
 
 

VRAAG EN ANTWOORD UIT HET WEBINAR VAN 23 SEPTEMBER 
 

 
 
Hieronder vindt u de vragen met de antwoorden die in de chat zijn gesteld tijdens het webinar. Staat 
uw vraag er niet bij? Mail die alsnog naar infopunt@curio.nl. 
 

1. Op welke app kan mijn leermeester mijn gegevens meekijken 
o Dat is in MyStaPP. Zie het webinar voor uitleg of kijk op  

 
2. Hoe lang van te voren moet de stage aangevraagd worden? 

o Meestal begin je daar een aantal maanden van tevoren mee. Dus als je in augustus 
stage gaat lopen kun je het beste al in maart april gaan zoeken. 

 
3. De mentor van mijn kind is ziek. Hij zit in het eerste jaar en mist informatie van de  mentor. 

Waar kan hij terecht voor informatie of hoe vangen jullie dit op? 
o Meestal wordt er snel vervanging geregeld of neemt een collega het tijdelijk over. Het 

verschilt per opleiding. Het beste kunt u bellen met de schoollocatie en vragen naar 
de teamvoorzitter of onderwijsmanager van de opleiding.  

 
4. Waarom is er geen tijd in het lesrooster voor gymles/ beweging?  

o Het aantal uren dat moet worden gemaakt op jaarbasis volgens het curriculum laat 
dat helaas niet toe. Ook speelt mee dat er veel stageperiodes zijn.  

 
5. Als je bol doet, regel je dan ook je eigen stage? 

o Ja, dat is onderdeel van je leerproces. Je krijgt wel tips en informatie hoe je dat het 
beste kunt doen. 

 
6. Ik zie geen roosterwijzigingen in de MyStapp app, mijn zoon ziet ze wel...hoe kan dat? 

o Dat klopt, als ouder kun je niet alles zien wat je zoon/dochter ziet. We mogen i.v.m. de 
privacy maar een beperkt aantal zaken zichtbaar maken.  

 
7. Klopt het dat 1e jaars Onderwijsassistenten zelf een stage regelen nu? 

o Bij opleidingen waar heel veel vraag is naar stagiaires kan het zijn dat ze kunnen 
kiezen uit een aanbod. De studieloopbaanbegeleider kan hier meer uitleg over geven.  

 
8. Wordt er gewerkt met modules/certificaten die gezamenlijk een diploma vertegenwoordigen?  

o Niet precies op die manier. Wel is er een curriculum waarin alle onderdelen en vakken 
die de studenten volgens staan beschreven. Deze kunt u vinden in het Onderwijs- en 
Examenreglement (OER). 

 

9. Kunnen ouders zelf mentor gesprekken inplannen? 

o Nee, u kunt wel een mail sturen naar de studieloopbaanbegeleider ofwel slb’er  (zo 
heet een mentor op het mbo) van uw zoon/dochter met het verzoek om een afspraak 
te plannen.  

 

10. Mijn zoon heeft geen OOK gekregen, maar is wel gewoon ingeschreven. Waar moet hij zijn? 

o Voor informatie over de Onderwijsovereenkomst kunt u contact opnemen met de 
studentenadministratie van de sector waar de opleiding onder valt. Deze vindt u op 
Service en contact | Curio .  

 
11. Mijn zoon doet een bbl opleiding. Is er een maximum aantal werkuren die de leerling mag 

maken? Hij loopt weleens met de storingsdienst mee en is dan later thuis ‘s avonds. Is dat 
toegestaan? 

o Er is wel beperking aan het aantal uren en tot hoe laat. Dat verschilt ook per sector en 
is leeftijdsafhankelijk. De studieloopbaanbegeleider of stagebegeleider kan daar de 
juiste informatie over die opleiding voor geven.  

https://www.curio.nl/hulp-nodig/service-en-contact/


 
 

12. Mijn zoon is 17, maar wordt gedurende dit leerjaar 18 jaar. Moet er dit schooljaar dan nog 
studiegeld worden betaald? 

o Nee, voor dit schooljaar niet. 
 

13. Alle 1e jaars techniek zouden een octopus hebben ontvangen maar mijn zoon zei het 
helemaal niets? 

o Deze zijn op elke locatie beschikbaar. De studieloopbaanbegeleider kan deze bij de 
conciërge ophalen en uitdelen in zijn klas in de eerste studieweek.  

 
14. Komt er op korte termijn nog een bijeenkomst op school om kennis te maken met de mentor? 

o Elke opleiding organiseert zelf nog een informatiebijeenkomst voor ouders. De 
informatie moet u via uw kind ontvangen. Als u nog niets heeft gehoord, kunt een mail 
sturen naar de studieloopbaanbegeleider ofwel slb’er  (zo heet een mentor op het 
mbo) van uw zoon/dochter, of de teamvoorzitter of onderwijs manager van de 
opleiding met de vraag wanneer dat is.  

 
15. Mijn dochter gaat de opleiding VeVa grondoptreden doen en heeft een bitje nodig voor het 

boksen. Waar kan ik deze kopen en hoe weet ik dat het een goede is? 
o Informeer daarover bij de studieloopbaanbegeleider ofwel slb’er van uw zoon/dochter.  

 
16. Het is mij als ouder nog steeds niet gelukt om in te loggen op de app MyStapp met de code 

die al meerdere keren aangemaakt is door mijn zoon voor mij 
Komt er een mogelijkheid om het terug te kijken? 

Ja, het webinar is terug te kijken via https://www.curio.nl/mbo/studie-
info/#webinar23september. Als u op die pagina naar boven scrollt vindt u ook een 
vraag en antwoord met informatie over inloggen op MyStaPP.  

 
17. Adres wijziging doorgeven is duidelijk. Maar fouten in naam ook doorgeven? 

o Jazeker, ook die kunt u doorgeven bij STIP op de opleidingslocatie of bij de 
Studentenadministratie (Service en contact | Curio). 

 
18. Houdt men rekening bij het plaatsen van leerlingen op stage met reistijd/bereikbaarheid voor 

de desbetreffende leerling? 
o Studenten moeten zelf een stageplaats zoeken, dus kunnen daar een eigen keuze in 

maken 
 

19. Wanneer gaan ze stagelopen? 
o Dat verschilt per opleiding. Soms in het eerste jaar, soms in het tweede of zelfs derde. 

Vaak is het 3 tot 6 maanden, maar soms ook ene jaar dan twee dagen per week. 
Informeer bij de slb ‘er hoe het voor de opleiding van uw kind is.  

 
20. Bij het examen is het verplicht de rekentoets te maken , maar ik heb begrepen dat deze niet 

meetelt, klopt dat? 
o Dat is de afgelopen jaren steeds veranderd. De precieze informatie daarover ontvangt 

u op de informatie avond van de opleiding.  

https://www.curio.nl/mbo/studie-info/#webinar23september
https://www.curio.nl/mbo/studie-info/#webinar23september
https://www.curio.nl/hulp-nodig/service-en-contact/

