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Dat zorgt ervoor dat er meer 
aandacht en begeleiding voor de 
leerlingen mogelijk is. De school 
telt ongeveer 350 leerlingen en 60 
medewerkers. 

Op onze school staat de relatie 
tussen leerlingen onderling 
en tussen leerlingen en 
docenten centraal. Verbindend 
communiceren (Non Violent 
Communication) is daarbij het 
uitgangspunt. De stem van 
de leerlingen wordt steeds 
belangrijker. Ook staan we er als 
team open voor om onszelf te 
blijven ontwikkelen. Zo wordt ons 
onderwijs iedere dag nog een 
beetje beter. 

Wij zijn Curio 
praktijkschool 
Breda

Curio praktijkschool Breda staat 
voor levenverrijkend onderwijs.
Dat betekent dat we iedere 
leerling levensecht onderwijs op
maat bieden. Daarnaast 
begeleiden we hen op weg
naar een zelfstandig bestaan van 
werken, wonen, vrijetijdsbesteding
en burgerschap. Onze school 
gaat uit van de mogelijkheden 
van de leerlingen. We houden 
rekening met de nieuwste digitale
ontwikkelingen en met 
ontwikkelingen binnen het 
bedrijfsleven. Hierdoor is onze 
school klaar voor de toekomst. 
Deze aanpak zorgt voor een 
contextrijke leeromgeving. 

We begeleiden onze leerlingen, 
waar nodig, met individuele 
maatwerktrajecten tijdens  
hun schoolloopbaan. Zo bereiken  
we voor alle leerlingen de  
maximale doelstellingen.  
Curio praktijkschool Breda werkt 
samen met andere partijen 
binnen een uitgebreid onderwijs-, 
arbeids- en zorgnetwerk. 
Onze klassen bestaan uit 
gemiddeld zestien leerlingen bij 
theorievakken. Bij praktijkvakken 
werken we met halve klassen. 

Op weg naar 
zelfstandigheid, 
werken, wonen, vrije 
tijd en burgerschap

Voor wie is het 
praktijkonderwijs? 
Dit type onderwijs is 
voor leerlingen met 
extra onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoefte. 
We bieden een veilige 
omgeving met een duidelijke 
structuur. Zo maken we het 
leren makkelijker. En kan 
elke leerling zich optimaal 
ontwikkelen. De toelating 
vindt plaats via het Regionaal 
Samenwerkingsverband 
Breda en omstreken, dat elke 
aangemelde leerling toetst 
op een aantal toelatingseisen.
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Ons onderwijs
Leerjaar 1: instroom
In het eerste leerjaar staat 
zelfredzaamheid centraal.  
Ook komen algemene 
vaardigheden aan bod.  
We bereiden de leerlingen  
voor op hun sectorkeuze aan  
het einde van dit schooljaar.  
Leerlingen kunnen kiezen uit:
• Dienstverlening
• Groen
• Techniek
• Zorg en welzijn 

Leerjaar 2 t/m 5: werken in 
de sector naar keuze
Werken aan zelfredzaamheid 
staat ook in leerjaar 2 en 3 
centraal. Daarnaast is er 
aandacht voor voorbereiding 
op werk. In leerjaar 4 en 5 draait 
het om begeleiding naar werk 
en/of een vervolgopleiding.
De nadruk ligt op het aanleren 
van praktische vaardigheden. 
Leerlingen krijgen onderwijs dat 
aansluit bij hun mogelijkheden. 

Leerjaar 6: uitstroom
Aan het eind van leerjaar 6 
stromen onze leerlingen uit. 
Curio praktijkschool Breda kent 
voor de meeste leerlingen drie 
uitstroommogelijkheden:
• Bedrijfsleven met  

ondersteuning
• Het reguliere bedrijfsleven
• Vervolgonderwijs

Extra zorg voor jongeren 
die buiten de doelgroep 
vallen
Sommige jongeren vallen 
buiten de doelgroep van het 
praktijkonderwijs. Zij hebben 
echter wel een leerbehoefte 
die past bij ons aanbod. Ook 
voor deze jongeren biedt 
Curio praktijkschool Breda 
mogelijkheden voor arbeids-
toeleiding en/of verrijking van 
hun cv. Dat betekent dat we 
hen helpen om passend werk 
te vinden. Hiervoor zijn er twee 
verschillende klassen:
• NA-ISK (nieuwkomers 

arbeidstoeleiding 
internationale schakelklas): 
voor leerlingen die 
onderwijs op een isk 
hebben gevolgd. Zij kunnen 
nog twee jaar  
onderwijs op Curio 
praktijkschool Breda 
volgen. Hierbij draait het 
vooral om het begeleiden 
naar passend werk. 

• Vat-klas (verbinding arbeid 
en toekomst): voor jongeren 
die vastlopen binnen hun 
huidige opleiding en/of nog 
een specifieke leervraag 
hebben.
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Ondersteuning/
begeleiding
Op onze school krijgt iedere leerling 
elke dag een nieuwe kans. De juiste 
leerlingbegeleiding is daarbij heel 
belangrijk. De mentor voert daar-
om regelmatig coachingsgesprek-
ken met de mentorleerlingen. 
Hierdoor boeken de leerlingen 
vooruitgang en krijgen ze inzicht in 
hun eigen ontwikkeling. Twee keer 
per jaar bespreken we alle leerlin-
gen binnen het team.

Het zorgteam heeft wekelijks 
overleg. Dit team bestaat uit een 
schoolmaatschappelijk werker, een 
orthopedagoog, een onderwijs- 
manager, een uitstroom- en twee 
ondersteuningscoördinatoren. 
Bij het overleg van het zorgteam is 
regelmatig een leerplichtambte-
naar, vo-expert van Centrum voor 
Jeugd en Gezin en/of de jeugdarts 
van de GGD aanwezig. Rondom 
het zorgteam bestaat een uitge-
breid netwerk van zorgverleners.

Curio praktijkschool Breda werkt 
daarnaast samen met een aantal 
andere externe (hulpverlenings)
instanties binnen school, ten 
behoeve van de leerlingbegeleiding 
en -ondersteuning. Hierover is meer 
te lezen in de schoolgids van Curio 
praktijkschool Breda.

Trainingen op school
Op Curio praktijkschool Breda 
bieden we onze leerlingen, naast 
uitgebreide eerstelijnszorg (onder-
steuning in het klaslokaal en 
coaching door mentor) indien 
nodig ook diverse trainingen aan. 
Deze worden intern verzorgd door 
experts die aan onze school 
verbonden zijn. Hieronder staat 
een overzicht van de belangrijkste 
trainingen die we in huis hebben.

Boksen Als Middel, voor balans en 
zelfontwikkeling (BAM)
Tijdens deze training wordt per 
leerling aan de hand van persoon-
lijke leerdoelen gewerkt aan (een 
aantal van) de volgende thema’s: 
balans, contact tussen hoofd en 
hart, vertrouwen in jezelf en de 
ander, persoonlijk leiderschap en 
sterker worden.

Make a move +
Tijdens deze training leren jongens 
onder andere over wensen en 
grenzen, jezelf zijn en hoe je op en 
prettige, veilige en respectvolle 
wijze met elkaar omgaat in een 
vriendschap, relatie of bij seks. 

Girlstalk +
Tijdens deze training leren meiden 
wat grenzen zijn en hoe zij wensen 
en grenzen kunnen aangeven in 
hun seksuele leven en hun relaties. 

Training weerbaarheid
Binnen de training weerbaarheid, 
bestemd voor leerlingen uit met 
name leerjaar 1, wordt aandacht 
besteed aan het zelfvertrouwen 
van leerlingen en hoe je op een 
goede manier voor jezelf kunt 
opkomen. 

Twee jaar naschoolse 
begeleiding
Wanneer leerlingen Curio 
praktijkschool Breda hebben 
afgerond biedt  Curio 
praktijkschool Breda nog twee 
jaar naschoolse begeleiding aan. 
De uitstroom-coördinator stuurt 
dit aan. 
 
Door contact te onderhouden  
met oud-leerlingen kunnen we 
hen ook na het schoolverlaten 
nog ondersteunen. Bijvoorbeeld 
wanneer zij ergens tegenaan 
lopen op hun werk.

5



De volgende
stap
Praktijkonderwijs is voor de meeste 
leerlingen eindonderwijs. De 
leerling ontvangt aan het eind van 
leerjaar 6 een uitstroomportfolio. 

Hierin zitten het Diploma 
Praktijkonderwijs of een Verklaring 
Praktijkonderwijs, de behaalde 
certificaten en afgetekende 
proeven van bekwaamheid vanuit 
hun stage. Voor de meeste 
leerlingen is het mogelijk om
tijdens hun opleiding één of meer 
(branche-erkende) certificaten te 
behalen:

Groen
• Werken in het groen 

Dienstverlening
• Werken in het schoolmagazijn
• Werken in de winkel
• Werken aan de receptie/

werken aan de ontvangstbalie
• Werken in de logistiek - 

ontvangst en opslag van 
goederen

Zorg en welzijn 
• Werken in de schoonmaak 

hotelkamerreiniging
• Werken in een (zorg)instelling
• Keuzedeel mbo bereiden 

eenvoudige gerechten
• Werken in de schoonmaak 

- microvezel
• Werken in de schoonmaak - 

traditioneel
• Schoonmaak - RAS methodiek 

via WVS
• Werken in de bediening/

catering
• Werken in de keuken

Techniek 
• Werken in de houtbranche
• MAG lassen
• Werken in de metaal
• Werken in de fietstechniek
• Werken in het schildersbedrijf

Uitstroom
• EHBO-diploma 
• Visagie 
• Keuzedeel Curio entree: 

Solliciteren 
• Keuzedeel Curio entree: 

Schoonmaken 
• Keuzedeel Curio entree: 

Omgaan met klant, cliënt en 
zorgvrager 

• Keuzedeel Curio entree: 
Ondernemend gedrag

Sectoroverstijgend
• Heftruckcertificaat
• VCA
• Diverse ICT-certificaten

Daarnaast kunnen de 
onderstaande sectoroverstijgende 
schoolcertificaten behaald worden:

• Veilig op stage
• Verbindend communiceren 

(introductie)
• Verbindend communiceren 

(verdieping en per thema)
• Boksen Als Middel, voor balans 

en zelfontwikkeling (BAM)

Voor sommige leerlingen is het 
mogelijk om intern een 
entreeopleiding te volgen. De 
leerling kiest in dat geval voor een 
van de bestaande entreeprofielen.
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Stage
Stage is een belangrijk onderdeel 
van ons onderwijsprogramma.  
Alle leerlingen krijgen ermee te
maken. In het vierde leerjaar starten 
leerlingen met een interne stage. De 
opdrachten in deze stage voeren de 
leerlingen zowel op ons 
leerwerkbedrijf als binnen school 
uit. Het leerwerkbedrijf is op een 
externe locatie gevestigd, maar wel 
aan onze school verbonden. Hier 
worden de arbeidsvaardigheden 
getraind. In ons schoolgebouw 
hebben we een eigen restaurant, 
magazijn, balie,
fietsenwerkplaats, 
groenvoorziening en een winkel 
(voor en door leerlingen) op school, 
waar de leerlingen vaardigheden 
aanleren in een echte 
praktijkomgeving.

Vanaf leerjaar 5 vindt de stage 
buiten school plaats. Leerlingen 
lopen in dat jaar twee dagen per 
week stage. In het zesde leerjaar 

zijn dat drie dagen per week.
Voorbeelden van externe 
stageplaatsen zijn:
• Winkels
• Horecagelegenheden
• Werkplaatsen
• Magazijnen
• Groenvoorzieningen 

De stagebegeleiders kijken mee 
en helpen de leerlingen verder. 
De leerlingen leren specifieke 
vaardigheden die nodig zijn op hun 
toekomstige werkplek. We heten 
niet voor niets: Curio praktijkschool 
Breda.

Toekomst 
Onze leerlingen zijn goed inzet- 
baar in een werkomgeving met 
routine en structuur. Veel van hen 
gaan een collega assisteren in 
onder andere winkelbedrijven, 
zorginstellingen, tuincentra, de 
bouw, productiewerk of bij 
schoonmaakwerkzaamheden.

Schoolgebouw en bereikbaarheid
Curio praktijkschool Breda is gevestigd in een mooi, duur-
zaam schoolgebouw aan de Frankenthalerstraat 17 in Breda. 
De school is goed bereikbaar met de bus en fiets. Speciaal 
voor de leerlingen is een wandelpad aangelegd zodat ze 
niet over de Frankenthalerstraat hoeven te lopen. 
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In de praktijk

Jouke Hoekstra
“Ik ben Jouke, 34 
jaar en ben werk-
zaam bij de BSW 
(ATEA). Van inpak-
ker tot werken in de 

kantine van het bedrijfsrestaurant, ik 
heb daar van alles al gedaan. Toen 
ik van de praktijkschool af ging 
kreeg ik een baan bij de BSW als 
schilder. Na een tijdje ben ik de 
schoonmaak ingegaan. Daar heb ik 
best lang gezeten. Ik heb daar 
graffiti verwijderd en de afvalbakken 
in de binnenstad schoongemaakt. 
Sinds 2014 ben ik werkzaam op 
station Breda. Hier begeleid ik 
tegenwoordig een eigen ploeg. De 
werkzaamheden op het station zijn 
zwerfvuil opruimen en prullenbak-
ken legen. De beste tijd bij Curio 
praktijkschool Breda was toch de 
uitwisseling en survival.”

Corné Verheulen
“Ik ben 19 jaar en 
werk als schoon-
maker bij de 
Jumbo”.

Leonie Bogers
“Ik ben Leonie 
Bogers, 21 jaar. 
Na Curio praktijk-
school Breda ben  
ik een Bloem en 

Styling-opleiding op Curio, Franken-
thalerstraat 15 gaan doen.”

Naomi Verschuren
“Ik ben 21 jaar. Ik 
heb inmiddels mijn 
diploma Logistiek 
Medewerker niveau 
2 en werk nu al drie 

jaar bij Gebr. Versteijnen Group of 
Logistics BV. Mijn werkzaamheden 
zijn vooral ‘s avonds en ‘s nachts en 
bestaan uit laden/lossen.”

Emre Esikli
“21 jaar en heb net 
mijn niveau 2 
diploma als kok 
gehaald. Ik werk nu 
bij Dickens & Jones 

in de keuken.”

Iris Kloet
“Ik ben 19 jaar. 
Ik heb fijne jaren 
gehad op Curio 
praktijkschool 
Breda en heb 

nu een baan als hulpconciërge 
bij Curio.”

Onze oud-leerlingen zijn goed terecht gekomen. 
Hieronder vertelt een aantal van hen wat ze na 
Curio praktijkschool Breda zijn gaan doen.
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Sharona Poorten
“Ik ben Sharona, 26 
jaar. Na de praktijk-
school ben ik in de 
schoonmaak 
terechtgekomen bij 

de Diamant-groep en daar werk ik 
nu ruim zes jaar. Ik woon bijna drie 
jaar in Tilburg.”

Marloes Coremans
31 jaar: “Na de 
praktijkschool ben 
ik gaan werken bij 
Atea (voorheen 
BSW bedrijven). 

Daar heb ik de kans gekregen om 
mij te ontwikkelen en door te leren. 
Ik ben vanuit daar begeleid gaan 
werken bij Amarant. Ik werk daar nu 
sinds negen jaar als assistent 
begeleider op een woongroep voor 
mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel en/of meervoudige 
beperkingen. Ik heb fijne herinnerin-
gen aan mijn schooltijd bij Curio 
praktijkschool Breda, want je mag 
er zijn wie je bent en er wordt 
gekeken naar wat je kan en niet 
naar wat je niet kan.”

11



Kom je
kennismaken?

Wil je meer weten over Curio praktijkschool Breda? Neem dan 
contact op met onze school om een afspraak te maken. Mail naar 
praktijkschoolbreda@curio.nl of bel naar 088-209770. 

Open dag 
Kijk voor de actuele informatie op onze website. 

Contact
Curio praktijkschool Breda
Frankenthalerstraat 17
4816 KA Breda

 088 209 7700
 praktijkschoolbreda@curio.nl

Volg ons op:
 curio.praktijkschool
 curio.praktijkschool

curio.nl/praktijkschool


