
Onderwijsvisie 



Wij zijn Curio: dé beroepsopleider van de regio.

Wij laten zien wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij goed 
onderwijs vinden. Onze visie vormt het FUNDAMENT voor alle 

Curio medewerkers bij het ontwikkelen, geven, ondersteunen en 
begeleiden van onderwijs. 

Wij zijn Curio en wij zijn trots op onze onderwijsvisie!
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 Je leven lang groeien
Nieuwsgierig Deskundig Zelfbewust

Maatschappij

Onderwijs

Overheid

Regionale 
arbeids-

markt

Beroepsonderwijs

Vmbo

LLO 22-67

Mbo

Lerende organisatie

Leerbehoefte 
is leidend

Activerend 
leren

Realistische 
leeromgeving

10 - 67
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4
 Je leven lang groeien

Kennismaking

Kennismaking

Instroom
mbovmbo

Alumni

Instroom

Mbo/ad/hbo

Arbeidsmarkt

Professionele ontwikkeling 
Persoonlijke ontwikkeling

Talentontwikkeling



Kernwaarden
Nieuwsgierig
Curio staat voor nieuwsgierig. 
We willen weten wat er in 
onze omgeving gebeurt en 
moedigen onze leerlingen en 
studenten aan om nieuwe 
dingen te blijven leren. Om als 
(wereld)burgers nieuwsgierig 
te zijn en te blijven naar de 
snel veranderende wereld om 
hen heen.

Zelfbewust
Wij zijn ons als Curio bewust 
van onze invloed op de 
omgeving. Dit dragen we 
over op onze leerlingen en 
studenten. We helpen hen 
zich (verder) te ontwikkelen 
tot kritische, wendbare en 
zelfbewuste individuen. 

Deskundig
Curio heeft veel deskundig-
heid in huis. Die zetten wij in 
om ons beroepsonderwijs te 
verzorgen. We leiden onze 
leerlingen en studenten op 
tot deskundige en wendbare 
professionals, klaar voor 
de arbeidsmarkt van de 
toekomst. 
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Lerende organisatie

Leerbehoefte 
is leidend

Activerend 
leren

Realistische 
leeromgeving

10 - 67
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Vmbo-ers en mbo-ers tot of tot  
en met startkwalificatie

Praktijkschool leerlingen

Overstappers binnen onderwijs

Anderstaligen

Werkenden

Omscholers op zoek naar passend werk  
(her- of  doorstarters)

10 - 67

Lerende organisatie

Leerbehoefte 
is leidend

Activerend 
leren

Realistische 
leeromgeving

10 - 67

Wij bieden een breed, flexibel en actueel 
onderwijsaanbod voor 10-67 jaar
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Persoonlijke kennismaking

Loopbaanleren en burgerschap

Professionele, persoonlijke én talentontwikkeling

Leerbehoefte 
is leidend
De leerling of student is eigenaar en regisseur  
van zijn leerroute.

Lerende organisatie

Leerbehoefte 
is leidend

Activerend 
leren

Realistische 
leeromgeving

10 - 67
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Veiligheid 

Wederkerige relatie

Motivatie

Praktijkgericht

Effectieve feedback   

Interactief 

Blended

Opbrengstgericht 

Activerend leren

Wij creëren samen een positieve leercultuur door te 
doen, te ontdekken en te experimenteren.

Lerende organisatie

Leerbehoefte 
is leidend

Realistische 
leeromgeving

Activerend 
leren

10 - 67
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Aansluiten bij de actuele beroepspraktijk

Onderdompelen in steeds een nieuwe context

Beleven van urgentie

Realistische 
leeromgeving
De leeromgeving is stimulerend, contextrijk en 
praktijkgericht.

Lerende organisatie

Leerbehoefte 
is leidend

Activerend 
leren

Realistische 
leeromgeving

10 - 67

10



Pedagogisch en didactisch handelen

Onderwijseenheden

Leergemeenschappen

Curio academie 

Onderwijsinnovaties

Doorontwikkelen blended leren

Gamification

Lerende organisatie

Wij blijven ons continu ontwikkelen. Om goed 
onderwijs te kunnen bieden ontwikkelen we:

Leerbehoefte 
is leidend

Activerend 
leren

Realistische 
leeromgeving

Lerende organisatie

10 - 67
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Beroepsonderwijs

Vmbo

LLO 22-67

Mbo
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Een collectief dynamisch portfolio

Standaardisering 

Modularisering

Flexibilisering 

Horizontaal, verticaal en diagonaal aanbod

Cross-overs binnen het vmbo tussen  
de profielen

Cross-overs verticaal tussen vmbo en mbo

Internationale schakelklas, Praktijkschool

Vmbo

Curio verzorgt een breed onderwijsaanbod 

Beroepsonderwijs

Vmbo

LLO 22-67

Mbo
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Een collectief dynamisch portfolio

Standaardisering 

Modularisering

Flexibilisering 

Horizontaal, verticaal en diagonaal aanbod

Cross-overs binnen het mbo tussen de 
sectoren

Cross-overs verticaal tussen mbo en vmbo

Mbo breed, entree 

Mbo

Curio verzorgt een breed onderwijsaanbod 

Beroepsonderwijs

Vmbo

LLO 22-67

Mbo
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Een collectief dynamisch portfolio

Standaardisering 

Modularisering

Flexibilisering 

Horizontaal, verticaal en diagonaal aanbod

Bedrijfsopleidingen, inburgering, 
basiseducatie, vavo

Leven lang 
ontwikkelen 22-67
Curio verzorgt een breed LLO-aanbod 

Beroepsonderwijs

Vmbo Mbo

LLO 22-67
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Wij verbinden het beroepsonderwijs met de 
beroepspraktijk van de regio West Brabant

Wij leveren up to date opgeleide 
arbeidskrachten

Wij sluiten aan bij jouw leerbehoefte 

Wij zien je graag terug   

Beroepsonderwijs

Curio is de beroepsopleider van de regio

Vmbo Mbo

LLO 22-67

Beroepsonderwijs
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Maatschappij

Onderwijs

Overheid

Regionale 
arbeids-

markt
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Curio is de beroepsopleider van de regio 

Wij zijn toonaangevend in het verbinden van 
werken, leren en innoveren 

Wij nemen samen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

Onderwijs 

Wij onderhouden wederkerige relaties met 
onze stakeholders

Maatschappij

Overheid

Regionale 
arbeids-

markt
Onderwijs

19



Verbinden van werken, leren en innoveren  

Publiek-private samenwerkingen

Regionale beroepsagenda

Wij nemen samen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid  

Regionale 
arbeidsmarkt
Wij onderhouden wederkerige relaties met 
onze stakeholders

Maatschappij

Onderwijs
Regionale 
arbeids-

markt

Overheid
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Landelijk, provinciaal, regionaal,  
gemeentelijk beleid

Verbinden van werken, leren en innoveren 

Wij nemen samen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid  

Overheid

Wij onderhouden wederkerige relaties met 
onze stakeholders

Maatschappij

Onderwijs
Regionale 
arbeids-

markt

Overheid
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Wij helpen leerlingen en studenten zich te 
ontwikkelen tot:

Nieuwsgierige (wereld)burgers

Deskundige en wendbare professionals

Zelfbewuste, kritische en wendbare 
individuen 

Maatschappij

Wij nemen samen met onze stakeholders 
onze gezamenlijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

Onderwijs
Regionale 
arbeids-

markt

Overheid

Maatschappij
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We leren allemaal van 
elkaar in de samenwerking 

tussen docenten, 
medestudenten en 

professionals uit het 
werkveld. 

Krachten bundelen 
met overheid en 

bedrijfsleven, creëert 
een kansrijkere toekomst 

voor leerlingen en 
studenten. 

Leren in de praktijk 
en over de grenzen 

van je eigen opleiding, 
dat levert geweldige 

leermomenten op. 

Je bent nooit klaar 
met leren en ook 

nooit te oud om te 
leren.

Ik ontdek tijdens 
mijn opleiding 

wat ik later écht 
wil doen. 

Mijn opleiding is 
nieuw, breed, ik kan 

er straks heel veel 
kanten mee op.

Ik mag een paar vakken 
op een hoger niveau 

doen, dat brengt mijn 
gewenste mbo-opleiding 

dichterbij. 

Hoe gaaf is het 
om, als student, 

iets te kunnen 
betekenen voor het 

bedrijfsleven. 
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