ONTWERPVOUCHER

TIJD EN/OF
EXPERTISE ‘INKOPEN’

Beste docentontwerper,
Curio ondersteunt onderwijseenheden actief bij het (blended) ontwerp van de
opleidingen. Ben je gestart of wil je starten maar mis je ontwerptijd binnen je team?
Dan is dit vouchertraject een kans.

Wil je info of advies?
Klik hier voor de vouchercoördinator van Curio.

Vooral kleinere onderwijseenheden of onderwijseenheden met meerdere ‘kleinere’
crebo’s kampen regelmatig met dit probleem: je wilt wel stappen zetten maar hebt
eenvoudigweg de tijd niet.
Het uitgangspunten zijn eenvoudig:
1. Ontwerpersduo binnen een onderwijseenheid heeft extra tijd en/of begeleiding nodig;
2. Ontwerpersduo maakt de gewenste ontwerpdoelen en beoogde resultaten zichtbaar in de aanvraag;
3. Curio centraal stelt voor maximaal 9 maanden per aanvraag ontwerptijd beschikbaar;
4. De ontwerptijd is maximaal 4 uur per week per persoon;
5. Als de aanvraag wordt goedgekeurd komt de fte ten goede aan de onderwijseenheid.
Hieronder vind je 3 links / QR-codes naar meer info en het aanvraagformulier:

STAPPENPLAN

STRATEGIE CURIO

Het vouchertraject is een
onderdeel van het totale PvA
online en blended leren binnen
de onderwijsvisie van Curio.

Het stappenplan beschrijft
de stappen van aanleiding,
aanvraag tot uitvoering en
evaluatie.

KLIK OF SCAN HIER

Voorbeelden:
De extra uren en/of begeleiding
die je nodig hebt verschillen
per onderwijseenheid, crebo en
doelgroep studenten/leerlingen.
Ter illustratie hier een paar
voorbeelden van de vouchermaatwerkbegeleiding:

AANVRAAGFORMULIER

Download je aanvraagformulier
vouchertraject.

KLIK OF SCAN HIER

1

Een onderwijseenheid
vraagt begeleiding bij 4
docentontwerpers die
iedere dinsdagmiddag
tussen 13.00 en
16.30 uur werken
aan het blended
ontwerp van 4 nieuwe
kwalificatiedossiers.

KLIK OF SCAN HIER

2

Een onderwijseenheid
heeft eenmalig een
bedrag nodig voor een
externe begeleider die
zij 2 dagen inschakelen
voor het onderdeel
“hybride opdrachten”
binnen het blended
ontwerp van een totaal
nieuw crebo.

3

Een onderwijseenheid
wil 14-daagse
begeleiding bij het
blended maken van de
leeractiviteiten in een
bestaand curriculum.
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