eğitimimiz her gün
biraz daha da iyi olmaktadır.

Mesleki eğitim
kimler içindir?

Mesleki eğitim fazladan
refakat almalarına rağmen
örgün orta öğretimde
bir diploma edinemeyen
öğrencilere yöneliktir.
Kabul işlemi, başvurusu
yapılan her öğrenciyi birkaç
giriş şartları açısından
test yapan Regionaal
Samenwerkingsverband
Breda en omstreken (Breda
ve çevresi Bölge İşbirliği)
vasıtasıyla yapılır.
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Eğitimimiz
1. sınıf: giriş

6. sınıf: mezuniyet

Birinci sınıfta kendi kendine yetme
odak noktasıdır.
Ayrıca genel beceriler ele alınır.
Öğrencileri bu okul yılın sonundaki
branş seçimine hazırlamaktayız.
Öğrenciler şu branşlar arasında
seçim yapabilirler:
• Hizmetler
• Yeşil alan
• Teknik
• Bakım ve refah

6. sınıfın sonunda
öğrencilerimiz mezun olur.
Curio Praktijkschool Breda’dan
mezun öğrencilerin çoğu için
üç çeşit olanak vardır.
• Destekli ticari hayata
devam
• Olağan ticari hayata
devam
• Bir sonraki eğitime devam

2. ila 5. sınıf: seçilen branşta
çalışma
Kendi kendine yetme 2. ve
3. sınıfta da odak noktasıdır.
Bundan başka işe hazırlığa da
ilgi verilir. 4. ve 5. sınıf ise işe ve/
veya devam eğitimine hazırlık
ile ilgilidir.Vurgusu, pratik beceri
öğrenilmesidir. Öğrencilere
olanaklarına uygun eğitim verilir.
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Amaç grubu dışında kalan
gençlere fazladan ilgi
Bazı gençler mesleki eğitimin
amaç grubunun dışında kalır.
Ancak onların da sunduğumuz
eğitime uygun öğrenme ihtiyaçları
vardır. Curio Praktijkschool Breda
bu gençler için işe yönlendirme
ve/veya CV’lerinin zenginleştirmesi
olanakları sunmaktadır. Bu
da onlara kendilerine uygun iş
bulmak için yardımcı olduğumuz
anlamında gelmektedir. Bunun
için iki ayrı sınıfımız var.
• NA-ISK (yeni gelenlerin işe
yönlendirmesi uluslararası
köprü sınıfı): isk’de eğitim
görmüş öğrenciler içindir.
Bunlar Curio Praktijkschool
Breda’da iki yıl daha eğitim
görebilirler. Bunun en büyük
amacı uygun işe doğru refakat
etmektir.
• Vat-klas (emek ve gelecek
bağlantısı): şimdiki eğitimde
çıkmaza giren ve/veya belli
öğrenim isteği olan gençler
içindir.

İki yıllık okul sonrası
refakat

Curio Praktijkschool Breda,
öğrenciler okuldan mezun
olduktan sonra onlara iki yıl daha
okul sonrası refakat sunmaktadır.
Mezuniyet koordinatörü bunu
idare etmektedir.
Eski öğrencilerle iletişimi devam
ettirmekle onlara okuldan mezun
olduktan sonra gerektiğinde
destek verebiliriz. Örneğin,
işlerinde herhangi bir zorlukla
karşılaştıklarında bizden bu
desteği alırlar.

Destek

Okulumuzda her öğrenciye her gün
yeni bir şans verilir. Bunda doğru
öğrenci refakati oldukça önemlidir.
Mentor bu nedenle öğrencileriyle
düzenli olarak rehberlik görüşmeleri
yapar. Bundan dolayı öğrenciler
ilerlemekte ve kendi gelişimlerini
anlamaktadır. Yılda iki kez ekibin
içinde tüm öğrenciler hakkında
görüşürüz.
Bakım ekibi haftalık danışma
toplantısı yapmaktadır. Bu ekip bir
okul sosyal görevlisi, eğitmen,
eğitim yöneticileri, bir mezuniyet ve
iki destek koordinatöründen
ibarettir.
Bakım ekibinin danışma
toplantısında düzenli olarak bir
eğitim zorunluluğu müfettişi,
Centrum voor Jeugd en Gezin’in bir
orta öğretim bilirkişisi ve/veya bir
gençlik hekimi hazır bulunur. Bakım
ekibinin etrafında bakım
sektöründen geniş bir ağı
bulunmaktadır.
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Sonraki adım
Mesleki eğitim öğrencilerin çoğu için onların son
eğitimleridir. Öğrenci 6. sınıfın sonunda bir
mezuniyet portfolyosu almaktadır.
Bunda mesleki eğitimin nitelik belgesi,
kişiselleştirilmiş diploma, kazanılan sertifikalar
ve stajları tarafından verilen imzalanmış
yeterlilik testleri bulunmaktadır.
Öğrencilerin çoğunun eğitim sırasında branş
tarafından tanınan bir veya birden çok sertifika
almaları da mümkündür.
Yeşil alan
• Yeşil alanda çalışma
Hizmetler
• Resepsiyonda çalışma
• Okul deposunda çalışma
Bakım ve refah
• Temizlik işinde çalışma, geleneksel
• Temizlik işinde çalışma, mikrofiber
• Mutfakta çalışma
• (Bakım) kurumunda çalışma
Teknik
• Metal işinde çalışma
• Ahşap sanayiinde çalışma
• Bisiklet tekniğinde çalışma
Sektörler arası
• Forklift sertifikası
• VCA
Bir öğrenci ender olarak şirket içi bir giriş eğitimi
takip edebilir. Bu öğrenci o zaman mevcut giriş
profillerinden biri seçer.
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Okul binası ve ulaşılabilirlik
Curio Praktijkschool Breda, Frankenthalerstraat 17, Breda
adresindeki güzel, sürdürebilir bir okul binası içinde
kuruludur. Okula otobüs ve bisikletle rahat ulaşılabilir.
Öğrencilere özel olarak bir yürüme yolu inşa edilmiştir,
böylece Frankenthalerstraat’tan yürümeleri gerekmez.

Staj
Staj, eğitim programımızın önemli
bir parçasıdır.
Öğrencilerin hepsi eğitim sırasında
bunu yapar. Dördüncü sınıfta
öğrenciler iç staj ile buna başlarlar.
Öğrenciler bu stajdaki ödevlerini
hem onları eğiten şirkette hem de
okul içinde yerine getirirler. Okulda
öğrencilerin gerçek bir uygulama
ortamında beceri öğrenebilecekleri
kendi lokantamız, depomuz,
resepsiyonumuz, bisiklet
tamirhanesi, yeşil alanlar ve bir de
ikinci el mağazamız vardır.
5. sınıftan itibaren staj okulun
dışında yapılır. Öğrenciler o yıl
haftada iki gün staj görürler. Altıcı
sınıfta ise staj haftada üç gün çıkar.

Dış staj yerlerinin bazı örnekleri:
• Mağazaları
• Hazır yemek sektörü
• Atölyeler
• Depolar
• Yeşil alanlar
Staj refakatçileri öğrencilere göz
kulak olup onları ilerletirler.
Öğrenciler staj sırasında
gelecekteki işyerinde gerekli olan
belirgin becerileri öğrenirler. Zaten
adımızdan belli: Curio
Praktijkschool Breda.

Gelecek
Öğrencilerimiz rutin ve belli düzen
olan bir iş ortamında tam
yerindedirler. Onlardan birçoğu
başka yerlerin arasında dükkanlar,
bakım kurumlarında, bahçe
merkezlerinde, inşaatta, üretimde
veya temizlik işlerinde
kendilerinden arkadaşlarına
yardımcı olurlar.
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Uygulamada
Eski öğrencilerimiz iyi yerlere geldiler. Aşağıda
onlardan bazıları Curio Praktijkschool Breda’dan
sonra neler yaptıklarını anlatıyor.
Jouke Hoekstra

Leonie Bogers

“Adım Jouke, 34
yaşındayım ve BSW
(ATEA)’da
çalışıyorum.
Paketlemeden
şirket lokantasının kantininde
çalışmaya kadar orada herşeyi
yaptım. Pratik okulundan ayrıldıktan
sonra BSW’de boyacı olarak işe
girdim. Bir zamandan sonra
temizliğe başladım. Bu işte oldukça
uzun kaldım. Orada duvar yazılarını
sildim ve çarşıdaki çöp kutularını
temizledim. 2014 yılından beri Breda
istasyonunda çalışıyorum ve şu
anda, refakat ettiğim kendi ekibim
var. İstasyondaki işler, yere atılan
çöpü kaldırmak ve çöp kutuları
boşaltmaktır.. Curio Praktijkschool
Breda’da geçirdiğim en güzel
zaman, öğrenci değişimi ve hayatta
kalma oyunu idi.”

“Adım Leonie
Bogers, 21
yaşındayım. Curio
Praktijkschool
Breda’dan sonra
Curio, Frankenthalerstraat 15’de bir
Çiçek ve Tasarım eğitimi gördüm.”

Corné Verheulen
“19 yaşındayım ve
Jumbo
süpermarketinde
temizlikçi olarak
çalışıyorum”.

Naomi Verschuren
“21 yaşındayım. Bu
arada 2. seviyeden
Lojistik Eleman
diplomamı aldım ve
üç yıldır Gebr.
Versteijnen Group of Logistics B.V.’de
çalışıyorum. Çalışmalarım en çok
akşam ve gecedir ve yükleme/
boşaltmadan ibaret.”

Emre Esikli
“21 yaşındayım ve
geçenlerde aşçı
olarak 2. seviye
diplomamı aldım.
Şu anda Dickens &
Jones’te mutfakta çalışıyorum.”

Iris Kloet
“19 yaşındayım.
Curio Praktijkschool
Breda’da güzel
yıllarım oldu ve şu
anda Curio’da
hademe yardımcısı olarak
çalışıyorum.”
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Marloes Coremans

Sharona Poorten

31 yaşındayım.
“Pratik okulundan
sonra Atea (eski adı
BSW bedrijven)’de
çalışmaya
başladım. Orada bana kendimi
geliştirme ve öğrenmeye devam
etme olanağı tanıtıldı. Oradan
Amarant’ta refakat altında
çalışmaya başladım. Şimdi dokuz
yıldır orada travmatik beyin
yaralanması ve/veya birden çok
engeli bulunan kişilerin yaşama
grubunda yardımcı refakatçi olarak
çalışıyorum. Curio Praktijkschool
Breda’da geçirdiğim okul
zamanlarımla ilgili güzel anılarım
var, çünkü orada kendin olabilirsin
ve senin neler yapmadıklarına değil,
yapabildiğine bakılır.

“Adım Sharona, 26
yaşındayım. Pratik
okulundan sonra
Diamant-groep’ın
temizlik işine girdim
ve orada altı yıldan fazla
çalışıyorum. Şu anda neredeyse üç
yıldır Tilburg’ta oturuyorum.”
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Tanışmaya mı
geliyorsunuz?
Curio Praktijkschool Breda hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
Bu durumda bir randevu almak için okulumuzla irtibata geçin.
praktijkschoolbreda@curio.nl adresine ileti atın veya 076-5226030’u
arayınız.

Tanıtım günü

Güncel bilgi için web sayfamıza bakınız.

İrtibat

Curio Praktijkschool Breda
Frankenthalerstraat 17
4816 KA Breda
076 522 60 30
praktijkschoolbreda@curio.nl
Bizi takip ediniz:
curio.praktijkschool
curio.praktijkschool
curio.nl/praktijkschool

