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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 techniek-
lokaal, het dierenverblijf of in de 
keuken. Ook krijg je natuurlijk 
theorielessen, zoals Engels en 
wiskunde. Onze school gaat 
nog een stapje verder met 
vernieuwende lessen, zoals 
robotisering en virtual reality.  
Een vmbo-opleiding duurt vier 
jaar.

Ons aanbod
Mavo+
Kaderberoepsgerichte leerweg 
(kbl)
Basisberoepsgerichte leerweg 
(bbl)
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Wij zijn Curio 
steenspil

Ben je op zoek naar een school 
waar veel te kiezen valt? Waar 
van alles te doen is? En waar je  
op zoek gaat naar jouw talent? 
Kom dan naar Curio steenspil.  
De school voor vmbo en beroeps- 
gerichte mavo in de regio Bergen 
op Zoom. Wij vinden het belang-
rijk dat jij je goed voelt op school. 
Bij ons is er aandacht voor wie je 
bent en wat je kunt. Samen gaan 
we jouw kwaliteiten ontdekken 
en ontwikkelen. In een rustige en 
inspirerende omgeving. Bij ons 
draait het om jou. 

Op onze school leer je 
door dingen te beleven

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.



Curio steenspil bereidt je voor op een wereld 
die steeds sneller verandert. Ons aanbod is 
heel compleet: je kunt alle leerwegen volgen. 
Ook zijn wij de enige school die twaalf leer-
routes aanbiedt. Met deze leerroutes kun je 
verschillende richtingen opgaan. Economie, 
techniek, zorg, sport of groen. Je volgt deze 
leerroutes in het profiel groen of dienst-
verlening en producten. Op Curio steenspil  
valt er dus iets te kiezen.

Steenspil-klassen
In de brugklas krijg je allerlei 
nieuwe vakken, zoals wiskunde 
en biologie. Dat kan best 
spannend zijn, maar we doen 
er alles aan om je snel thuis  
te laten voelen op onze school. 
Zo vinden we het belangrijk 
dat je alvast kennismaakt met 
alle richtingen die we op 
school aanbieden. Daarom ga 
je twee uur per week aan de 
slag in de praktijklokalen om te 
ontdekken wat Curio steenspil 
te bieden heeft. Daarnaast vul 
je zelf een stukje van je lestijd 
in. Je kiest dan voor een van 
onze Steenspil-klassen.  
Zo sluit ons lesprogramma aan 
bij jouw interesses en ben je 
bezig met wat jij leuk vindt. Je 
kunt kiezen uit:
• Sportklas
• Cultuurklas
• Eco en wildlifeklas
• Techklas
• Paardenklas

Samen op zoek naar 
jouw beste weg
Na de brugklas blijven we in 
leerjaar 2 samen zoeken naar 
de beste weg voor jou. Samen 
kijken we naar het geschikte 
niveau (leerweg) en welke 
leerroute het beste bij je past. 
Daar stemmen we je vakken-
pakket op af. Zo zorgen we 
ervoor dat je de juiste keuze 
maakt voor leerjaar 3 en 4.

Goed voorbereid op 
de toekomst
Curio steenspil heeft beroeps-
gericht onderwijs. Leerroutes 
en lesstof zijn, samen met het 
mbo en het bedrijfsleven uit  
de regio, gemaakt. Hierdoor 
bereiden we jou goed voor op 
je toekomst. Ons praktijk-
onderwijs bestaat voor een 
groot deel uit projecten die 
voor én met het bedrijfsleven 
zijn gemaakt. Zo leer je veel 
bedrijven en ondernemers in 
de omgeving kennen. En wat je 
in projecten bedenkt, kan 
meteen in de praktijk worden 
toegepast.
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Ons onderwijs



Alle kanten op met 
onze profielen
In de bovenbouw kies je een 
route die bij je past. In elke 
route ontdek je jouw talenten. 
En je maakt alvast kennis met 
het mbo: leerlingen en studen-
ten ontmoeten elkaar. Onze 
leerroutes vallen onder de 
profielen dienstverlening en 
producten (D&P) en groen.  
D&P gaat over alles wat je doet 
of maakt voor een ander; denk 
aan een klant of bedrijf.  
Bij een dienst kun je denken 
aan het organiseren van een 
evenement voor een bedrijf uit 

de buurt. Een product is  
bijvoorbeeld een website, 
educatiefilm of vlog maken. 
Maar het kan ook een ontwerp 
zijn, dat je gaat printen in 3D  
of met een houtlaser. Bij D&P  
mag je kiezen binnen welk 
interessegebied je dit gaat 
doen, bekijk onze leerroutes 
maar eens. 
Wat je leert, kun je later overal 
gebruiken. Dus mocht je na het 
vmbo toch een andere richting 
kiezen, dan ben jij in ieder geval 
goed voorbereid. Zowel met 
groen als met D&P kun je alle 
kanten op.

Bekijk de twaalf leerroutes
op de volgende bladzijde

Waarom Curio 
steenspil 
✔ Bij ons valt er veel te kiezen

✔ Aandacht voor jou

✔ Samen ontdekken en ontwikkelen

✔ Inspirerende en rustige school 

✔ Onderwijs op maat

✔  Intensieve samenwerking met  

bedrijven uit de regio

✔ Steenspil-klassen 

✔ Veel contact met je mentor

✔ Unieke leerroutes zoals sport  

 en veiligheid en eco-business  

 en wildlife
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De twaalf leerroutes 
in de bovenbouw

ZORG EN WELZIJN
Lifestyle en bewegen
Bij deze leerroute leer je over 
beauty en gezondheid. Bij een 
gezonde lifestyle hoort ook be-
wegen. Daarom is bewegen ook 
onderdeel van deze leerroute.

Health en care
Zorg jij graag voor anderen? Wil 
je meer weten over mantelzorg 
en infecties? Bij health en care ga 
je aan de slag met alles wat met 
ziekte en gezondheid te maken 
heeft. 

Sport en veiligheid
Heb jij discipline en doorzettings-
vermogen? Durf jij je grenzen te 
verleggen? Lijkt een toekomst in 
de sport of een uniformberoep 
je tof? Dan is sport en veiligheid 
jouw leerroute. 
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TECHNIEK
Gebouwde omgeving, interieur 
en design
Werk jij graag met je hoofd én 
met je handen? Dan is dit  
misschien jouw leerroute.  
We bereiden je voor op allerlei 
beroepen in de bouw. Ook op de 
meer creatieve bouwberoepen, 
zoals ontwerper.

Transport en mobiliteit
Bij deze leerroute gaat het om 
vrachtvervoer. Niet alleen door 
vrachtwagens. Het gaat ook over 
transport over het spoor, water 
en door de lucht. Je leert veel 
meer dan alleen hoe je spullen 
van A naar B brengt. 

Engineering en maintenance
Blijf jij graag op de hoogte van 
technologische ontwikkelingen? 
Dan past deze leerroute bij jou. 
Je leert alles over vernieuwende 
technieken. Bijvoorbeeld  
3D-printen, robotica en lassen in 
een virtual reality-omgeving.  



Met een diploma van Curio steenspil kun je alle 
kanten op. Wil je een beroep in de verkoop of in het 
onderwijs? Toerisme of sport? De bouw of misschien 
de groene sector? Misschien word je later wel  
ecoloog, 3D-printspecialist of personal trainer.  
Met een diploma van onze school mag je naar elk 
mbo. Ook heb je ervaring in samenwerken en  
projecten. Je weet wat je interessant vindt en wat 
jouw sterke kanten zijn. Je kunt verantwoordelijkheid 
aan en bent zelfstandig. Met een diploma van  
Curio steenspil ben je klaar voor de volgende stap. 

ECONOMIE
Fashion en ondernemen
Leer alles wat te maken heeft 
met mode, presentatie en onder-
nemen. Fashion en ondernemen 
is een actieve leerroute. Je bent 
regelmatig met je handen en je 
hoofd bezig. 

Logistiek en ondernemen
Houd jij van logistieke en admi-
nistratieve taken? Dan is dit jouw 
leerroute. De wereld van logistiek 
kent veel verschillende beroepen. 
Misschien wil je wel een eigen 
bedrijf starten?

Toerisme en ondernemen
Ben jij graag actief bezig?  
Houd je ervan om mensen te  
vermaken? Vind je het leuk om  
te werken in de hospitality?  
Dan is toerisme en ondernemen 
iets voor jou. Je leert allerlei  
activiteiten organiseren voor 
verschillende doelgroepen.

Wat wordt jouw 
volgende stap?
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GROEN
Groen en design
Ben jij creatief en ondernemend? 
Houd je van aanpakken? Ben 
je gek op bloemen en planten? 
Is ontwerpen je ding? Dan zit je 
bij de leerroute groen en design 
helemaal op je plaats. 

Food en natural life
Wil jij weten hoe ons voedsel 
wordt gemaakt? En hoe je hierbij 
rekening houdt met mens, dier 
en milieu? Dat en meer leer je bij 
food en natural life.  

Eco-business en wildlife
Ben jij avontuurlijk ingesteld? En 
graag in de natuur of bij dieren? 
Ontdek alles over mens en milieu 
in deze leerroute. Je leert hoe je 
een duurzame wereld creëert. En 
waarom een circulaire economie 
zo belangrijk voor de toekomst is.



Kom je
kennismaken?

Kom proeven en beleven
Zit je in groep 7 of 8? Kom dan een middag kennismaken met 
onze school en neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee. 
Op Curio steenspil leer je door dingen te beleven. Dat ontdek je op 
deze middag door mini-lessen te volgen. We laten je de school zien 
en vertellen je alles over onze leerroutes. Zo leer je de school écht 
kennen. We beginnen om 13.45 uur en het programma duurt tot 
16.00 uur. Ga naar de website om je aan te melden. 

Woensdag 2 december 2020
Woensdag 13 januari 2021
Woensdag 10 februari 2021

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

Open dag 
Vrijdag 29 januari 2021 van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 30 januari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur.
Kijk voor de actuele informatie op de website.

Contact
Curio steenspil
Steenspil 46
4661 TZ Halsteren
t 0164 682 161
e steenspil@curio.nl

Volg ons op:
 curio.steenspil
 curio.steenspil

www.curio.nl/steenspil


