
Halverwege 
je schooljaar, 
even bijpraten

Onze mbo-ambassadeur 
aan het woord   
 
Demi, tweedejaars student verzorgende IG – maatschappelijke zorg in Roosendaal, is 
Curio mbo-ambassadeur 2020. Zij vertegenwoordigt het mbo en Curio op bijeenkomsten 
en activiteiten.

Ik ben een mbo-student omdat ik wil leren wat er nodig is om één beroep uit te voeren. 
Daarin wil ik uitblinken. Vorig jaar was ik zelf eerstejaars. Ik weet nog goed dat ik 
halverwege het schooljaar 100% zeker wist dat dit écht mijn opleiding is. Mijn ouders zijn 
enthousiast maar het duizelt ze af en toe van alle afkortingen. Bpv/slb/pok’s en StiPs. 
Daarom heb ik hieronder een kort lijstje samengevat. 

Het ambassadeurschap doe ik samen met Dagmar, derdejaars student 
marketing en communicatie in Breda. In deze rol lopen we dagen mee 
met verschillende opleidingen en duiken we in de wereld van Curio. 
Benieuwd naar wat we doen? Kijk eens op onze playlist op YouTube: 

Jij bent inmiddels al bijna een half jaartje onderweg. Vind jij het leuk om je mening te 
geven, heb je tips en ideeën of wil je delen hoe blij je bent met die ene docent? Laat het 
ons weten via het infopunt. Maar dat mag natuurlijk ook via onze social kanalen. 

Oproepje: weet jij dat we ook een studentenraad hebben? Of dat je je kunt aanmelden 
als voorlichter/vlogger of lid van leerlabs? Of wil jij net als ons volgend jaar Curio 
ambassadeur worden? Kijk dan eens hier: curio.nl/communicatieteam

Succes op school het komende half jaar! 

Groetjes Demi

Curio woordenlijst:
StiP: Studie Informatie Punt. Weet je niet bij wie je je vraag kunt stellen? 
 De medewerkers van StiP weten het altijd, meestal te vinden bij de receptie. 
BPV: Beroepspraktijkvorming: Zo noemen we het stagelopen.
SLB: Studieloopbaanbegeleider: je mentor.
OER: Onderwijs en examenregeling: hierin staat alle informatie over 
 je examenverplichtingen in jouw leerjaar. 
OOK: Onderwijsovereenkomst: het contract tussen jou en Curio. 
 Deze heb je ondertekend voordat je bent gestart met je opleiding. 
POK: Praktijkovereenkomst: het contract tussen student/college en 
 leerbedrijf/stagebedrijf.
MyStaPP: De studentenapp waar je je rooster(wijzigingen), cijfers en het  
 laatste nieuws vindt. 
BSA: Bindend studieadvies.
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Les op afstand en corona-
afspraken
Dit schooljaar is iets anders gestart 
dan andere jaren. We hebben namelijk 
te maken met les op afstand. Dat 
betekent: zoveel mogelijk (praktijk)
les op school en de overige vakken 
volg je vanuit huis. Als je op school 
bent geldt de 1,5 meter afstand én 
er is een mondkapjesplicht. Je slb’er 
houdt je op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Maar ook op MySTaPP 
en curio.nl zie je direct de link naar de 
corona informatiepagina. 

(Bindend) studieadvies
Wanneer je start met een nieuwe 
opleiding, krijg je in dat schooljaar een 
(bindend) studieadvies (bsa). Nu met 
corona is besloten dat dit jaar geen 
bsa wordt afgegeven. Je krijgt wel een 
studieadvies en samen met je slb’er 
bespreek je of je op de goede weg bent 
om je jaar te halen. Het kan zijn dat je 
samen met je slb’er een verbeterplan 
maakt voor dit schooljaar. 

Informatie online 
Via curio.nl/mbo/studie-info vind je 
alle handige links naar informatie of 
vragen over: 
• Studentenadministratie, financiën 

of schoolkosten
• Studiefinanciering en OV-jaarkaart
• Schoolvakanties en vrije dagen
• Te laat komen en ziekmelden 
• Les op afstand
• Veelgestelde vragen

Meer informatie? 
Heb jij een vraag over je opleiding, 
je locatie, het afstandsleren of een 
andere vraag? Dan kun je contact 
opnemen met je eigen schoollocatie of 
met het algemene Curio-infopunt:

076 504 8000 
06 22089133 
infopunt@curio.nl 

Blijf op de hoogte 
Check zelf ook regelmatig onze media. 
Je vindt nieuws over Curio op: 

curio.nl 
Studentenapp: MyStaPP 
curioonderwijs 
curioonderwijsgroep 
curioonderwijsgroep

Webinar
29 september hadden we een online 
bijeenkomst met alle ouders van 
eerstejaars studenten. Heb jij of je 
ouders/verzorgers dit gemist en wil 
je het graag terugkijken? Dat kan. 
Scan deze QR-code met de camera 
op je telefoon en je komt direct bij het 
webinar uit. 

Beste student, 
Allereerst wil ik jullie een heel gelukkig 
en gezond nieuwjaar wensen. 
In september ben je gestart met je 
studie bij Curio. En dat was een start 
die anders was dan andere jaren. 
Gedeeltelijk op school en gedeeltelijk 
vanuit huis. Bedankt voor je inzet en 
flexibiliteit in deze gekke tijd.   

Veel informatie heb je inmiddels al 
gekregen op school. Maar weet je nog 
dat je veel informatie kunt vinden via 
de webpagina curio.nl/mbo/studie-
info. In deze folder staan nog wat 
extra tips. 

Ik wens je een leuk tweede half jaar 
en veel succes met je studie. 

Hartelijke groet,

Rob Neutelings 
Voorzitter Raad van Bestuur Curio

MyStaPP, onze studentenapp 
In MyStaPP vind je informatie over 
je cijfers, roosters, aanwezigheid, 
studievoortgang en het laatste 
(corona)nieuws. Je kunt ook je ouders/
verzorgers toegang geven via een 
aparte login. Hiervoor maak je zelf een 
toegangscode aan in MyStaPP.  

BPV (beroepspraktijkvorming) 
Veel van onze eerstejaars bol-
studenten starten in deze periode 
met een stage. Weet jij al dat iedere 
opleiding één of meerdere bpv-
begeleiders heeft? Daar kun je terecht 
voor al je vragen en opmerkingen over 
je stage. 

Zorgteam
Binnen al onze scholen hebben we 
zorgmedewerkers/trajectbegeleiders. 
Zij zijn er om jou te ondersteunen 
als je vastloopt in je studie. Dat kan 
een financiële, sociale of emotionele 
oorzaak hebben. Wil je begeleiding 
voor je dyslexie of zit je even niet 
zo lekker in je vel? Zoek jouw 
trajectbegeleider dan op via StiP.

Heb je je draai toch niet helemaal 
gevonden in je studie en zou je graag 
van opleiding willen veranderen? 
Bespreek dit dan met je slb’er.

curio.nl/mbo/studie-info

Eind augustus 2020 heb je een welkomst 
flyer ontvangen. Daarin las je waar je 
alle praktische informatie voor en over 
je studie bij Curio kunt vinden. Sindsdien 
ontvang je alle informatieberichten via 
MyStaPP of via e-mail. In deze flyer vind 
je nog wat extra informatie die belangrijk 
is voor je studie. 
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