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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 bijvoorbeeld in de kas,  
de tuin, het technieklokaal of in 
de keuken. Je krijgt natuurlijk ook 
theorielessen zoals Engels en 
wiskunde. Onze school heeft ook 
moderne technologieën zoals 
3D-printers en virtual reality in 
huis. Een vmbo-opleiding duurt 
vier jaar.

Ons aanbod
Mavo+
Gemengde leerweg (gl / mavo)
Kaderberoepsgerichte leerweg 
(kbl)
Basisberoepsgerichte leerweg 
(bbl)

Extra aanbod
Leerwerktraject: bovenbouw (bbl)
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Wij zijn Curio 
prinsentuin van 
cooth

Ben je klaar om jouw wereld te 
ontdekken? Welkom bij Curio 
prinsentuin van cooth. Dé vmbo 
school in Breda waar je ontdekt 
wat je leuk vindt. Bij ons kun jij 
je ontwikkelen op jouw eigen 
niveau. En we bereiden je voor  
op de beroepen van de toekomst. 
Ontdek wat bij je past en hoe  
leuk school kan zijn. Je kunt meer 
dan je denkt.  

Leren door vallen  
en opstaan

Curio
Wij zijn onderdeel van Curio. 
Onze vmbo- en mbo-scholen 
zijn veelkleurig en divers. Net als 
onze leerlingen. Curio staat voor 
‘nieuwsgierigheid’. Dat is de basis 
om iets te willen leren. Willen 
weten hoe het zit. En daar 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 
vaardigheden 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. Onze vmbo- en mbo-
scholen sluiten perfect op elkaar 
aan én werken samen. Dat maakt 
de overstap makkelijk. 

Omdat we al zoveel jaren actief 
zijn in West-Brabant, hebben 
we veel contacten in het lokale 
werkveld. Daardoor kunnen we 
bedrijfsbezoeken, stages en echte 
projectopdrachten bieden waarin 
je de praktijk kunt verkennen. En 
onderzoeken of die klopt met wat 
je geleerd hebt. Want een Curio-
leerling is en blijft nieuwsgierig.
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Bij ons op school bieden wij de ruimte waarin jij 
je kunt ontwikkelen. We willen je laten groeien 
en ervaren dat je meer kunt dan je dacht. 
Ook dat je dingen doet die je nooit voor 
mogelijk hield. Je leert door middel van vallen 
en opstaan. 

Ons onderwijs

GROEN
Hou jij van de natuur? Van 
planten en dieren? Wil je aan de 
slag gaan met onderwerpen als 
gezonde voeding en duurzaam-
heid? Ga dan voor groen. Groen 
is ook nauw verbonden met 
technologie. Daarom maak je 
bij groen ook kennis met bijvoor-
beeld drones, foodprinting en 
robotisering. 

TECHNOLOGIE
Wil jij zorgen voor vernieuwing? 
Werken aan de toekomst? 
Dan kies je voor technologie. 
Deze leerroute draait om 
slimme technieken, 3D-printen, 
ontwerpen, innoveren en 
duurzaamheid. Technologie 
is onderdeel van het profiel 
dienstverlening en producten 
(D&P).

ZORG EN WELZIJN
Wil jij andere mensen helpen? Werk je graag samen? Dan is zorg en welzijn 
het profiel voor jou. Maak kennis met werkgebieden zoals horeca, recreatie, 
ziekenhuizen, sportscholen en kinderdagopvang. Ook binnen dit profiel 
speelt technologie een rol. Je maakt bijvoorbeeld kennis met de zorgrobot. 

Ontdek je talent met TOP-lessen
Op Curio prinsentuin van cooth ontdek je wat je talenten zijn en ga 
je deze zo goed mogelijk ontwikkelen. Deze ontdekkingsreis begint 
al in jaar 1. Je maakt kennis met onze profielen zorg en welzijn, 
groen en technologie (D&P) door middel van projecten. Dit doen we 
tijdens de lessen Talenten Ontdek Plek (TOP). Iedere vier weken 
starten nieuwe TOP-projecten. We werken hierbij vaak samen met 
echte opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij. 
Jij mag steeds kiezen welk project je wilt gaan doen en onderzoekt 
zo welk profiel het beste bij je past. We vinden het ook belangrijk 
dat je optimaal bent voorbereid op de toekomst. Daarom leer je de 
21e eeuwse vaardigheden te gebruiken. Die kun je later bij alle 
beroepen gebruiken.



De nieuwe leerroutes 
in leerjaar 3
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Tien gloednieuwe leerroutes
In leerjaar 3 kies je binnen het beroepsgerichte programma voor 
een van de drie profielen. Daarnaast maak je ook nog een keuze 
uit één van de tien nieuwe leerroutes. Iedere leerroute bestaat uit 
vier keuzevakken. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg en de 
kaderberoepsgerichte leerweg volg je ze alle vier. Bij de gemengde 
leerweg is dit drie van de vier. Kies voor een leerroute die past bij 
jouw profiel om verder te verdiepen. Of ga voor een heel andere 
leerroute om te ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past. 
Je zit bij ons dus nooit vast binnen een profiel. Leren blijft leuk 
en uitdagend. Dat is het hart van onze school.

• Dier en natuur 
Houden van dieren, gezonde 

dieren, natuurlijk groen, actief  

in de natuur

• Bloem en koken 
Groene vormgeving / styling, 

bloemwerk, voeding (hoe maak  

je het?), brood en banketspecialist 

• Boerderij, landbouw  
en landschap 
Groen machinepark, tuinontwerp 

en aanleg, werken in tuin en 

landschap, houden van dieren 

• Natuur en duurzaamheid 
Milieu, hergebruik en duurzaam-

heid, werken aan natuur en 

milieu, water, actief in de natuur 

• Technologie en ict 
Robotica, ontwerpen en maken, 

AVP, licht, geluid en decor

• Zorg 
Assisteren in de gezondheidszorg, 

welzijn kind en jongeren, voor- 

komen van ongevallen en EHBO, 

wonen en huishouden

• Catering 
Gastheerschap, keuken,  

catering en inrichting, facilitaire 

dienstverlening, EHBO

• Sport, recreatie en  
veiligheid 
Ondersteuning bij sport en 

bewegingsactiviteiten,  

geüniformeerde dienstverlening 

en veiligheid, voorkomen van 

ongevallen en EHBO,  

evenementen

• Creativiteit 
Dans, acteer- en zangactiviteiten, 

mode en design, tekenen, 

schilderen en illustreren, groene 

vormgeving en styling

• Wellness 
Kennismaking met uiterlijke  

verzorging, presentatie en styling, 

ondernemen, evenementen 
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Wat wordt jouw 
volgende stap?

Met een diploma van Curio prinsentuin van cooth 
kun je nog alle kanten op. Met een diploma van onze 
school mag je naar elk mbo. We bereiden je voor op 
verschillende werkgebieden. Van voeding tot groen 
en van onderwijs tot sport. Ook heb je ervaring in 
samenwerken en projecten. Je weet wat je leuk vindt 
en waar je goed in bent. Je kunt verantwoordelijkheid 
aan en bent zelfstandig. En je bent optimaal voor-
bereid op de beroepen van de toekomst. Met een 
diploma van Curio prinsentuin van cooth ben je klaar 
voor de volgende stap.  
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✔ Iedereen kent elkaar 

✔ Met plezier naar school

✔  Voorbereid op de beroepen van  

de toekomst

✔  Tien gloednieuwe leerroutes om  

uit te kiezen 

✔ Talenten Ontdek Plek (TOP)

✔ Persoonlijke begeleiding

✔ Vier jaar lang jouw talenten verder   

 ontwikkelen

✔ Veel aandacht voor gezond leven

✔ Projecten met echte opdrachtgevers

✔  Leerwegondersteunend onderwijs 

(lwoo)

✔  Ons vertrekpunt is wat jij al kunt. 

 Daarmee gaan we aan de slag.

Waarom Curio 
prinsentuin van cooth? 



Kom je
kennismaken?

Kom proeven en beleven
Kom samen met een ouder/verzorger kennismaken met 
Curio prinsentuin van cooth. Je kunt mini-lessen volgen en 
zien en beleven hoe het op onze school is. Vanaf 18.45 uur 
kun je naar binnen en om 19.00 uur starten we. 
Het programma duurt tot 21.00 uur. 

Dinsdag 1 december
Dinsdag 15 december

Ga naar de website om je aan te melden en voor alle actuele data. 

Vip-rondleiding
Schrijf je samen met je ouder(s)/verzorger(s) in voor een 
vip-rondleiding op onze school. 
Meld je aan op  curio.nl/prinsentuin-van-cooth.

Open dag 
Kijk voor de actuele informatie op de website.

Contact
Curio prinsentuin van cooth
Tuinzigtlaan 10
4812 XN Breda
t 076 514 01 56
e prinsentuinvancooth@curio.nl

Volg ons op:
 curio.prinsentuin.van.cooth
 curio.prinsentuin.van.cooth

curio.nl/prinsentuin-van-cooth


