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CURIO STUDIEGIDS
Van meubelmaker tot sportcoach: met 
de mbo-opleidingen van Curio kun je het 
allemaal worden. Bekijk in deze studiegids 
alle mogelijkheden en durf te dromen.

STUDIE OP MAAT
Iedereen wil later iets anders worden. De 
een begint een bakkerij voor mensen met 
een allergie. De ander wordt succesvol met 
een foodtruck op festivals. Daarvoor moet 
iedereen iets anders leren. Wij passen de 
mbo-opleiding naar jouw wensen aan. En jij 
leert waar jouw toekomstige baas of klant 
om vraagt.
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NIEUWSGIERIG
Onze doelen bereiken we met verandering 
en vernieuwing. En dat begint meestal met 
nieuwsgierig zijn. Wij willen weten hoe het 
anders kan. Of hoe het beter kan. Of waarom 
we iets doen. Zo werken we iedere dag aan 
onze scholen en de lessen die Curio aanbiedt. 
Stel ons jouw vragen en stel jezelf ook 
nieuwsgierig op. Dan haal je het beste uit  
jouw mbo-opleiding. 

TALENT IN DE REGIO
Al onze locaties en opleidingen zijn uniek. 
Onze naam verbindt, maar Curio wordt 
niet één grote organisatie. We geloven 
in maatwerk en weten dat het mbo heel 
belangrijk is voor ons land. Met goede 
opleidingen zijn we het startpunt van  
talent in de regio. We helpen bedrijven  
aan goede medewerkers. En we helpen jou 
aan genoeg kennis voor een leuke baan. 

Curio is de naam.
Wij zijn de beroepsopleider van de regio. 

Ben jij klaar om jouw talent 
te ontdekken?
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CURIO IS DE NAAM

Samen 
naar een 
mooie 
toekomst

Het beroepsonderwijs staat voor grote doelen.  
Daarbij hoort vernieuwing en verandering. We vinden 
dat belangrijk omdat wij hiermee onze leerlingen het 
beste onderwijs kunnen bieden. We zetten een extra 
stap. ROC West-Brabant heet sinds 2019 Curio. Onder 
de nieuwe naam voelen wij ons vrij om ook onze per-
soonlijkheid en onze manier van werken te vernieuwen. 
We gaan voor 2 doelen: jou laten groeien en onze op-
leidingen steeds beter maken. 
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Geen diploma

Vmbo basis

Vmbo kader/gemengd
Theoretische leerweg

Havo of vwo zonder 
diploma overgangsbewijs
klas 3 naar 4

Havo diploma

Vooropleiding

Entree

Niveau 2

Niveau 3 of 4

Niveau 3 of 4

Niveau 4

Mbo-niveau

Niveau 2

Niveau 3 of 4 of gaan werken

Niveau 3, naar 4

Niveau 3, naar 4

Niveau 4, naar hbo, Associate 
Degree of gaan werken

Niveau 4, naar hbo, Associate 
Degree of gaan werken

Hbo, Associate Degree of 
gaan werken

Doorstroom

Wat is mbo?
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Na het voortgezet onderwijs kun je naar het 
mbo. Mbo staat voor middelbaar beroeps-
onderwijs. In het mbo kun je kiezen uit veel 
verschillende opleidingen op verschillende 

niveaus. Een mbo-opleiding bereidt je voor op 
werk of een vervolgopleiding. Om jouw opleiding 

goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt 

heeft Curio uitgebreide contacten met bedrijven, 
gemeenten en andere organisaties in de regio. 

Als je een mbo-diploma haalt en verder wilt, 
kun je doorstromen naar een vervolgopleiding 

binnen het mbo, of je gaat naar het hbo. Bij alle 
opleidingen in het mbo staat de aansluiting met 

de praktijk voorop.

schema van vmbo niveau 
naar mbo niveau

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7. 
8. 
9.

10.
11.
12.

De mbo-opleidingen van Curio 
zijn ingedeeld in 12 gebieden.

Creatieve industrie
Economie en administratie
Zorg en welzijn
Logistiek en mobiliteit
Fashion en uiterlijke verzorging
Veiligheid en defensie 
Sport en bewegen 
Horeca, food en hospitality 
Groen en dier
Techniek en industrie
Techniek en gebouwde omgeving
Techniek en technologie

7



PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK
Regel toffe lichtshows bij Lowlands. Of  
zorg ervoor dat de microfoons en muziek  
bij een musical zoals Soldaat van Oranje  
goed op elkaar zijn afgestemd. Als podium-  
en evenemententechnicus regel je alle 
techniek op het podium. Je zorgt op de 
juiste momenten voor licht, geluid of 
speciale effecten. Werk na deze opleiding 
op evenementen. Of bij musicals en in het 
theater. 

SIGNMAKER
Maak de nieuwe autobelettering voor een 
bedrijf als KPN. Of verzorg jij de raamstickers 
van Burger King? Met de opleiding signmaker 
maak jij straks de mooiste creaties. Je gaat 
werken met computers en printers. En leert 
creatief denken. Met deze kennis maak jij 
straks prachtige logo’s, stickers en banners. 
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Breng jouw 
creatieve 
ideeën tot leven

CREATIEVE INDUSTRIE

Hé creatieveling! Jij raakt door alles om jou 
heen geïnspireerd. Je bedenkt pakkende 
logo’s. Of hebt in je nachtkastje misschien 
al een script voor een film klaarliggen. 
Voer met een creatieve opleiding al jouw 
ideeën uit. Ga aan de slag als filmmaker. 
Of ontwerp gave posters voor Red Bull. De 
creatieve wereld staat klaar om door jou 
ontdekt te worden.

MEDIAVORMGEVING
Laat jouw creativiteit zien en ontwerp 
advertenties en flyers. Of bedenk websites 
en posters. Je leert met de opleiding 
mediavormgeving hoe dit moet. Je ontwerpt 
niet alleen van alles. Je leert werken met 
allemaal verschillende materialen. Ook 
denk je heel goed na voor wie je iets maakt. 
Daar pas je jouw ontwerp op aan.

AV-SPECIALIST
Maak straks tv-programma’s als Wie is de 
mol en Expeditie Robinson. Met de opleiding 
tot AV-specialist komt die droom een 
stapje dichterbij. Je leert alles over video. 
Van televisie en film, tot documentaire en 
videoclip. Je krijgt les in camera, geluid, 
productie, licht en regie. Wil jij later films 
regisseren? Dan is deze opleiding de eerste 
stap. Dit is een TOP-opleiding volgens de 
keuzegids 2019.

meer informatie op curio.nl/mbo

Nieuwsgierigheid is de basis 
om iets te willen leren.

We helpen jouw het beste 
uit jezelf te halen.
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Maak bedrijven 
extra succesvol

ECONOMIE EN ADMINISTRATIE

Het succes van een bedrijf hangt van heel veel mensen  
af. Zo bedenkt het marketingteam overtuigende reclames. 
En zorgt de jurist dat het bedrijf zich aan de wet houdt. 
Iedereen heeft elkaar nodig om succesvol te worden.  
Word ook een belangrijk onderdeel van een bedrijf. Volg 
een opleiding in de economie en administratie. 

INTERNATIONALE GROOTHANDEL
Een groothandel is een bedrijf dat spullen 
aan andere bedrijven verkoopt. Denk aan de 
Sligro die ingrediënten aan professionele koks 
verkoopt. Met de opleiding internationale 
groothandel ontdek je wat daar allemaal bij 
komt kijken. Bijvoorbeeld om in de gaten te 
houden hoeveel producten er nog zijn. Of  
hoe je die snel naar het buitenland verzendt. 
Zie jij kansen en wil je werken in in het 
bedrijfsleven? Volg deze opleiding bij Curio.

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
(TWEETALIG MBO)
Ben jij goed in talen en wil je voor een 
internationaal bedrijf aan de slag? Kies  
dan voor de opleiding international business 
studies. De docenten praten Nederlands 
én Engels tegen je. Zo leer jij heel goed 
Engels spreken. En kan je aan de slag als 
commercieel medewerker of manager. 

BEDRIJFSADMINISTRATIE
In de bedrijfsadministratie ben jij 
verantwoordelijk voor het geld binnen het 
bedrijf. Je betaalt alle rekeningen op tijd en 
gaat na of klanten op tijd betalen. Je doet 
belastingaangifte. Je zorgt er voor dat alle 
cijfers aan het einde van het jaar kloppen. 
Dat zijn hele belangrijke taken waarbij je heel 
nauwkeurig moet werken. Het is de perfecte 
opleiding als jij heel precies werkt en je 
interesse hebt in geldzaken en cijfers binnen 
een bedrijf.
 

OFFICE- EN MANAGEMENTSUPPORT
Dankzij de computer zijn taken van een 
office- of management assistant inhoudelijker 
en afwisselender geworden.  Je bent het 
visitekaartje voor een bedrijf en ondersteunt 
collega’s bij hun werk. De garantie voor 
afwisseling en drukte.  De assistent moet goed 
kunnen plannen, met stress kunnen omgaan 
en zorgvuldig werken. Klantgerichtheid en 
communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar 
om deze belangrijke taak goed uit te kunnen 
voeren.

MARKETING, COMMUNICATIE EN 
EVENEMENTEN
Wil jij graag een baan waarbij geen enkele 
dag hetzelfde is? Kun je goed organiseren 
en heb je graag contact met mensen? Dan 
is de opleiding Marketing, communicatie en 
evenementen helemaal jouw ding. Overleggen 
met de manager van een artiest, vormgeven 
van (online) reclames,  inzetten van 
influencers, of promoten van evenementen via 
social media en flyers. Tijdens deze driejarige 
opleiding leer je door middel van levensechte 
projecten voor échte opdrachtgevers de 
theorie in de praktijk te brengen. 

FINANCIËLE DIENSTVERLENING
Vind je het leuk om klanten te helpen met 
hun bankzaken? Of advies te geven over 
verzekeringen? Ben je geïnteresseerd in cijfers, 
kan je goed met mensen omgaan en ben je 
communicatief sterk? Dan is de opleiding 
financiële dienstverlening echt iets voor jou. 

JURIDISCH
Wil je je graag verdiepen in wetgeving? En 
vind je het leuk om juridische vragen op te 
lossen en te helpen met administratieve 
klussen? Je werkt nauwkeurig en je bent 
goed in de Nederlandse taal. Je leert over 
onderwerpen als erfrecht, arbeidsrecht of 
belastingrecht. Lijkt je dat interessant, kies 
dan voor de opleiding juridisch.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Wil je mensen helpen bij het zoeken 
van werk? Het lijkt je leuk om collega's 
binnen een organisatie te adviseren over 
diverse onderwerpen op het gebied van 
personeelszaken. Bijvoorbeeld over hun 
verlof of arbeidscontract. Je bent klantgericht 
en goed in de Nederlandse taal? Dan is de 
opleiding medewerker HRM zeker iets voor jou. 

RETAIL
Een klant die een kledingzaak binnenwandelt 
wil goed geholpen worden. Dat bereik je 
met een vriendelijke verkoper. En netjes 
opgevouwen broeken en shirts. Ook moet 
de etalage er aantrekkelijk uitzien. Met een 
opleiding in de retail leer je dit allemaal te 
regelen. Jij bezorgt de klant straks een  
prettig winkelbezoek. Dat kan als verkoper  
en manager. Of begin je eigen winkel. 

meer informatie op curio.nl/mbo

SALES EN MARKETING
Verkopen doe jij automatisch. Jouw 
Marktplaats-account is al een groot succes. 
Aan de telefoon, in de stad of online. Het lukt 
je altijd en overal. Ga voor een carrière in de 
sales en marketing. Met onze opleidingen 
word je nog beter in verkopen. Ontdek waar je 
klanten vindt en ze overtuigt van een product. 
Zo verkoop jij zelfs ijs in de winter.

SPORT EN BUSINESS
Sport jij op een heel hoog niveau? Dan 
wijd je jouw hele leven aan voetballen of 
paardrijden. Heel tof! Maar wat doe je na 
je sportcarrière? Volg een opleiding in sport 
en business bij het Johan Cruyff College. 
Je kan daarna de marketing doen bij PSV. 
Of evenementen organiseren voor de 
Nederlandse hockeyvereniging. Zo vind je na 
jouw sportcarrière meteen een leuke baan.

FASHION
De start van een mooie carrière in de
modewereld. Ben je graag elke dag met 
kleuren, stoffen, fournituren, maten en 
modellen in de weer? Ben je creatief, hou je 
van mode, ben je commercieel ingesteld? 
Dan is de opleiding Junior stylist of Junior 
productmanager fashion echt iets voor jou.

10
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Maak het 
verschil voor 
een ander

ZORG EN WELZIJN

Ouderen, kinderen en mensen met een handicap kunnen 
jouw hulp heel goed gebruiken. Ondersteun of verzorg  
ouderen in een zorgcentrum. Of werk met kinderen die 
tussen de middag op school blijven. Ervaar het fijne gevoel 
van dit dankbare werk. Ontdek alle opleidingen in de zorg 
en welzijn. 

VERPLEGING EN VERZORGING
Sta altijd voor een ander klaar met een 
opleiding in de verpleging en verzorging. Leer 
bloedruk meten, injecteren en begeleiden bij 
maaltijden. Help mensen met een lichamelijke, 
psychische of verstandelijke beperking. Werk 
samen met verschillende zorgverleners. Help 
anderen aan een beter en gezonder leven.

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Iedereen verdient een fijn leven. Mensen 
waarbij dit niet zo goed lukt, kunnen jouw  
hulp gebruiken. Dit leer je met een opleiding 
in de maatschappelijke zorg. Je leert mensen 
zelfstandig reizen met de bus of organiseert 
een beautymiddag bij ouderen. Jij ondersteunt 
en begeleidt en zorgt dat iedereen mee kan 
doen in de maatschappij.

SOCIAAL WERK
Voetballen, naar school of de markt gaan. 
Het lijkt heel normaal om te doen. Maar dit 
lukt niet bij iedereen. Met sociaal werk help 
je mensen om hun huis uit te komen. Met 
een spellendag voor eenzame jongeren 
bijvoorbeeld. Of breng ouderen en leerlingen 
samen tijdens een buurtdag. Leer organiseren 
en motiveren met een opleiding in sociaal werk.

PEDAGOGISCH WERK
Vind je kinderen grappig, spontaan en 
origineel? En begrijp je ook dat kinderen 
begeleiding en structuur nodig hebben? 
Kinderopvang gebeurt volgens een 
dagindeling. Op een speelse en leerzame 
manier stimuleer je de kinderen in hun 
ontwikkeling. Merk je dat een kind een 
achterstand heeft in zijn/haar ontwikkeling? 
Dan bespreek je dat met je leidinggevende 
en met de ouders of verzorgers van het kind. 

ASSISTERENDE GEZONDHEIDSZORG
Met een assistentopleiding help jij de dokter, 
apotheker of tandarts. Jij stelt patiënten 
gerust en vertelt ze meer over hun medicijnen 
of je assisteert bij behandelingen. Jij helpt 
mensen graag verder in de gezondheidszorg. 

Ontvangt patiënten, maakt vervolgafspraken 
en zorgt ervoor dat de dossiers op orde zijn. 
Jouw sociale persoonlijkheid is perfect voor 
een assistentopleiding. 

ONDERWIJSASSISTENT
Jij bent zo dol op studeren dat jij anderen daar 
graag mee wilt helpen. Als onderwijsassistent 
ondersteun je leraren op een school. 
Leerlingen kunnen met al hun vragen bij jou 
terecht. Ook zet je de computer, beamer en 
presentatie alvast klaar. Zo verlopen de lessen 
vlotjes. Ga straks werken op een basisschool. 
Of help leraren bij Curio. 

meer informatie op curio.nl/mbo

DIENSTVERLENING
Je helpt mensen door ze een dienst te 
bewijzen. Bij dienstverlening horen drie 
verschillende opleidingen. Als helpende zorg 
en welzijn ondersteun je hulpbehoevende 
mensen en hun familieleden met 
werkzaamheden in huis, zorg en activiteiten. 
Als facilitair medewerker kun je heel goed 
terecht bij bedrijven of in de horeca. Je 
bezorgt dan bijvoorbeeld de interne post of 
maakt vergaderzalen klaar. Met de opleiding 
medewerker sport en recreatie kun je aan de 
slag in een pretpark, bij de receptie van een 
outdoorcentrum of in een zwembad. Deze 
opleidingen worden aangeboden op niveau 2. 

Sluit aan op de wereld. 
Jouw wereld. De wereld 
van morgen.
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Snel en slim 
van A naar B

Maak gebruik van jouw 
gevoel voor stijl en mode

LOGISTIEK EN MOBILITEIT
FASHION EN UITERLIJKE VERZORGING

Spullen op een handige manier van A naar B krijgen. 
Dat klinkt heel simpel, maar is toch best lastig. Vooral 
omdat jij jouw bestelde laptop morgen al in huis wilt 
hebben. Bedenk jij de snelste route of zorg je ervoor 
dat de bus nooit stilvalt? Krijg het voor elkaar met de 
opleidingen logistiek en mobiliteit.  

Heb je gevoel voor mode? En wil je meewerken aan de ontwikkeling 
en productie van kleding? Volg dan een van onze fashion opleidingen. 
Maak jij mensen liever mooier met de juiste oogschaduw of het 
perfecte kapsel? Ga dan voor de richting uiterlijke verzorging. Vind de 
opleiding die bij je past.

FASHION
De start van een mooie carrière in de 
modewereld. Ben je graag elke dag met kleuren, 
stoffen, fournituren, maten en modellen in de 
weer? Ben je creatief, hou je van mode, ben 
je commercieel ingesteld? Dan is de opleiding 
Junior stylist of Junior productmanager fashion 
echt iets voor jou. 

UITERLIJKE VERZORGING
Jij wordt blij van het mooier en beter laten 
voelen van mensen. Je geeft advies over een 

nieuwe kleur of een andere professionele 
haarbehandeling. Of over haarverzorgende 
producten en  stylingproducten. Of laat 
mensen helemaal ontspannen tijdens een 
schoonheidsbehandeling. Je voert basis- en 
specialistische behandelingen uit op het gezicht 
en lichaam. En geeft ook visagie, nagelstyling 
en pedicurebehandelingen. Met de opleidingen 
binnen de uiterlijke verzorging maak jij mensen 
nog mooier.

CHAUFFEUR WEGVERVOER
Rijd heel Nederland door als vrachtwagen-
chauffeur. Of blijf langer weg van huis en toer 
door heel Europa. Ervaar de vrijheid met onze 
opleiding tot chauffeur wegvervoer. Eerst haal je 
je rijbewijs C. Daarna mag je meteen de weg op. 
Zo hoef jij niet uren in de schoolbanken te zitten. 
Doe met onze opleiding alle ervaring op die je 
nodig hebt. 

LOGISTIEKE DIENSTEN
Bestel jij vandaag een fotocamera? Dan krijg je 
het pakketje morgen al in huis. Het hele proces 
dat begint wanneer je op ‘betalen’ klikt, noem 
je logistiek. Jij kan in dat vakgebied werken met 
een opleiding in de logistieke diensten. Houd 
bijvoorbeeld de voorraden in de gaten voor de 
Zara. En bestel kleding bij als dat nodig is. Ontdek 
de interessante logistieke wereld bij Curio. 

MOTORVOERTUIGEN
Ferrari’s en motoren: jij bent er dol op. Niet 
alleen omdat ze tof zijn. Ook omdat jij wilt 
weten hoe ze precies werken. Jij hebt al veel 
LEGO-auto’s gebouwd en thuis apparaten 
uit elkaar gehaald om weer te maken. Het 
kan niet anders: kies voor de opleiding 
motorvoertuigentechniek. Leer alles over 
voertuigen: hoe ze werken en hoe je ze maakt. 
Werk daarna in een autogarage. Als expert  
op technisch gebied. Of als monteur. 

meer informatie op curio.nl/mbo

AUTOSCHADEHERSTEL
Jij maakt auto’s weer als nieuw. Iemand reed 
tegen een paaltje. Of gleed in een sneeuwbui 
tegen een muur aan. Gelukkig ben jij er dan.  
Jij hebt tijdens de opleiding autoschade-
hersteller precies geleerd hoe je de auto moet 
maken. Kies voor deze studie als je graag met 
je handen werkt. En als het je leuk lijkt om de 
hele dag te sleutelen aan auto’s.

MOBIELE WERKTUIGEN
Iedere dag mag jij werken met flinke machines 
zoals bulldozers en graafmachines. Met de 
opleiding mobiele werktuigen onderhoud jij 
deze grote apparaten. Je leert hoe ze werken. 
En hoe je kapotte onderdelen repareert. Is er 
een storing? Dan los jij die super snel weer 
op. Zo zorg jij ervoor dat het werk in de bouw 
nooit stilstaat. 

BEDRIJFSAUTOTECHNIEK
Houd bedrijven als Coolblue en PostNL 
draaiende met de opleiding bedrijfsauto-
techniek. Jij zorgt er namelijk voor dat hun 
wagens het altijd doen. Dat zijn vooral grote 
bedrijfsauto’s. Denk aan bestelbussen en 
vrachtwagens. Je onderhoudt en repareert  
ze. Niet alleen met gereedschap, maar ook 
met technologie. Werk jij dus graag aan  
grote auto’s? Dan is deze opleiding perfect 
voor jou.
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Maak van sporten  
jouw beroep

SPORT EN BEWEGEN

Hé sportfanaat! Geef jij al training en is 3 keer per week voetballen of 
hockeyen voor jou niet genoeg. Beweeg je graag en geef je het liefste de hele 
dag training? Kies dan een opleiding die bij je past in de richting sport en 
bewegen. Ga als coach aan de slag en motiveer mensen om te sporten. Dat 
kan in de sportschool en het zwembad. Of bedenk originele manieren om 
kinderen aan het bewegen te krijgen. Dit zijn onze sportieve opleidingen.

SPORT EN BEWEGEN
Jij neemt jouw vrienden mee naar de 
sportschool en helpt ze graag bij hun 
oefeningen. En bij een potje voetbal of 
hockey krijg jij iedereen in beweging. Doen 
ze allemaal enthousiast mee? Maak er dan 
je beroep van. Dat kan met de opleidingen in 
sport en bewegen. Help de overheid met het 
motiveren van ouderen om meer te bewegen. 
Of help kinderen aan hun zwemdiploma. Wie 
zet jij aan tot actie? 

SPORT EN RECREATIE
Ben je actief en vind je het leuk om mensen 
te begeleiden en te entertainen? Dan past 
deze opleiding bij jou. Je leert welke vormen 
van sport en recreatie er zijn. En hoe jij ervoor 
zorgt dat mensen een leuke dag hebben. Zo 
vermaak jij bijvoorbeeld kinderen op de Franse 
camping met een leuke sport- en spelmiddag. 

SPORT EN BUSINESS
Sport jij op een heel hoog niveau? Dan 
wijd je jouw hele leven aan voetballen of 
paardrijden. Heel tof! Maar wat doe je na 
je sportcarrière? Volg een opleiding in sport 
en business bij het Johan Cruyff College. 

Je kan daarna de marketing doen bij PSV. 
Of evenementen organiseren voor de 
Nederlandse hockeyvereniging. Zo vind je na 
jouw sportcarrière meteen een leuke baan. 

SPORT EN COACHING
Iedere dag train je in de sportschool. 
Coach en motiveer andere mensen om ook 
gezonder en fitter worden. Je leert hoe dit 
moet met de opleiding sport en coaching 
bij het Johan Cruyff College. Train straks 
mensen in de sportschool. Of help actieve en 
leuke evenementen organiseren. Zoals een 
trefbaltoernooi voor de buurt.

meer informatie op curio.nl/mbo

Topsporters kiezen voor het 
Johan Cruyff College

Houd de wereld 
veilig

VEILIGHEID EN DEFENSIE

Op straat, bij evenementen en in de kroeg zijn mensen druk 
bezig om ons veilig te houden. Zo hoeven wij niet bang te zijn 
voor geweld. Houd jij ons straks ook veilig? Kies een opleiding in 
de veiligheid en defensie. Ga werken als beveiliger op festivals. 
Of als militair in Nederland. Met deze taak vervul jij een hele 
belangrijke rol. Maak kennis met alle opleidingen.

BEVEILIGING EN HANDHAVING
Als iedereen in paniek raakt, blijf jij kalm. En jij 
bent altijd vriendelijk. Zelfs wanneer iemand 
je uitscheldt, scheld jij niet terug. Dit zijn de 
perfecte kwaliteiten voor de opleidingen in 
de richting beveiliging en handhaving. Ga na 
school aan de slag bij de politie, handhaving, 
marechaussee of evenementen. Onze 
opleidingen bereiden je hierop voor.

VEILIGHEID EN VAKMANSCHAP (VEVA)
Jij bent sportief én kan wel tegen een stootje. 
Kies dan voor de opleiding veiligheid en 
vakmanschap (VEVA). We bereiden je voor 
op een baan als militair. Je leert werken op 
meerdere terreinen. Ook leer je handelen in 
allerlei situaties. Durf jij de uitdaging aan?

VLIEGTUIGTECHNIEK (VEVA)
Onderhoud jij straks de vliegtuigen van onze 
luchtmacht? Of repareer jij kapotte onderdelen 
van een helikopter. Leer hoe je dit doet 
tijdens de opleidingen in de vliegtuigtechniek. 
Deze opleiding is iets voor jou als jij je heel 
verantwoordelijk voelt. Technisch inzicht hebt.  
En natuurlijk als jij vliegtuigen leuk vindt. En hoe 
tof: om onze school heen staan ook allemaal 
echte vliegtuigen. Later werk jij op een van de 
militaire vliegvelden in Nederland.

BEDRIJFSAUTOTECHNIEK (VEVA)
Sleutel jij straks bij de landmacht aan 
pantservoertuigen? Bij de opleiding 
bedrijfsautotechniek leer je onderhoud en 
reparatie uitvoeren aan grote voertuigen.  
Na de opleiding kun je aan de slag bij defensie. 
In de garage werk je aan vrachtwagens en 
rupsvoertuigen.
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Ben jij klaar om jouw talent 
te ontdekken?

FACILITAIR
Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt. 
Jij laat een kapotte lamp of verwarming direct 
maken. Of het nu gaat om het organiseren 
van een compleet congres tot het werken op 
de facilitaire dienst van een verzorgingstehuis. 
Of op een kantoor, ziekenhuis, hotel of 
pretpark. Jij regelt het.

HOSPITALITY
Word je blij van de woorden ‘outdoor, 
gastvrijheid, activiteitenbegeleiding, animatie, 
reislustig en sociaal’? Of je nu activiteiten 
begeleidt op een vakantiepark of de 
frontoffice bemant van een vijfsterrenhotel, 
excursies organiseert of complete vakanties 
boekt; je leert het allemaal bij de opleidingen 
binnen hospitality.

18 19

Geef gasten
een ervaring om 
nooit te vergeten

HORECA, FOOD EN HOSPITALITY

Maak als kok gerechten om van te smullen. Of bezorg iedereen 
een glimlach op het gezicht als vriendelijke gastvrouw. Misschien 
organiseer jij straks heerlijke en stressvrije zonvakanties of 
organiseer je leuke uitjes voor groepen in Nederland. Of zorg ervoor 
dat alles op rolletjes verloopt. Waar je ook voor kiest, jij wilt maar 
één ding: gasten een onvergetelijke ervaring bezorgen. Dit zijn alle 
opleidingen in de horeca, food en hospitality. 

BROOD EN BANKET
Ligt jouw passie bij het maken van brood, 
zoete en hartige lekkernijen? Bij ons leer je 
om van jouw passie je beroep te maken en 
start je na je opleiding in een professionele 
bakkerij. Zijn taarten, desserts chocolade 
helemaal jouw ding? Bekijk dan eens onze 
patisserie opleiding. Tijdens de opleiding 
boulangerie werk je met pure ingrediënten en 
luxe broodsoorten.

FOOD EN FUTURE
Gezond eten moet niet alleen lekker zijn. Ook 
wil je de natuur zo min mogelijk beschadigen 
als je voeding bereidt. Vind jij dat ook 
belangrijk? Adviseer dan mensen, winkels en 
andere bedrijven met het maken van 
gezonde en duurzame keuzes. Tijdens de 
opleiding food en future leer je hier alles 
over. Ontdek waar eten vandaan komt. Hoe 
voeding wordt bereid en bewerkt. En wat 
gezond is.

KEUKEN
Ga creatief aan de slag in de keuken als 
professionele kok. Maak zo de heerlijkste 
gerechten voor gasten in een restaurant. 
Ontdek alle kooktechnieken met onze 
keukenopleidingen. Of kies voor de Cas 
Spijkers Academie van Curio. Dit is de beste 
kokschool van Nederland. Zo maak jij alle
kans om de nieuwe Jonnie Boer te worden. 

meer informatie op curio.nl/mbo

HOSPITALITY EN MANAGEMENT 
Ben je ondernemend, creatief en gastvrij? 
Hospitality en management is een 
verzameling van opleidingen waar je alles 
leert over gastvrijheid en ondernemerschap. 
We bereiden je voor op een baan in de 
horeca, de dienstverlening of de toeristische 
sector. Tijdens je opleiding werk je met 
medestudenten aan verschillende projecten. 
Je doet praktijkervaringen op en je ontdekt 
waar jouw talenten en ambities liggen. Tijdens 
je studie bepaal je in welke richting je verder 
wilt ontwikkelen. Uiteindelijk kun je afstuderen 
in de richting van horeca, facilitaire 
dienstverlening, toerisme of hospitality.

HORECA
Kies je voor horeca dan kies je voor 
gastvrijheid. Jij maakt het gasten graag naar 
hun zin. De avond verloopt goed en gezellig 
dankzij jou. Je werkt veel met verschillende 
(internationale) gasten. Je bent niet bang om 
de handen uit de mouwen te steken waar 
nodig en bent  de spil tussen de keuken en het 
restaurant.

Creeër de perfecte 
gastbeleving op jouw eigen 
manier. 
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Iedere dag buiten
GROEN EN DIER

Zijn de natuur en dieren ook jouw topprioriteit? Houd je van 
buiten zijn en de natuur opzoeken? Bij de opleidingen van 
groen en dier ben je hier bijna dagelijks mee bezig. Werk met 
dieren, planten en bloemen. Of leer van alles over voeding en 
milieu. Waar kies jij voor?

BLOEM, GROEN EN STYLING
Met tientallen cactussen, planten en
bananenbomen lijkt jouw slaapkamer op 
een jungle. Gebruik jouw liefde voor planten, 
bloemen en interieur bij de opleiding bloem, 
groen en styling. Leer hoe je bloemstukken 
voor bruiloften maakt. En ontdek hoe je 
woonkamers, winkels en etalages stylet. 
Allemaal volgens de laatste trends natuurlijk. 
Ook helpen we je met ondernemen. Zo leer je
adviseren, inkopen en verkopen. 

DIERVERZORGING
Dieren die straks onder jouw zorg vallen 
hebben een goed leven. Jij leert alles over veel 
verschillende dieren. Over de juiste voeding, 
verzorging en het gedrag van dieren. Ook leer 
je hoe je andere mensen het juiste advies en 
informatie geeft over de dieren.

DIERENARTSASSISTENT / PARAVETERINAIR
Word jij die duizendpoot, die goed met 
mensen en dieren om kan gaan? Een goede 
paraveterinair is het visitekaartje van een 
dierenartsenpraktijk. Als paraveterinair help jij 
de dierenarts bij operaties en het maken van 
röntgenfoto’s. Ook geef je voorlichting aan de 
balie en onderzoek je bloed en urine. Dat is 
best lastig. Daarom leer je van alles over hoe 
dieren in elkaar zitten. 

PAARDENSPORT EN -HOUDERIJ
Wil je van je passie je beroep maken? Met 
de opleiding paardensport en -houderij leer 
jij alles over paarden. Van verzorging tot 
training. Van voeding tot het leiden van een 

paardenhouderij. Ben jij ondernemend en vind 
je het leuk om alles wat je weet van paarden 
aan andere te vertellen en ook les te geven 
aan ruiters? Dan is deze opleiding wat voor 
jou.

VEEHOUDERIJ
Die heerlijke kaas en melk waar jij zo van 
geniet, komen van een veehouderij vandaan. 
Maak zelf mensen blij met dit lekkere eten. 
Dieren vervelen jou nooit. Je werkt in de stal 
of in de wei of vertelt medewerkers wat ze 
moeten doen. En hoe je op een diervriendelijke 
manier hun vlees en melk verkoopt.

AGRARISCH LOONWERK
Je vindt het heerlijk om buiten te werken.
Met trekkers, werktuigen en (graaf)machines. 
Ook sleutelen aan deze machines is jouw ding. 
Dat kan met onze agrarische opleidingen. Je 
bewerkt de akkers met grote machines. Het 
leuke is dat jij iedere dag in de buitenlucht 
werkt. Heerlijk toch!

URBAN GREEN DEVELOPMENT
Vind jij een duurzame groene omgeving ook 
heel belangrijk? Met de opleiding urban green 
development pak je samen met je klasgenoten 
en bedrijven levensechte problemen aan. Je 
leert meer over de oplossingen van klimaat-
verandering in een stad en hoe je dit samen 
met andere mensen kan doen? Jij weet straks 
hoe je een gebouw en de stad groener maakt. 
En weet alles over planten, bodem en water in 
de omgeving.
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PLANTENTEELT
Hoe krijg je een roos zo rood mogelijk? En een 
boom zo recht mogelijk? Ontdek het met de 
opleiding plantenteelt. Leer alles over de groei 
van bloemen en planten. En hoe je die steeds 
mooier en gezonder maakt. Zaaien, oogsten 
en planten doe je dagelijks. Zo kweek jij straks 
de witste bloemkool en de mooiste, zoetste 
aardappels. 

TUIN, PARK EN LANDSCHAP
Verzorg tuinen, parken, maak mooie vijvers en 
overkappingen. Met jouw kennis over bomen, 
bloemen, planten en bouwkundige zaken kun 
je goed advies geven. Je hebt zelfs kans een 
heel team aan te sturen en grote projecten te 
mogen doen, zoals de aanleg van een heel 
stadspark. 

MILIEU-INSPECTIE EN -ONDERZOEK
Hé speurneus! Help jij mee Nederland een 
stuk gezonder te maken? Onderzoek dan 
de kwaliteit van het milieu. Denk aan de 
lucht, het water en de natuur. Je controleert 
of bedrijven zich netjes aan de wet houden. 
Zodat organisaties ons gezond drinkwater 
geven bijvoorbeeld. Leer alles over meten 
en onderzoeken met de opleiding milieu-
inspectie en -onderzoek. 

meer informatie op curio.nl/mbo

Sluit aan op de wereld. 
Jouw wereld. De wereld 
van morgen.
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Zonder techniek 
staat de wereld stil

TECHNIEK EN INDUSTRIE

Wat als er geen techniek meer is? Dan rijden er geen au-
to’s meer. Kan jij niet op Instagram. En staan alle treinen stil. 
Techniek is super belangrijk voor de wereld. Bij Curio vind je 
allerlei soorten opleidingen die de wereld draaiende houden. 
Lees meer over onze technische opleidingen. En vind er een 
die perfect bij je past. 

ENGINEERING
Jij vindt het leuk om een product te bedenken. 
Maar wie maakt het straks? Wie regelt het 
materiaal en gereedschap? Wie controleert 
de planning? Wie maakt het product steeds 
beter? Dat doe jij allemaal! Van ontwerp tot 
product: je leert over het hele proces bij de 
opleidingen voor technicus engineering. 

Alle technieken komen samen. Je leert over 
elektrotechniek (elektriciteit opwekken) en 
ICT. Ook ontdek je alles over mechatronica 
en werktuigbouwkunde. Dat betekent dat 
je creatief nadenkt over producten en de 
werking ervan. Denk aan de ontwikkeling van 
de eerste 3D-printer. Of auto’s die zelf rijden. 

MECHATRONICA
Een auto, frisdrankautomaat en een achtbaan 
werken op mechatronica. Ze worden steeds 
slimmer door sensoren en computers. Leer 
hoe dit werkt en hoe je mechanische kennis 
en elektronica kunt combineren om onze 
producten nog beter te maken. Je vindt 
deze studie vooral leuk als je interesse hebt 
in machines, computers en elektronica. 
Ontwerp straks zelf de nieuwe achtbaan voor 
de Efteling. Of ga werken bij een bedrijf dat 
energie opwekt. 

PROCESTECHNIEK
Frisdrank, speelgoed en telefoons worden 
gemaakt in bedrijven waar operators werken. 
Tijdens de opleiding procestechniek leer je 
hoe de machines werken. En hoe ze moeten 
worden bediend en onderhouden. Dit doe 
je op duurzame wijze door allerlei stoffen 
te hergebruiken tijdens het proces. Heb je 
gevoel voor techniek en wil je bijdragen 
aan een betere wereld, dan is de opleiding 
procestechniek echt iets voor jou.

WERKTUIGBOUW
Creatief zijn en heel precies werken.  
Dat is super belangrijk bij de opleiding 
werktuigbouw. Je leert namelijk apparaten, 
installaties en productonderdelen te 
ontwerpen en maken. Denk aan bruggen 
waar zware goederentreinen overheen 
moeten rijden. Of zuinige motoren voor 
koelkasten van AEG.

INFRASTRUCTUUR
Zonder een goede infrastructuur staan we 
nog vaker in de file. Ook heb je geen gas in 
huis en spoelt ons rioolwater zomaar ergens 

aan. Infrastructuur gaat om de aanleg van 
alle wegen, leidingen en kabels door ons land. 
Met een opleiding in de infrastructuur leer 
je hiervoor slimme routes ontwerpen. Je legt 
kabels en leidingen in gebouwen aan. Of gaat 
werken aan wegen en het riool.

Ben jij klaar om jouw talent 
te ontdekken?
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VLIEGTUIGTECHNIEK
Onderhoud vliegtuigen van KLM of Transavia. 
Of repareer kapotte onderdelen. Leer 
hoe je dit doet tijdens de opleidingen in 
de vliegtuigtechniek. Deze opleiding is 
iets voor jou als jij je heel verantwoordelijk 
voelt. Technisch inzicht hebt. En natuurlijk 
als jij vliegtuigen leuk vindt. En hoe tof: om 
onze school heen staan ook allemaal echte 
vliegtuigen. Alsof je al echt in de loods staat 
waar je later kan werken.

meer informatie op curio.nl/mbo
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LABORATORIUMONDERWIJS
Als jij heel precies bent en graag onderzoek 
doet, dan is werken in een laboratorium echt 
iets voor jou. Je leert stoffen in het lichaam 
onderzoeken. Bijvoorbeeld om te kijken of 
iemand ziek is. Of om te controleren of er 
geen giftige stoffen in ons eten zitten. Aan de 
slag bij een chocoladefabriek, onderzoeks- 
bureau of ziekenhuis. Jij bepaalt. 

De hele dag werken met 
computers of in een lab?

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE

Jij bent het liefste de hele dag bezig met jouw computer. Je bent 
er superhandig mee. Kies dan voor een opleiding in de techniek 
en technologie. Leer apps zoals Snapchat ontwikkelen. Regel 
het licht en geluid bij concerten. Repareer kapotte computers en 
printers. Of onderzoek jij de kwaliteit van het water in een lab? 
Ontdek alle techniek en technologie opleidingen bij Curio. 
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EXPERT IT SYSTEMS AND DEVICES
ICT is de verzamelnaam voor alles wat met
computers en systemen te maken heeft. Met
deze opleiding zorg jij ervoor dat alles werkt. 
Bijvoorbeeld dat het internet op een kantoor 
het altijd doet. Sluit je nieuwe apparatuur, 
zoals een printer, op wifi aan. En je lost 
storingen op. Door jou kan iedereen prettig 
werken.

SOFTWARE DEVELOPER
Tijdens de opleiding software developer 
leer jij alles over apps en programmeren. 
Ben jij straks die professional met kennis 
van C#, PHP en Javascript? Je ontwikkelt 
bijvoorbeeld webbased applicaties, websites, 
toepassingssoftware en media. Je houdt 
rekening met de wensen van de klant en je 
test je apps zelf.

ALLROUND MEDEWERKER IT SYSTEMS
Kapotte computers of slechte wifi, jij weet er 
straks wel raad mee. Met deze opleiding leer 
jij apparaten vervangen en repareren. En je 
helpt mensen die niet zo goed weten hoe een 
computer werkt. Of krijgt bijvoorbeeld hun 
printer weer aan het werk. Je leert daarnaast 
om als helpdeskmedewerker mensen te 
helpen bij problemen. Je leert ook netwerken 
te installeren en te beheren en zorgt voor het 
beheer en onderhoud van applicaties.
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Nieuwsgierigheid is de basis 
om iets te willen leren.

meer informatie op curio.nl/mbo
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Vakmensen 
in de bouw 
zijn onmisbaar

Schilder huizen, plaats badkamertegels of timmer nieuwe kasten 
in elkaar. In de bouw ben je altijd met je handen bezig. Jij maakt de 
mooiste dingen. Van flatgebouwen tot meubels. Of stuur mensen 
aan en krijg de leiding over grote bouwprojecten. Weet je wat ook 
fijn is? In de bouw zoeken ze altijd naar vakmensen. Zo kom jij snel 
aan een baan.

BOUWKUNDE EN INFRA
Wil jij alles weten over het proces van ontwerp 
tot aan het beheer van gebouwen en wegen. 
En ga je zelfs over de kunstwerken langs de 
weg. Jij kent het hele proces van ontwerp naar 
werkvoorbereiding en uitvoering. En ook over 
het beheer en onderhoud. Je kunt met de 
juiste werkervaring doorgroeien tot leiding-
gevende of maakt onderdeel uit van het 
bouwmanagement.

HOUT & MEUBEL
Jij hoeft nooit meer naar de IKEA voor nieuwe 
meubels. Zet gewoon je eigen kledingkast of 
bureau in elkaar. Of maak een huis beter en 
mooier met jouw meubels op maat. Je leert 
dit soort dingen maken met een opleiding tot 
meubelmaker en interieurbouwer. Dit doe je 

niet alleen met je handen. Je leert namelijk 
werken met een machine waarmee je hout 
bewerkt. 

BOUWTECHNIEK
Achter een bureau zitten is niets voor jou. 
Jij wilt lekker met je handen bezig zijn op de 
bouwplaats. Dan zijn de opleidingen in de 
bouwtechniek wat voor jou. Je kan van 
alles worden. Zoals timmerman, metselaar
of tegelzetter. 

AFBOUW EN ONDERHOUD
Ga iedere dag met kwasten, verf of tegels 
in de weer. De opleidingen in afbouw en 
onderhoud leiden je op tot schilder of 
stukadoor. Want als een gebouw eenmaal 
staat, komt de belangrijkste klus: alles netjes 
afwerken. Je levert strakke, witte wanden. Of 
mooi gelegde tegels in de badkamer. Maak jij 
het plaatje af?

ELEKTROTECHNIEK
Overal waar mensen wonen en werken 
zijn elektrische oplossingen aanwezig. Van 
wandcontactdozen tot verlichting. En van 
telefoons tot de wifi. Soms gaat er iets 

TECHNIEK EN GEBOUWDE OMGEVING
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kapot of is er een storing. Met de opleiding 
elektrotechniek kun jij problemen oplossen. 
Ook leer je elektrische systemen bouwen. 
Je legt kabels en leidingen in gebouwen 
aan. Onder en boven de grond. Denk je 
in oplossingen en houd je van elektrische 
oplossingen? Kies dan voor elektrotechniek.

INSTALLATIETECHNIEK
Huizen zijn van veel gemakken voorzien.  
We hebben een verwarming, een airco, 
schoon drinkwater en elektriciteit voor onze 

producten. Toch kan het altijd beter. Volg 
de opleiding installatietechniek en leer 
gas, water en rioolwerk te installeren. 
Ieder gebouw is anders en toch weet jij 
straks precies wat de beste oplossing 
is. Liever buiten werken? Kijk dan eens 
naar de opleiding gas, water en warmte 
transport.

GROND, WATER EN WEGENBOUW
Samenwerken is jouw kracht. Ook werk 
je graag met machines en gereedschap. 
Het liefste in de buitenlucht. Een baan als 
allround vakman is dan perfect voor jou. 
Je werkt dan aan wegen, straten, oever- 
en rioolconstructies. Dat kan ook ’s nachts 
zijn om files te voorkomen. Wil je werken 
met grote machines, dan is de opleiding 
machinist grondverzet echt iets voor jou. 
Leer alles bij Curio.

Ben jij klaar om jouw talent 
te ontdekken?

We helpen jouw het beste 
uit jezelf te halen.



De Curio entree opleiding is te volgen in de 
volgende acht profielen:
- Assistent bouwen, wonen en onderhoud
- Assistent dienstverlening en zorg
- Assistent horeca, voeding of 
voedingsindustrie 
- Assistent logistiek
- Assistent mobiliteitsbranche
- Assistent plant of (groene) leefomgeving
- Assistent verkoop/retail
- Assistent installatie- en constructietechniek 

Een entree opleiding kan je op twee manieren 
volgen:
- BOL-opleiding: je gaat 3 dagen naar school 
en 2 dagen stagelopen (BPV)
- BBL-opleiding: je gaat 1 dag naar school 
en werkt 4 dagen per week ( je moet een 
arbeidscontract voor minimaal 20 uur per 
week hebben)

De opleiding mbo breed bestaat uit
twee delen:
- Het basisdeel: dit duurt 1 jaar en volg je op 
een van de twee Curio mbo breed locaties 
(Breda of Bergen op Zoom) 
- Het profieldeel: dit duurt 1 of 1,5 jaar en volg 
je op een van de Curio mbo colleges
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Geen diploma 
van de middelbare-
school? 

Ontdek waar 
jouw interesses 
liggen

ENTREE-OPLEIDING MBO BREED

Ben jij 16 jaar of ouder en heb je nog geen voortgezet onderwijs 
diploma? Weet jij nog niet welke sector jij het leukst vindt? Of 
weet je nog niet zeker welke leerweg (BOL of BBL)het beste 
bij jou past? Dan is Curio entree een slimme keus. Een entree-
opleiding leidt jou in 1 jaar op als assistent in de richting die bij 
jou past: techniek, zorg, logistiek, bouw, verkoop, horeca en 
voeding of planten en bloemen. Op de Curio entree opleiding 
ben je vooral bezig met de praktijk. Op je diploma staat dat je 
bent opgeleid tot Assistent in de richting die je hebt gekozen. Je 
kan met dit diploma aan de slag op de arbeidsmarkt of je kan 
met je entree diploma doorstromen naar een mbo-opleidingen 
op niveau 2.

Twijfel jij tussen een aantal mbo-opleidingen op niveau 2 en kom 
je er maar niet uit? Weet je nog niet zeker welke leerweg (BOL 
of BBL) het beste bij jou past? Of heb je door omstandigheden 
extra hulp nodig tijdens het volgen van een mbo 2-opleiding? 
Dan past mbo breed bij jou. Mbo breed biedt extra zorg en meer 
flexibiliteit in het onderwijs waardoor je een grotere kans maakt je 
startkwalificatie te behalen.
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In het eerste jaar bij Curio mbo breed 
wordt het basisdeel van de volgende 
zeven opleidingen (kwalificatiedossiers) 
aangeboden:
- Medewerker sport en recreatie
- Logistiek medewerker
- Verkoper
- Medewerker secretariaat en receptie
- Medewerker (financiële) administratie
- Helpende zorg en welzijn
- Medewerker facilitaire dienstverlening

Na het succesvol doorlopen van het 
basisdeel maak je een definitieve profielkeus. 
Vervolgens stroom je uit bij Curio mbo breed 
en vervolg je je opleiding op een van de Curio 
mbo colleges.

De mbo breed opleiding is als BOL-opleiding 
en als BBL-opleiding te volgen. Het is mogelijk 
tussentijds van leerweg te veranderen. 

Wil je meer weten over de Curio mbo 
breed opleiding? Neem contact op. 
We helpen je graag.
Mail naar mbobreed@curio.nl 

Locaties Curio mbo breed:
Beemd 10 Breda
Rooseveltlaan 225 Bergen op Zoom

Toelatingseisen voor een entree opleiding:
- Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar oud
- Je hebt geen diploma behaald in het 
voortgezet (speciaal) onderwijs

Wil je meer weten over de Curio entree 
opleiding? Neem contact op. We helpen
je graag.
Mail naar entreebergenopzoom@curio.nl
of entreebreda@curio.nl 

Locaties Curio entree:
Rooseveltlaan 225 Bergen op Zoom
Beemd 10 Breda



Studenten maken hun 
droom waar met een eigen 
onderneming op het strand

 Begin maart ging project ‘Ik 
onderneem het’ van start. Sem, Sara, Tiffany 
en Joëlke zouden een pop-up restaurant 
op een camping in Renesse gaan runnen. 
Berekeningen, werkroosters en een compleet 
activiteitenprogramma stonden klaar. Toen 
kwam corona. “De eigenaar van de camping 
trok zich terug. We gingen op zoek naar een 
plan b. Dat werd plan c, d, e en uiteindelijk f”, 
vertelt Conny van der Horst, docent economie 
en begeleider vanuit school. “Dat was moeilijk 
voor de studenten. Het plan bleef maar 
wijzigen. Maar waar veel mensen dan in de 
weerstand schieten, gingen onze studenten er 
juist vol voor. Ze bleven gemotiveerd, stelden 
zich flexibel op en zochten naar oplossingen. 
Alleen al daarvan hebben ze superveel 
geleerd”. Uiteindelijk werd, slechts een week 
voor de zomervakantie, bekend dat ‘Keet bij 
Zee’ wél kon doorgaan.

 LATEN ZWEMMEN
 De studenten hebben veel vrijheid, 
maar staan er niet alleen voor. En dat is een 
van de grootste pluspunten van het project. 
Strandclub Zee, een begrip in Scharendijke, 
staat letterlijk en figuurlijk achter de 
studenten. Max Traa en Bart Don van Zeevent, 
het event-broertje van Strandclub Zee, helpen 
en adviseren de jonge ondernemers waar 

Curio wil leerlingen en studenten hun talent optimaal laten 
ontwikkelen. We bieden ze de mogelijkheid om dromen en 
ambities waar te maken. Dat noemen we Curio talent. Vier 
studenten van de mbo-opleiding manager/ondernemer 
horeca krijgen deze zomer de kans een eigen onderneming te 
runnen. Een unieke stage die werkveld, docent en student met 
elkaar verbindt. De studenten ervaren wat het écht inhoudt 
om ondernemer te zijn. Dat geeft een grote voorsprong. Niet 
alleen tijdens de opleiding, maar ook voor de toekomst.

‘Wij zijn de enige 
vier studenten 
die straks niet 
alleen een 
ondernemings-
plan hebben 
geschreven, 
maar ook 
hebben 
uitgevoerd.’

nodig. “Je moet ze niet pamperen. We laten 
de studenten zwemmen, maar natuurlijk niet 
verzuipen”, vertelt Bart. “Dit project levert alle 
partijen heel veel op. Maar het kost ook veel 
energie. Voor studenten is het een compleet 
nieuwe ervaring; ze moeten alles nog leren. 
De ondernemer moet de studenten die 
ruimte geven om te leren. En dus om fouten 
te maken. En de docenten leveren extra 
inspanning omdat het een heel ander soort 
stage is dan gebruikelijk”.

 ERVAREND LEREN
 Conny speelde al lang met het idee 
voor een project als dit. “Ik kom zelf uit het 
bedrijfsleven. Ben ondernemer in hart en 
nieren. Toen ik bij Curio begon zeven jaar 
geleden, viel het me op dat de focus bij de 
opleiding manager/ondernemer horeca 
vooral op horeca ligt. Dat ging kriebelen. 
Mbo’ers zijn doeners en werkers. Die moeten 
ervarend leren”. Studenten een onderneming 
laten runnen, bleek niet zo eenvoudig, merkte 
Conny al snel. “Ik ben lang met allerlei partijen 
in gesprek geweest. De meesten haakten af, 
omdat er een ondernemersrisico aan het idee 
kleeft”. Toen kwamen Bart en Max in beeld. “Ik 
hoorde hun ideeën en wist meteen: dit gaat ‘m 
worden!”. 
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 FOUTEN MAKEN MAG
 Voor de studenten is het een groot 
pluspunt dat ze in een veilige omgeving 
kunnen ondernemen. “Aan het begin van 
het project vertelde Bart tegen ons dat we 
fouten mogen maken. Omdat we nog jong 
zijn en dit voor het eerst doen”, vertelt Sara. 
“Dat was super fijn om te horen. Daardoor sta 
je er anders in. Als hij dat niet had gezegd, 
waren we veel voorzichtiger geweest. Bart 
is hier heel vaak. Als hij ziet dat er iets fout 
gaat, zegt hij dat en vangt hij ons op”. Op 
de vraag wat er allemaal fout kan gaan, 
reageert Sara lachend. “Van alles. Vooral 
in het begin maakten we veel fouten. In de 
samenwerking, berekeningen, voorraad, menu 
en personeelsbezetting. Het menu dat we van 
tevoren hadden bedacht, bleek bijvoorbeeld 
totaal niet te werken”.

 ZEE-WAARDIGE FRIET
 De start was moeizaam, bevestigt 
ook Tiffany. “We hadden nog geen tien 
klanten de eerste dag. Toen dachten we 
wel even, moeten we dit heel de zomer 
gaan doen?”. “We hadden toen ook nog 
geen koffie en friet”, vult Sem aan. “Dat 
zijn nu onze bestverkopende producten”. 
De studenten kwamen er al snel achter dat 
alleen Pringles, popcorn en frisdrank niet 

voldoende waren. Na een aantal keer 
‘nee’ te hebben verkocht, besloten ze het 
menu aan te passen. Met succes. In korte 
tijd vertienvoudigde de omzet. Tiffany: 
“Het menu moest wel Zee-waardig zijn. 
Geen gewoon frietje dus. Maar friet met 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise. 
En kibbeling met luxe saus. Helemaal op 
Zee-niveau”, voegt ze er lachend aan toe.

 VAN A TOT Z
 Dat je met je voeten in het zand 
staat, betekent niet dat je achterover kunt 
leunen. De studenten werken zeven dagen 
per week keihard op de Brouwersdam. 
De naam ‘Keet bij Zee’, werd ook door de 
studenten bedacht. Van a tot z geven ze 
invulling aan de foodtruck. Dat betekent 
dat ze zelf alle berekeningen maken, 
het menu bedenken en nadenken over 
klantenbinding. Met livemuziek op het 
strand bijvoorbeeld. Tiffany: “Dit biedt 
zoveel meer dan de stage die we normaal 
lopen. Ik wil later graag een eigen 
onderneming starten. Dus dit is voor mij 
een perfecte kans”. Ook Sara greep deze 
kans met beide handen aan. “Wat we hier 
doen, is precíés waar onze opleiding om 
gaat. Het sluit er perfect op aan”.



Voor een aantal opleidingen bij Curio is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Hiervoor geldt de regel dat op volgorde 
van datum van aanmelding de plaatsen worden ingevuld. Als 
je je aanmeldt en het aantal toelaatbare studenten is al bereikt, 
dan kom je op een wachtlijst. Komt er een plek beschikbaar, dan 
gaat die naar de volgende op de wachtlijst. Meld je bij interesse 
voor deze opleidingen dus zeker op tijd aan.

Opleidingen met 
een beperkt 
aantal plaatsen
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CREATIEVE INDUSTRIE   
AV-specialist      4  BOL  Bergen op Zoom
Mediavormgever     4  BOL  Breda
Mediavormgever     4  BOL  Roosendaal
Podium- en evenemententechnicus geluid  4  BOL  Bergen op Zoom
Podium- en evenemententechnicus licht  4  BOL  Bergen op Zoom

LOGISTIEK EN MOBILITEIT   
Autotechnicus      2  BOL  Breda
Autotechnicus      2  BOL  Bergen op Zoom

ECONOMIE EN ADMINISTRATIE  
Medewerker (financiële) administratie   2  BOL  Breda
Medewerker secretariaat en receptie   2  BOL  Breda

GROEN EN DIER   
Dierenartsassistent paraveterinair   4  BOL  Breda
Medewerker dierverzorging    2  BOL  Breda

SPORT EN BEWEGEN   
Medewerker sport en recreatie    2  BOL  Breda
Sport en bewegen     3/4  BOL  Breda

OPLEIDING NIVEAU LEERWEG STAD

TECHNIEK EN INDUSTRIE   
Procesoperator A     2  BOL  Bergen op Zoom

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE   
Chemisch-fysisch analist    4  BOL  Breda
Medewerker ICT support    2  BOL  Breda

VEILIGHEID EN DEFENSIE   
Beveiliger      2  BOL  Breda
Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Luchtmacht  2  BOL  Breda
Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee 2  BOL  Breda

Handhaver toezicht en veiligheid / 
Oriëntatie politie of drank en horecawet  3  BOL  Breda

Veiligheid en vakmanschap - GROP - 
Aankomend medewerker grondoptreden  2  BOL  Teteringen

Veiligheid en vakmanschap - GROP - 
Aankomend onderofficier grondoptreden  3  BOL  Teteringen

ZORG EN WELZIJN   
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker  4  BBL  Breda
Pedagogisch medewerker kinderopvang  3  BBL  Breda
Sociaal werk      4  BOL  Breda

OPLEIDING NIVEAU LEERWEG STAD



MBO opleidings-
overzicht
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DOMEIN

Techniek en gebouwde omgeving
Afbouw en onderhoud
Bouwtechniek
Bouwkunde en infra
Elektrotechniek
Grond, water en wegenbouw
Hout en meubel
Installatietechniek

Techniek en Industrie
Engineering en mechatronica
Procestechniek
Vliegtuigtechniek

Werktuigbouw

Techniek en Technologie
ICT
Laboratorium
Software developer

Logistiek en mobiliteit
Autoschadeherstel
Chauffeur wegvervoer
Mobiele werktuigen
Motorvoertuigentechniek
Logistiek

Veiligheid en Defensie
Beveiliging en handhaving
Veiligheid en vakmanschap (VEVA)

Zorg en Welzijn
Assisterende gezondheidszorg
Dienstverlening
Facilitair
Maatschappelijke zorg
Onderwijsassistent
Pedagogie
Sociaal werker
Verpleegkundige
Verzorgende

Entree en mbo breed
Entree
Mbo breed

BREDA

Biesdonkweg 31 
Biesdonkweg 31 
Biesdonkweg 31 
Terheijdenseweg 350 
Biesdonkweg 31 

Terheijdenseweg 350

Terheijdenseweg 350 
Terheijdenseweg 350 

Terheijdenseweg 350 

Terheijdenseweg 350 
Terheijdenseweg 348 
Terheijdenseweg 350 

Terheijdenseweg 350 
Terheijdenseweg 350 
Terheijdenseweg 350 
Terheijdenseweg 350 
Terheijdenseweg 350 

Terheijdenseweg 414 
Meulenspie 2, Teteringen

Biesdonkweg 33 
Biesdonkweg 33 
Biesdonkweg 33 
Biesdonkweg 33 
Biesdonkweg 33 
Biesdonkweg 33 
Biesdonkweg 33
Biesdonkweg 33

Beemd 10
Beemd 10 

ROOSENDAAL

Knipplein 11 

Knipplein 11 

Oostelijke Havendijk 1 
Oostelijke Havendijk 1 

Oostelijke Havendijk 1 
Oostelijke Havendijk 1 
Oostelijke Havendijk 1 

Oostelijke Havendijk 1 
Oostelijke Havendijk 1 

BERGEN OP ZOOM

Nobellaan 27 
Nobellaan 27 
Nobellaan 27 
Nobellaan 52 
Nobellaan 50
Nobellaan 27 
Nobellaan 52 

Nobellaan 50 

Aviolandalaan 35, 
Hoogerheide
Nobellaan 50 

Nobellaan 50 

Nobellaan 50 

Rooseveltlaan 225 
Rooseveltlaan 225 

DOMEIN

Creatieve industrie
AV-specialist
Mediavormgever
Podium- en evenemententechniek
Signmaker

Economie en Administratie
Bedrijfsadministratie
Evenementenorganisatie
Financiële dienstverlening
Groothandel
Human resource management (HRM)
International business studies (tweetalig)
Juridisch
Marketing en communicatie
Retail
Sales en marketing
Office- en managementsupport

Fashion en Uiterlijke verzorging
Fashion
Kapper
Schoonheidsspecialist

Groen en Dier
Agrarisch loonwerk
Bloem, groen en styling
Dierenartsassistent
Dierverzorging
Tuin, park en landschap
Milieuinspectie en -onderzoek 
Paardensport en -houderij
Plantenteelt
Urban green development
Veehouderij

Horeca, Food en Hospitality
Brood en banket
Facilitair
Food en future

Horeca
Hospitality en management
Keuken
Travel en leisure

Sport en Bewegen
Johan Cruyff college
Sport en bewegen

BREDA

Terheijdenseweg 348

Wilhelminasingel 33
Wilhelminasingel 33
Wilhelminasingel 33
Wilhelminasingel 33
Wilhelminasingel 33
 
Wilhelminasingel 33 
Wilhelminasingel 33 
Wilhelminasingel 33 
Wilhelminasingel 33 
Wilhelminasingel 33

Wilhelminasingel 33 
Biesdonkweg 33 
Biesdonkweg 33 

Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 
Frankenthalerstraat 15 

Frankenthalerstraat 15 
Markendaalseweg 35 
Markendaalseweg 35 /
Frankenthalerstraat 15 
Markendaalseweg 35 
Markendaalseweg 35 
Markendaalseweg 35 
Markendaalseweg 35

Terheijdenseweg 414

ROOSENDAAL

 
Knipplein 11

Knipplein 11 
Knipplein 11 

Knipplein 11 
Knipplein 11 
Knipplein 11 
Knipplein 11 
Knipplein 11 
Knipplein 11 
Knipplein 11 
Knipplein 11 

 
Oostelijke Havendijk 1 

 

Knipplein 11

BERGEN OP ZOOM

Dr. Ir. van Veenweg 8 

Dr. Ir. van Veenweg 8 
Nobellaan 27 

Meeussenstraat 13 

Meeussenstraat 13 
Meeussenstraat 13 
Meeussenstraat 13 
Meeussenstraat 13 
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Blijf op de hoogte van alle (online) 
evenementen, voorlichtingen en 
rondleidingen bij Curio. Meld je aan 
en weet als eerste wanneer welk 
evenement plaatsvindt. Zo helpen 
we je bij het maken van de juiste 
studiekeuze.

Open
dagen

MELD JE AAN VIA CURIO.NL

HULP BIJ JOUW STUDIEKEUZE
Een studie kiezen is heel leuk, maar ook lastig. 
Twijfel jij tussen studies? Wij helpen je graag. 
Neem contact op met het Servicecentrum 
Studie en Beroep. Zij kunnen je goed verder 
helpen. Bel ze op 076-5733357. Of mail jouw 
vraag naar servicecentrum@curio.nl.




