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Voorwoord
Topsector en topvakschool in beweging
Voor u ligt het bestuursverslag 2015. Hierin
geven wij een beeld van de ontwikkelingen en
de realisatie van de resultaatgebieden in 2015
voor onze instelling: Cibap, vakschool voor
verbeelding.
De positie die de Topsector creatieve industrie
in ons land en Europa inneemt is van grote
betekenis. Niet alleen door vernieuwend
design en ontwerp, maar ook als aanjager van
innovaties in tal van sectoren. Het is een sector
die kansen biedt voor vele professionals.
Wat geweldig dat onze studenten en
medewerkers aan die topsector een
professionele bijdrage kunnen leveren! In dit
jaarverslag leest u hoe we daarmee bezig zijn.
In 2015 is het Toekomstboek 2020 de leidraad
geweest voor ons handelen.
De strategie die in dit boek is verwoord, heeft
aan de basis gestaan van onze plancyclus,
waaraan de teamplannen en de beleidsrijke
begroting zijn ontleend. In alle deelfacetten
van de plancyclus worden steeds de drie
kernthema’s, onze studenten (het onderwijs),
onze omgeving (het beroepenveld) en onze
medewerkers (de organisatie) belicht. Zo ook in
dit bestuursverslag.

In Cibap Pro, praktijk realistisch onderwijs, is
onze onderwijsvisie uitgewerkt en in de hele
organisatie omarmd en uitgerold. In 2015 is
ons onderwijs Cibap Pro ook organisatorisch
geïmplementeerd in fase 1. We zijn gaan werken
met de vernieuwde kwalificatiedossiers, binnen
een vernieuwde architectuur. Dat vraagt van
onze organisatie veerkracht en aandacht. Uit
de eerste studentenevaluaties blijkt dat onze
studenten tevreden zijn. We blijven echter
zeer attent op borging en verbetering van de
resultaten. Het onderwijs staat niet stil.
Onze omgeving waardeert met name het werken
met vijf kerncompetenties, een belangrijke
basis van ons onderwijs. In gesprekken met het
beroepenveld scherpen wij de noodzakelijke
deelcompetenties, die men van onze studenten
mag verwachten, steeds aan.
Van onze medewerkers verwachten wij eveneens
veel, wij realiseren ons goed dat de dynamiek
van het vak veeleisend is. Wij proberen daarin
tegemoet te komen door scholing te bieden,
de administratieve last te verminderen en waar
mogelijk inhoudelijk verlichting te bieden door
de inzet van ondersteunende bureaus.
Dit bestuursverslag zal doorkijkjes bieden naar
wat we in 2016 en in de komende jaren gaan
realiseren. Niet alleen het feit dat kalenderjaar
en studiejaar in elkaar overgaan, maar vooral dat
het Cibap voortdurend in beweging is, maakt
dat we het schrijven van een bestuursverslag
beschouwen als een geforceerde pas op de
plaats.
Nog steeds is dat onze herkenbare kwaliteit: dat
we veel bereiken, maar ook steeds reageren op
de razendsnelle ontwikkelingen in de Creatieve
Industrie waar onze studenten een plek zullen
vinden.
In beweging blijven, blijft daarom ons credo!
Coby Zandbergen
Voorzitter College van Bestuur
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Leeswijzer
Dit bestuursverslag is opgezet naar analogie van ons
Toekomstboek 2020, onze beleidsrijke begroting en
onze teamplannen. In het hoofdstuk ‘Wie zijn wij’, stellen
wij het Cibap voor. Zowel onze missie, als de markante
ontwikkelingen in 2015 komen hier aan de orde. Tevens
behandelen wij het onderdeel Bestuur en Toezicht.
In hoofdstuk 2 gaat het over onze studenten, over het
onderwijs dus. Behalve de feiten, beschrijven wij ook het
implementatietraject Cibap Pro en gaan in op de kwaliteit
van onze vakschool.
In hoofdstuk 3 beschrijven wij de ontwikkelingen rondom
onze medewerkers: de trajecten die in gang zijn gezet en
de resultaten daarvan in 2015.
Hoofdstuk 4 beschrijft onze relatie met de omgeving,
zowel beroepsmatig als onderwijsinhoudelijk.
In hoofdstuk 5 is het kwaliteitsplan opgenomen dat
wij hebben opgesteld rondom de hiervoor aangereikte
thema’s.
In hoofdstuk 6 komt de financiële vertaling aan bod,
inclusief de continuïteitsparagraaf. Het complete financiële
jaarverslag is vanzelfsprekend beschikbaar.
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Hoofdstuk 1:

Hoofdstuk 1:

Wie zijn wij?
Cibap
vakschool voor verbeelding
Het Cibap leidt op voor een baan of
ondernemerschap in de creatieve industrie.
Cibap wil als vakschool in de regio Zwolle een
kleinschalig topinstituut zijn op het hoogste mbo
niveau.
Het onderwijsaanbod richt zich wat niveau 4
opleidingen betreft op de domeinen Ontwerp en
Vakmanschap, Ontwerp en Media en Ontwerp
en Ruimte. Cibap heeft ervoor gekozen met de
opleiding op niveau 2 (Medewerker Vormgeving)
te stoppen. Het aanbod op niveau 3 wordt
gecontinueerd.
Het Cibap richt zich op Noord- en OostNederland en heeft een hechte verbinding
met de creatieve vakscholen in Nederland,
met name met de mbo-instelling SintLucas.
Daarnaast zijn er nationaal en internationaal
hechte samenwerkingsverbanden met hboonderwijsinstellingen, het beroepenveld en het
bedrijfsleven.
Hiermee sluiten we aan bij de creatieve
arbeidsmarkt, worden stages in binnen- en
buitenland gecreëerd en spelen we in op
landelijke ontwikkelingen. Onze ambitie is om
regionaal en landelijk voorop te lopen.
Eind 2014 is in het Toekomstboek 2020
symbolisch aangeboden aan Raad van Toezicht
en Ondernemingsraad. De strategische keuzes
die in dit document zijn beschreven zijn tot stand
gekomen met onze medewerkers, studenten en
onze omgeving in de vorm van leertafels.

Ondernemendheid
Creativiteit

Het Toekomstboek vormt de basis voor ons
handelen en onze plancyclus. De beleidsrijke
begroting 2015 en die van 2016 geven aan
welke beleidskeuzes er zijn voor het betreffende
kalender- en studiejaar gerelateerd aan de
strategische keuzes 2020. Zo ontstaat een
consistente lijn die als rode draad fungeert bij de
planvorming.

Communicatie
Vakmanschap
Omgevingsbewustzijn
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Twee belangrijke strategiekeuzes zijn
kenmerkend en belangrijk om te belichten en zo
dit verslag te duiden:

De inzet van kerncompetenties
Wij beschouwen een vijftal kerncompetenties
als essentieel voor de ontwikkeling van onze
studenten tot professionals. Het zijn:
• Creativiteit
• Vakmanschap
• Ondernemendheid
• Communicatie
• Omgevingsbewustzijn
Deze combinatie van tools zijn essentieel voor
een succesvolle toekomst voor onze studenten
en vormen dan ook de basis voor ons onderwijs
en dus voor alle opleidingen die wij aanbieden. In
alle dossiers, ook in de toetsing en examinering,
worden deze competenties weggeschreven.
Om de kerncompetenties inhoudelijk
vorm te geven en te borgen hebben wij
meesterdocenten aangesteld. Zij richten zich
op de inhoud van de competenties, voeden ze
met inzichten uit de beroepspraktijk, en richten
de teammanagers en teams op de voortdurende
inhoudelijke groei van het onderwijs dat nodig
is om de competenties te ontwikkelen bij de
studenten.

Kwaliteit
Het dilemma van een publieke organisatie als
het beroepsonderwijs is de kwaliteit te bieden
die nodig is, zonder de organisatie onder te
dompelen in regels en systemen die kwaliteit
zouden moeten controleren. Wij willen het
vertrouwen weer terug brengen en sturen op
een kenmerkende set van inhoudelijke thema’s
die de kwaliteit werkelijk borgen volgens het
principe van high trust, low tolerance. In dialoog
met elkaar en met onze omgeving zijn wij tot
de conclusie gekomen dat werkelijke kwaliteit
zich openbaart door de tevredenheid van onze
studenten, de tevredenheid van onze omgeving
en de tevredenheid van onze medewerkers.
Wij zetten daarom in op een sturen op de
voortdurende verbetering van de tevredenheid
van onze stakeholders met kwalitatieve en
kwantitatieve instrumenten. De borging van dit
proces is in 2015 gestart en verloopt langs de
lijnen van de hele organisatie tot en met het
college van bestuur.
Onze ambitie hiermee is om vaandeldrager
te zijn voor ‘excellentie’ en dat als
merkpositionering uit te voeren.
Deze missie is in verschillende uitingsvormen
de basis voor ons handelen vanaf onze
oprichtingsdatum in 1954.

Missie: Professioneel met karakter
Cibap is de toonaangevende vakschool waar
talentenvolle studenten worden uitgedaagd te
excelleren als toekomstig beroepsbeoefenaar.
Vak- en didactisch bekwame onderwijsgevenden
moedigen de studenten aan hart, hoofd en
handen in te zetten en zich te ontwikkelen in een
uitdagende en praktijkgerichte leeromgeving.
Het Cibap beoogt daarmee onze studenten te
stimuleren en eigenstandig te communiceren,
te overwegen en te handelen en zich zo te
ontwikkelen tot zelfredzaamheid.
De ondersteunende bureaus en servicediensten
ondersteunen de studenten en de
onderwijsgevenden in het onderwijsproces.

Onze waarden
Onze waarden kennen hun bronnen in onze
christelijke traditie. De waarden zijn passie,
betrokkenheid, vakmanschap en creativiteit.
Herijking van deze waarden door ze te vertalen
in gedragskenmerken, cultuurwaarden en in een
aanvulling waar het onze verantwoordelijkheid
naar de aard betreft, heeft onze aandacht.
6
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Wij hebben deze waarden in ons toekomstboek
2020 vertaald naar vijf kerncompetenties die wij
bij onze studenten willen ontwikkelen:
•
•
•
•
•

Creativiteit
Vakmanschap
Ondernemendheid
Communicatie
Omgevingsbewustzijn

Van strategie naar plan
Vanuit deze uitgangspunten zijn wij aan het werk
onze doelstellingen dag tot dag te bereiken.
Onze plancyclus zet dit dagelijks handelen in
perspectief en is daarbij een sturend mechanisme.
De Plancyclus omvat de volgende stappen:

Toekomstboek 2020

Structuur en Organisatie
Het directieteam bestaat daarmee uit drie
directieleden:
1 directeur Onderwijs en Organisatie
2 directeur Onderwijs en Ondernemerschap
3 directeur Financiën en Control
De organisatie wordt bestuurd door de voorzitter
van het College van Bestuur, die tevens optreedt
als voorzitter van het directieteam.
De portefeuilles van de directieleden richten
zich op de ontwikkelingen in de organisatie en
de omgeving. De teammanagers zijn daarin
verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie
in de onderwijsteams. De meesterdocenten
zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke
ontwikkeling van de kerncompetenties.
Bureaucoördinatoren en hoofden van dienst
sturen de bureaus respectievelijk de diensten aan.

Identiteit
Onderwijsteamplannen en Bureauplannen
per studiejaar
Voorjaarsbrief

Strategische keuzes per kalenderjaar
Actualisatie onderwijsteamplannen
Jaarplannen servicediensten
Najaarsbrief

In 2015 is de werkgroep Cultuurwaarden
verder gegaan met het uitwerken van de
cultuurwaarden in vieringen en bijeenkomsten,
waaronder een studiedag. Dit heeft geleid tot het
organiseren van studiebijeenkomsten waarbij het
thema Cultuurwaarden centraal stond.
De werkgroep heeft naast de
studiebijeenkomsten een aanbod gerealiseerd
van activiteiten buiten de werktaak om, zoals
mindfulness, boekbesprekingen etc.
Daarnaast is een groep studenten en docenten
aan de slag gegaan met het opnieuw opzetten
van een theaterprogramma. Dit programma is
aan het einde van het jaar feestelijk aangeboden
aan studenten en aan medewerkers, oudmedewerkers en partners.

Beleidsrijke Begroting kalenderjaar
In 2015 zijn de onderwijs teamplannen en de
bureauplannen gemaakt ten behoeve van het
studiejaar 2015/2016. In het najaar zijn deze
teamplannen van een update voorzien en die van
de servicediensten gemaakt: dit alles vormde de
basis voor de beleidsrijke begroting 2016. In elk
plan is eerst aangegeven wat de resultaten zijn van
de doelen die in het jaarplan daaraan voorafgaand
zijn gesteld; deze evaluatie is steeds meegenomen
in de formulering van de nieuwe doelen.
Het is gebleken dat dit een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan het planmatig werken aan de
doelen die zijn gesteld in het toekomstboek.
De door ons gehanteerde PAR methodiek, van
Prepare Act Reflect is hiermee een aansluitend
geheel: we werken planmatig aan verbeteringen.
bestuursverslag 2015
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Organisatiestructuur Cibap vakschool voor verbeelding

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Marketing &
Communicatie

Medezeggenschap

Personeel & Organisatie

Secretariaat

Directeur
Onderwijs & Organisatie

Directeur Onderwijs
& Ondernemerschap

Teammanagers

Team fase 1

Directeur
Financiën & Control

Hoofd Administratie

Team niveau 2 en 3
Administratie

Team fase 2/3
Ontwerp en Media

Team fase 2/3
Ontwerp en Ruimte

Team fase 4

Team fase 2/3
Ontwerp en Vakmanschap

Ondersteunende bureaus
- Bureau Onderwijs
- Bureau Kwaliteit en Examinering
- Bureau Bedrijfscontacten
- Bureau Student Support
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Hoofd Bedrijfsvoering

Receptie

Facilitaire
dienst

Hoofd ICT

Informatie
beheer

Toelichting managementstructuur:
Het Directieteam bestaat uit:
College van Bestuur: Coby Zandbergen (vz)
Directie:
Rob Blaauwbroek
		
Okelien Hoogland
		
Cor de Koning

ICT

Bestuur en Toezicht

Medezeggenschap

Raad van Toezicht

De medezeggenschap is binnen het Cibap
geregeld door middel van het functioneren van
een Ondernemingsraad (OR), een Studentenraad
(SR) en een Adviesraad Ouders (ARO).

Het Cibap kent een governance structuur.
De Raad van Toezicht functioneert volgens
de vastgestelde statuten (2011) en het
bestuursreglement en voldoet aan het gestelde
in de branchecode Goed Bestuur in de BVE
sector. Er is in 2011 een klokkenluidersregeling
vastgesteld, waarvan tot nu toe nog geen
gebruik is gemaakt.
In het bestuursjaar 2015 is geen sprake
geweest van tegenstrijdig belangen dan wel
belangenverstrengeling.
De samenstelling van de Raad van Toezicht in
2015 is:
•
•
•
•
•
•
•

De heer J.H.M. Robben (voorzitter)
De heer G.A.W.M. Derks (vice - voorzitter)
De heer A.P.M. Buller
De heer F.J. Markerink
De heer H.J. van Keulen
De heer M.W. Kornegoor
Mevrouw E.S. Zandveld

In bijlage twee wordt uitgebreider ingegaan
op het functioneren van de Raad van Toezicht
in 2015.

De Ondernemingsraad
Het overleg met de Ondernemingsraad is in
2015 constructief geweest. De implementatie
van het traject Cibap Pro 2015 in fase 1 was een
belangrijk onderwerp
De raad volgt de overlegprocedure die is
opgesteld en die voorziet in een vooroverleg
met het CvB, een onderling en een regulier
overleg. Hierin is de informatievoorziening
vanuit het CvB gekoppeld. Regelmatig hebben
leden van de directie, hoofden van dienst en
bureaucoördinatoren een toelichting gegeven
op geagendeerde punten. Jaarlijks heeft de
ondernemingsraad overleg met een delegatie
vanuit de Raad van Toezicht. In bijlage drie
is het jaarverslag van de Ondernemingsraad
opgenomen.

Studentenraad
De Studentenraad is in de loop van 2015 volop
aan het werk geweest. De Studentenraad
stelt zich meedenkend en constructief op en
behandelt de punten op een professionele
wijze. Ondanks de soms snelle wisselingen in
de samenstelling van de Studentenraad, is de
inbreng van de studentenleden steeds op niveau
gebleven. Jaarlijks heeft de studentenraad
overleg met een delegatie vanuit de Raad van
Toezicht. De studentenraad krijgt ondersteuning
vanuit het directiesecretariaat. In bijlage
vier is het jaarverslag van de studentenraad
opgenomen.

Adviesraad Ouders
De Adviesraad Ouders heeft na hun aantreden
gezocht naar de juiste inzet. De continuïteit van
de samenstelling is hierbij een aandachtspunt.
De Adviesraad Ouders is in 2014 grotendeels
vernieuwd. Er is steeds gewerkt aan een agenda
met daarop de volgende thema’s:
•
•
•
•

Studentbegeleiding
Begeleiding dyslexie en dyscalculie
Kwaliteit en de toetsing door de inspectie
Bespreking van de jaarresultaten en de
beleidsrijke begroting.
bestuursverslag 2015
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De Adviesraad Ouders treedt tweemaal per
jaar in overleg met de Studentenraad en de
Ondernemingsraad en jaarlijks met een delegatie
vanuit de Raad van Toezicht. In bijlage vijf
is het jaarverslag van de Adviesraad Ouders
opgenomen.

Samen met de creatieve vakscholen, waaronder
SintLucas, is ook in 2015 ingezet op een hecht
netwerk van topbedrijven en professionals op
landelijk gebied, waarmee de relatie rondom de
thema’s vakontwikkeling en daarmee gerelateerd
onderwijsontwikkeling wordt geïntensiveerd.

Hiermee is de medezeggenschap bij het Cibap
op orde en functionerend op een goed en
werkbaar niveau.

Naast deze directe stakeholders maakt Cibap
deel uit van tal van netwerken, die beschreven
staan in hoofdstuk 4 Onze Omgeving. Daar staat
ook beschreven hoe wij via bijeenkomsten en
symposia, steeds contact houden met relevante
bedrijven en organisaties. Onze alumni spelen
daarin een belangrijke rol.

Horizontale Dialoog
Het Cibap opereert als vakschool actief in
meerdere netwerken. Hierin laat zij zich
voortdurend adviseren door de opvattingen en
inzichten van een diversiteit aan stakeholders
die daardoor mede het beleid van het Cibap
beïnvloeden. Dit zijn:
• Raad van Inspiratie
- Deze groep wordt gevormd door
sleutelfiguren in het beroepenveld dat Cibap
voert. Zij worden gevoed door informatie
vanuit de organisatie en geven adviezen
over thema’s die te maken hebben met
toekomstig aanbod en ontwikkelingen in het
beroepenveld.
• Expertgroepen
- Elk team heeft een expertgroep die ingezet
wordt bij de examinering en de ontwikkeling
van de proeven. Behalve dit zijn de
expertgroepen ook belangrijke adviseurs
bij de ontwikkeling van het lesmateriaal en
de vertaling van vakontwikkelingen in het
onderwijs.
• De leden van de Creatieve Coöperatie
- Het Cibap heeft het initiatief genomen tot de
oprichting van een Creatieve Coöperatie in
2012. In deze coöperatie zijn diverse creatieve
ondernemers werkzaam, die een directe
verbinding hebben met het beroepenveld en
ondernemerschap. De leden verbinden zich
actief aan de studenten die in de Creatieve
Coöperatie aan projecten werken, en aan
docenten die deze projecten begeleiden.
Zo ontstaat een kruisbestuiving en een
inhoudelijke groei van onderwijsinhoud en
–begeleiding.
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Ouders
Cibap hecht veel waarde aan een goede
relatie met ouders. Daarom zijn er regelmatig
ouderbijeenkomsten rondom thema’s als
beroepspraktijkvorming, onderwijsontwikkeling etc.
Verder worden de ouders vertegenwoordigd door
de Adviesraad Ouders.

		

Hoofdstuk 2:

Onze Studenten
in 2015
Cibap Pro onderwijs
De wereld om ons heen is aan het veranderen.
Vaste opvattingen, regels, rolpatronen
en systemen werken verlammend.
Ondernemendheid, innovatiegerichtheid,
creativiteit en voortdurende zelfontplooiing
zijn competenties die meer dan ooit nodig
zijn. Jongeren staat een toekomst te wachten,
waarin zij hun bestaansmogelijkheden moeten
ontdekken. Niets is vanzelfsprekend, maar
je ‘plek’ zal zelf gezocht moeten worden.
Samenwerken met anderen, waardoor je je
mogelijkheden vergroot en zo succesvoller
kunt optreden, is onontbeerlijk. Succes is niet
vanzelfsprekend, maar wel haalbaar.

Samenwerken met anderen,
waardoor je je mogelijkheden
vergroot en zo succesvoller kunt
optreden, is onontbeerlijk

Hoe kunnen we studenten daarop voorbereiden
in het onderwijs? Jongeren moeten worden
uitgedaagd door middel van eigentijds onderwijs:
zinvol, ervaringsgericht, praktijk realistisch
onderwijs. Dit is de basis van ons Cibap Pro
onderwijs, waarbij de studieloopbaan van de
student centraal staat. Hij wordt met behulp
van praktijk realistisch onderwijs uitgedaagd het
werkveld te ontdekken en langzamerhand zelf
keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid
te nemen voor zijn onderwijsproces. Dit
onderwijsconcept wordt doorontwikkeld op
basis van de herziene kwalificatiedossiers,
maar ook op basis van nieuwe inzichten
over de toekomst van onze studenten. In de
toekomstkrant 2020 schetsen we een beeld
van dat nieuwe onderwijs. In dit beeld blijft
een duidelijke onderwijsstructuur herkenbaar
en de docent houdt zijn belangrijke rol in
onderwijsoverdracht. Weliswaar groeit de rol
van de docent die alles weet en het leerproces
zelf vormgeeft, naar de coach, stimulator,
inspirator, leraar en instructeur die de student
de ruimte geeft zelfverantwoordelijkheid te
nemen voor zijn onderwijstraject. Een docent
die het leerproces volgt en begeleidt, instrueert
en doceert op het moment dat dit in dat proces
aan de orde is. Een docent die rekening houdt
met de diversiteit in leerstijlen wat een grote
mate van flexibiliteit en maatwerk in aanpak
en onderwijsaanbod vergt. De student vraagt
een veilige praktijk realistische leeromgeving,
waarin hij individueel en samen met docenten,
instructeurs en medestudenten kan werken en
leren. Ervaringsleren, praktijkleren zijn hierbij
mooie aanvullende onderwijsconcepten.
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Onze onderwijsbenadering is een
goede afspiegeling van de aanpak in het
beroepenveld, waar dynamiek, flexibiliteit en
samenwerken aan de orde van de dag zijn.

Professionals
Er wordt al meer een beroep gedaan
op de vak- en pedagogisch-didactische
competenties van onderwijsgevenden
en begeleiders. Waar voorheen het
onderwijsteam in zijn geheel verantwoordelijk
was voor het onderwijsproces en de
bijbehorende studiebegeleiding van een
bepaalde groep studenten, richten wij ons
nu op de professionals die de individuele
student weten uit te dagen tot zelfinzicht,
zelfverantwoordelijkheid en zelfontplooiing.
Ter ondersteuning van de hiervoor benodigde
pedagogisch-didactische vaardigheden en
kennis van lesdifferentiatie is in 2015 een
training opgestart met behulp van het erkende
scholingsinstituut ECNO. De studiebegeleiders
en studiecoaches zijn geschoold op het gebied
van coaching en gesprekken voeren door
deskundigen van hetzelfde scholingsinstituut.

Eenheid en structuur
Door het klassikale systeem los te laten en
uit te gaan van een fasen systeem, waarbij
studenten met fasegenoten samenwerken,
wordt onderwijs meer op maat en flexibel
aangeboden. Studenten krijgen daarmee de
mogelijkheid te versnellen, zich te verbreden
en zich te verdiepen.
Fase 1 is het basisjaar; de student leert het
Cibap kennen en oriënteert zich op de
diverse opleidingsmogelijkheden en maakt
een eerste keuze voor een opleiding. In fase
2 en 3 worden de studenten verder opgeleid
binnen een opleiding. Zij werken samen binnen
de praktijk realistische onderwijsprojecten,
waardoor zij meer uitgedaagd en gemotiveerd
zijn. Fase 4 is de examenfase.
Dit vergt een grote mate van standaardisatie
van het onderwijsproces en de begeleiding
daarvan.
Waar voorheen sprake was van verschillende
vakken, wordt nu alles gecentreerd in onze
kerncompetenties. Projectonderdelen zijn met
elkaar uitwisselbaar zonder dat dit gevolgen
hoeft te hebben voor de faciliteiten en de
begeleiding. Dit in combinatie met een vaste
planning, resulteert in optimale flexibiliteit en
mogelijkheid voor maatwerk.
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Alle teams hebben Cibap Pro fase 1, respectievelijk
fase 2 en 3 opgepakt en de principes daarvan
worden toegepast in het aangeboden onderwijs. De
organisatie van het onderwijs is gestandaardiseerd
in vaste periodes, de afwisseling tussen grotere
projectgroepen en kleinere instructieklassen is
opgenomen in het rooster. In 2016 wordt het
onderwijs gekoppeld aan een continurooster
voor de studenten. Van onderwijsgevenden wordt
verwacht dat zij van 8.45 tot 17.15 uur voor het Cibap
beschikbaar zijn. Het organisatiebelang gaat voor het
persoonlijk belang bij het maken van een rooster.

Studiebegeleiding
Ons onderwijs vereist een bestendige basis voor
de studieloopbaanbegeleiding. In fase 1 worden de
studenten per klas begeleid door een studiebegeleider
en een mentor. In fase 2, 3 en 4 worden de studenten
begeleid door steeds dezelfde studiecoach. Hierdoor
neemt de kwaliteit van coaching, advisering en
stimulering aanmerkelijk toe. Hiermee heeft het Cibap
voor een duidelijke aanpak gekozen in het kader van
Passend Onderwijs, binnen het Cibap Pro concept.
Het bureau Student Support ondersteunt de
onderwijsteams bij deze studiebegeleiding en
verzorgt de extra ondersteuning van studenten die
door specifieke problematiek in hun onderwijsproces
stagneren, met behulp van tweede- en/of derdelijns
externe deskundigen. In 2015 zijn we opnieuw
succesvol geweest in onze vroegtijdig school verlaten
(VSV) aanpak. De zij-uitstroom in 2015 is lichtelijk
gedaald ten opzichte van voorafgaande jaren.

Klachtenregeling
Als onderwijsinstelling proberen wij studenten zoveel
mogelijk tot hun recht te laten komen. Toch kan het
voorkomen dat een student en/of de ouders onvrede
hebben over een voorval of bepaalde situatie op het
Cibap. Natuurlijk probeert de directie zo’n klacht in
goed overleg met de student en/of de ouders op te
lossen. Mogelijk dat ook de vertrouwenspersoon,
de ondernemingsraad of de studentenraad daarin
een bemiddelende rol kan vervullen. Mogelijk
kan ook de inspecteur BVE, als onafhankelijke en
externe deskundige, een bijdrage leveren aan het
oplossen van de klacht. Maar het kan ook zijn dat een
student en/of de ouders vinden dat er onvoldoende
aandacht wordt besteed aan hun klacht of dat
die klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost.
Voor die situaties is het Cibap aangelsloten bij een
landelijke klachtencommissie. De student en/of de
ouders kunnen dan dus een klacht indienen bij deze
commissie.
In het jaar 2015 heeft het Cibap via de
klachtencommissie geen klacht ontvangen.

Toetsing
Flexibiliteit en maatwerk vraagt ook standaardisatie
van de onderwijsprojecten zelf en de bijbehorende
voortgangstoetsing. De keuze is gemaakt om de
eindexamentoets hiervoor de basis te laten zijn.
Voor alle opleidingen is een Proeve van
Bekwaamheid, of wel een Meesterproef
beschikbaar. Tot nu toe was het format van deze
proef ook het format van de onderwijsprojecten
in de voorafgaande fases en de bijbehorende
voortgangstoetsing. In 2015 is gestart met een
voortgangstoetsing op basis van de 5 Cibap
kerncompetenties, waarmee de toetsing passend
wordt gemaakt bij het Cibap Pro principe.

Doorontwikkeling
We zijn intussen met de doorontwikkeling
van ons Cibap Pro concept op de goede weg.
Fase 1 is nu een Cibap breed basisjaar op
basis van onze 5 Cibap kerncompetenties. De
eerstejaars studenten wordt een basis van de 5
kerncompetenties aangereikt en zij krijgen tevens
tijd om zich goed te oriënteren op ons werkveld,
de creatieve industrie, voordat zij een keuze
maken voor een van de opleidingen. Voor het
merendeel van onze niveau 4 opleidingen is van
de mogelijkheid tot versnelde invoering van de
herziene kwalificatiedossiers, gebruik gemaakt.
Tegelijkertijd is het juist voor onze vakschool
de uitdaging om onze studenten toe te
rusten voor een onzekere toekomst. Daarom
herijken we weliswaar de inhoud van
onze onderwijsdomeinen naar de nieuwe
kwalificatiedossiers, maar voegen daar in onze
leerlijnen eigen en eigentijdse elementen aan toe.
Ook het hanteren van onze vijf kerncompetenties
vraagt van ons een voortdurend inhoudelijk
voortbouwen en ontwikkelen van deze
competenties, die in elk domein een eigen accent
en aandacht krijgen.

Nieuwe functies
Voor deze inhoudelijk doorontwikkeling zijn
twee nieuwe docentfuncties gedefinieerd; die
van kwartiermaker en die van meesterdocent. De
kwartiermaker heeft een kortlopende opdracht,
hij onderzoekt specifieke onderwerpen en stelt
vervolgens een advies op. De meesterdocent staat
functioneel naast de teammanager en draagt
zorg voor de onderwijsinhoudelijke aspecten in
de opleiding en de doorontwikkeling daarvan.
Hij/zij definieert een toekomstgerichte visie op
een van de vijf kerncompetenties en draagt zorg
voor een Cibap brede implementatie. Gezien het
feit dat ook het meesterdocentschap in principe

wordt uitgevoerd in een begrensde periode, heeft
het Cibap de mogelijkheid zich voortdurend te
innoveren. Op het moment dat een innovatie
rond de kerncompetentie zich aandient, kan deze
functionaliteit toegepast worden.

Lesmateriaal
Elke student heeft zijn eigen leerstijl. Om
hem optimaal te begeleiden is specifieke
begeleiding en gedifferentieerde aanpak in
onderwijsoverdracht noodzakelijk. Om het
onderwijs hierbij facilitair te ondersteunen
ontwikkelt het Cibap een aanvullend digitaal
leermiddelen systeem en stimuleert het gebruik
van multimedia. De kaders voor het systeem
zijn inmiddels gedefinieerd en binnen het Cibap
wordt het eigen digitale leermiddelen magazijn
(DLM) gevuld. Tevens is een aantal licenties voor
digitale leermiddelen aangeschaft, waarmee de
studenten gestimuleerd worden zelf actief kennis
te verwerven.

Onderwijsaanbod
Krachtig en toonaangevend onderwijs vraagt
eenheid in ons onderwijsaanbod. Het Cibap
positioneert zich daarbij als een belangrijke
schakel in de keten vo-mbo-hbo. Zowel met het
vo als met het hbo wordt hiervoor structurele
samenwerking gezocht.
Het Cibap verzorgt alleen opleidingen die voldoen
aan de wettelijk verplichte uren voor begeleidende
onderwijstijd en beroepspraktijkvorming.
De opleiding Medewerker Vormgeving niveau 2
wordt afgebouwd en doorontwikkeld naar een
volwaardige niveau 3 opleiding. Met ingang van
het nieuwe studiejaar 2016-2017 zullen wij ons
uitsluitend richten op onze niveau 4 opleidingen
en op een volledig aanbod niveau 3 DTP, Sign en
AV. Talentvolle kandidaten met een vmbo basis
diploma, zullen wij in samenwerking met het
vo, trachten naar deze niveau 3 opleiding toe te
leiden. Om ons onderwijsprofiel te versterken,
is binnen het domein Ontwerp en Vakman
de opleiding Textiel- en Materiaalontwerper
toegevoegd en binnen het domein Ontwerp en
Media de opleiding Mediaredactie.
Door het aanbod vanaf begin 2015 van verdiepende
en/of verbredende lespakketten in het zogenaamde
Academieblok op de maandagochtend is een begin
gemaakt met de ontwikkeling van keuzedelen en/
of excellentie/mastertrajecten.
Een studie op het hbo is voor zo’n 65 % van onze
studenten een vervolgstap na het behalen van het
Cibap diploma. Een goede voorbereiding hierop is
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essentieel. In nauwe samenwerking met het hbo
worden studenten taal-en wiskundemodules op
hbo niveau aangeboden. Studenten kunnen zich
ook voorbereiden op studeren in het hbo door
het volgen van een doorstroommodule. Zo is de
doorstroommodule Communicatie ook in 2015
aangeboden en door verschillende studenten
succesvol afgerond.

Ondersteunende bureaus
De onderwijsteams worden ondersteund door
de verschillende bureaus: het bureau Kwaliteit
en Examinering, het bureau Bedrijfscontacten,
het bureau Student Support. Hieraan is het
bureau Onderwijs toegevoegd, om het
Cibap Pro onderwijsconcept school breed
te borgen en de doorontwikkeling ervan te
ondersteunen. Samen bieden de bureaus die
specifieke ondersteuning aan, waardoor het
onderwijsteam zich kan richten op zijn eigen
taak; namelijk de student begeleiden bij het
succesvol doorlopen van zijn opleiding. Deze
ondersteuning speelt een cruciale rol en is
daarom nog meer versterkt. Dit heeft geleid
tot een bijstelling van het organisatiemodel,
waardoor de bureaus gekoppeld aan
zogenaamde regiegebieden zijn, waardoor meer
efficiëntie en effectiviteit van de ondersteuning
verwacht kan worden. Voor alle bureaus geldt
dat zij de directie adviseren en dat zij samen
met de regiehouders beleidsvoorstellen
aan de directie kunnen voorleggen. De
regiehoudende taken worden uitgevoerd door
de teammanagers.
Door de bureaus samen te laten opgaan in het
Studentenplein, zijn deze bureaus ook voor de
student goed herkenbaar en snel bereikbaar.
Dit geldt tevens voor het Taal en Reken
Centrum dat door samenwerking met de dienst
Informatiebemiddeling, nog meer servicegericht
voor de student werd.

Het bureau Onderwijs
Voor de borging van ons Cibap Pro onderwijs
en de doorontwikkeling daarvan is het bureau
Onderwijs opgericht. Het bureau ondersteunt
en adviseert de teams bij de organisatie van
het onderwijs en bij de begeleiding daarvan.
Ten behoeve van de doorontwikkeling worden
de meesterdocenten door de manager van dit
bureau geadviseerd en gestimuleerd. Vanuit
dit bureau worden de studiebegeleiders en
studiecoaches gecoördineerd. Het taal- en
rekencentrum zal vanaf 2016 tevens onder
toezicht van dit bureau vallen.
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Het bureau Kwaliteit en Examinering
Dit bureau is verantwoordelijk voor de toetsing
en examinering. De examenorganisatie voldoet
aan de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie.
De toetsing en de examinering zijn afgeleid van
de door bureau ICE gecertificeerde Proeves
van Bekwaamheid. De examenprojecten vinden
plaats binnen de daarvoor gestelde eisen
van het toezichtkader van de Inspectie. Waar
noodzakelijk worden onafhankelijke surveillanten
ingezet, waardoor het zogenaamde "vier-ogen"
systeem wordt toegepast. Het bureau resteert
onder een onafhankelijk examencommissie. De
toetsconstructeurs en de toetsvaststellers zijn
gecertificeerd door het bureau ICE.

Het Bureau Bedrijfscontacten
Dit Bureau is verantwoordelijk voor de BPVorganisatie binnen het kader van Cibap Pro. Hiervoor
is de norm dat in fase 2, 3 en 4 in onze niveau 4
opleidingen vijftig procent stage aangeboden wordt.
In 2015 is deze norm voor het domein Ontwerp en
Vakmanschap behaald. Voor het domein Ontwerp
en Media en het domein Ontwerp en Ruimte is
deze norm gedeeltelijk behaald. Dit bureau is tevens
verantwoordelijk voor onze externe projecten, de
relatie met ons werkveld en voor onze internationale
contacten en de doorontwikkelingen daarvan
(zie hoofdstuk 3).

Het Bureau Student Support
De teams, de studiebegeleiders en de studiecoaches
worden door het bureau Student Support
ondersteund bij de begeleiding van de studenten.
Waar de studievoortgang van de student dreigt
te stagneren door specifieke omstandigheden of
problematiek, kan dit bureau ondersteuning van
2e of 3 lijns deskundigen inzetten. Verder zorgt
dit bureau voor analyses van studentenstromen,
adviseert bij de aanname van nieuwe studenten en
is actief bij regionale en landelijke samenwerking ter
voorkoming van voortijdig schoolverlaten.
Met Cibap Pro beogen wij onze studenten te
stimuleren eigenstandig te handelen en zich te
ontwikkelen tot zelfredzaamheid. In 2015 heeft het
voormalige STB, het Student Traject Bureau, daartoe
een transitie doorgemaakt van een richtinggevend
aanbod in diensten en ondersteuning, naar
een vraag gestuurde dienstverlening. De
naamsverandering naar Bureau Student Support
geeft een markering van deze bijstelling in
dienstverlening aan, dat past bij de visie van Cibap
Pro. Om nog meer effectief te kunnen werken en
kwaliteit te leveren, heeft dit bureau haar inzet van
externe ondersteunende diensten herzien.

Bedrijfsvoering

Intake

Het Cibap begeleidt regelmatig studenten die
een andere mbo opleiding hebben afgerond
of vroegtijdig hebben verlaten. Deze studenten
gebruiken in veel gevallen meer studietijd.
Dit heeft gunstige gevolgen voor het VSV
percentage van de aanleverende mbo-instelling,
maar een ongunstig financieel gevolg voor het
Cibap. Na vier studiefasen ontvangt de school
een minimale tot geen financiële compensatie
in de lumpsumvergoeding. Het aantal
studenten dat meer studiejaren nodig heeft dan
voorgeschreven zal binnen de perken moeten
worden gehouden. Het Cibap hanteert daarom
de norm voor het aantal studenten in het 5e, 6e
en zo noodzakelijk, het 7e studiejaar op ca 10 %
van het totale aantal Cibap studenten.

Onze intakeprocedure is passend bij onze
onderwijsopvatting en gebaseerd op de 5 Cibap
kerncompetenties. Een praktische opdracht
waarbij de kandidaat ruimte krijgt om zijn
individuele creatieve capaciteiten te tonen
wordt gecombineerd met een gesprek waarin
de kandidaat wordt bevraagd op zijn motivatie
voor onze opleidingen. Dit gesprek wordt
ondersteund door een digitale test waarin de
mate van ontwikkelbaarheid van de 5 Cibap
kerncompetenties bij de kandidaat wordt
weergegeven.

Kwaliteit: borging van kwaliteit,
kwaliteitsplan
Onze ambitie om kwalitatief hoogstaand
onderwijs aan te bieden vraagt van ons een
helder kwaliteitsbeleid. We willen optimale
kwaliteit blijven bieden, die voldoet aan
het Cibap waarderingskader en aan het
toezichtskader van de onderwijsinspectie.
Met behulp van onze plancyclus op basis
van de strategienota, beleidsrijke begroting,
onze voor- en najaarsbrief, team-,
bureau- en dienstenplannen leggen we de
verantwoordelijkheid diep in onze organisatie.
Hierdoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk,
waardoor de borging van onze kwaliteit
wordt verstevigd. Dit betekent dat wij ook
hoge eisen stellen aan de team-, bureau- en
servicedienstenplannen.
Het Cibap heeft een kwaliteitsplan opgesteld,
waarin aangegeven wordt hoe de school alle
aandachtspunten in 2015 denkt te realiseren. Dit
kwaliteitsplan is de weerslag van de strategische
keuzes en de beleidsvoornemens die in onze
strategienota en onze brondocumenten zijn
opgenomen. Dit plan is door onze toezichthouder
als voorbeeldplan buitengewoon geroemd. De
diverse aandachtspunten (intensivering taal- en
rekenonderwijs, professionalisering van onze
medewerkers, het proces van examinering,
de validiteit en betrouwbaarheid daarvan, de
professionalisering van de examenmedewerkers,
ons excellentietraject en onze BPV strategie) zijn
geïntegreerd in de jaarplannen van de diverse
teams/bureaus, zodat de uitvoering van de
noodzakelijke activiteiten geborgd wordt
(zie hoofdstuk 5).

Fase 0 team
In de tweede helft van 2015 is het vaste
intaketeam getransformeerd in een fase 0
team. Dit team is verantwoordelijk voor de
informatievoorziening naar onze klanten,
werving en intake van nieuwe studenten.
Daarnaast heeft het fase 0 team de opdracht
om langdurige en structurele contacten met
het vo op te bouwen, waardoor we vroegtijdig
creatieve talenten kunnen ontdekken en naar
onze opleidingen kunnen toeleiden. Hiertoe zijn
diverse pilotprojecten met verschillende vmbo
scholen uitgevoerd.

Voorlichting
Voordat de studenten de intake volgen, hebben
zij kennisgemaakt met het Cibap door een
uitgebreid voorlichtingsprogramma. Uiteraard
maken ook beroepen- en studieoriëntatie
programma’s in het vmbo, gastlessen in het
voortgezet onderwijs en voorlichtingsactiviteiten,
onderdeel uit van de kennismaking met creatief
onderwijs.
Behalve de trajecten voor leerlingen benadert
het Cibap ook decanen en vakdocenten als
belangrijke intermediair om de leerlingen te
bereiken. Iedere zes weken ontvangen de
decanen en vakdocenten een nieuwsbrief
met daarin informatie en actualiteiten over
de opleidingen, studentenprojecten en een
overzicht van activiteiten waaraan leerlingen
kunnen deelnemen. Ook nodigen we de
decanen en vakdocenten een keer per jaar uit
voor Creatief Alternatief. Tijdens dit initiatief van
de gezamenlijke vakscholen, maken decanen
en docenten kennis met de mogelijkheden van
creatief onderwijs.
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In de werving van leerlingen onderscheiden we
een aantal stadia:
1. Kennismaken
Overwegend in het derde leerjaar gaan
leerlingen in het voorgezet onderwijs zich
oriënteren op een vervolgopleiding. Dit doen
ze onder andere door een scholenvoorlichting
bij te wonen op hun eigen school. Het Cibap
is tijdens dit voorlichtingsmoment uiteraard
aanwezig. Ook een bezoek aan de Studiebeurs
in Zwolle maakt deel uit van deze oriëntatie.
Ook kunnen derdejaars leerlingen van het
vmbo in Zwolle en in de regio kennismaken
met de mogelijkheden op het Cibap
tijdens de Zwolse meeloopdagen. Tijdens
de meeloopdagen gaan leerlingen zelf
aan de slag tijdens creatieve workshops.
De meeloopdagen zijn een gezamenlijk
initiatief van de Zwolse mbo’s. Ook voor
vmbo-scholen buiten Zwolle bieden we
lesprogramma’s en workshops aan zodat
leerlingen kennis kunnen maken met creatief
onderwijs.

3. Creatieve aanleg en motivatie
De eerste twee stadia moeten er toe leiden
dat de leerlingen zich gaan aanmelden voor
een van de opleidingen op het Cibap. Om te
kijken of de leerling bij het Cibap past, wordt
de leerling uitgenodigd voor een intake op
het Cibap om te verkennen. Samen met
een docent kijkt de leerling naar zijn of haar
creatieve aanleg en motivatie. Hierna volgt de
definitieve aanmelding.
In dit hele traject van oriëntatie tot een bezoek
aan school en aanmelding ondersteunen
we de communicatie met leerlingen, als ook
met ouders, decanen en vakdocenten door
het gebruik van opleidingsflyers, website,
Facebook, Instagram, Twitter en het jaarboek.
Ook een opleidingskrant maakt hier deel van
uit. Hierin vertellen onze huidige studenten
over hun ervaringen op het Cibap, stage en
studentenactiviteiten zoals de studentenraad.
Resultaten

2. Ervaringen studenten
Na de oriëntatie volgt een bezoek aan het
Cibap. Leerlingen maken kennis met het
onderwijs en ervaren de sfeer op het Cibap.
Een gesprek met een of meerdere Cibap
studenten is een wezenlijk onderdeel tijdens
de voorlichtingsactiviteiten. De ervaringen
van onze eigen studenten helpen leerlingen
bij het vormen van hun keuze voor een
vervolgopleiding. Leerlingen kunnen de Open
Dagen bezoeken en deelnemen aan een
voorlichtingsmiddag, een Demo Doe Dag
of een meeloopdag bij de vakmanschapopleidingen.
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De resultaten van onze inspanningen
volgen we nauwlettend door jaarlijks onze
instroomgegevens te analyseren. Hierbij
kijken we onder andere naar opleidingsniveau
en de herkomst van onze studenten; zowel
naar woonplaats als naar toeleverende
school. Deze gegevens verwerken we in ons
wervingsbeleid.

Onze studenten in 2015
Bij het Cibap waren in 2015 1562 studenten
ingeschreven. De daling in 2015 ten opzichte
van de vorige jaren wordt veroorzaakt doordat
het aantal studenten dat een BBL opleiding
of Regio Cibap opleiding op een andere mbo
onderwijsinstelling volgde, is gedaald tot 0 per
01-10-2015.
Bij het Cibap zijn vanaf 2015 geen BBL-studenten
of Regio Cibap studenten meer ingeschreven.

Jaarresultaat en Diplomaresultaat

Diplomaresultaat
Studiejaren, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015

Toelichting diplomaresultaat
Bij het diploma resultaat gaat het alleen om de deelnemers
die in een bepaald schooljaar het Cibap hebben verlaten.
Hoeveel van hen hebben een diploma van het Cibap (mag
ook in een eerder jaar behaald zijn) en hoeveel hebben
er geen diploma van het Cibap. De norm die de inspectie
stelt voor niveau 3 en 4 is minimaal 67,3%. De norm die de
Inspectie stelt voor niveau 2 is minimaal 45,2 %. Het Cibap
voldoet aan deze normen.
Omdat wij weinig doorstroom hebben van studenten binnen
het Cibap nadat zij hun diploma hebben behaald is dit cijfer
in praktijk bijna gelijk aan ons jaarresultaat. Voor de analyse
van het diplomaresultaat verwijzen wij naar de analyse van
het jaarresultaat.
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Jaarresultaat
Studiejaren 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015

Toelichting jaarresultaat
Het jaarresultaat geeft het aantal studenten weer dat een
diploma heeft behaald in een bepaald jaar tegenover het
totaal aantal studenten dat in dat jaar de onderwijs instelling
heeft verlaten. Ons jaarresultaat werd negatief beïnvloed
doordat wij in schooljaar 2014/2015 nog werken met een
Regio Cibap traject en doordat studenten van de opleiding
Ontwerpend Meubelmaker alleen de eerste 2 jaren van de
opleiding bij het Cibap volgden en de laatste twee jaren bij
het Hout- en Meubileringscollege. Dit laatste is met ingang
van het schooljaar 2012/2013 beëindigd, waardoor ons
jaarresultaat stijgt. Dit verklaart voor een belangrijk deel de
stijging in 2013/2014 t.o.v. 2012/2013 naar 77 procent.
De verbetering van het jaarresultaat 2014-2015 t.o.v. 20132014 wordt veroorzaakt doordat er in schooljaar 2014-2015
88 studenten zonder Cibap diploma onze school hebben
verlaten terwijl dit er in 2013-2014 105 studenten waren. Dit
betekent een daling van 17 studenten. Daarnaast hebben in
schooljaar 2014-2015 409 studenten een diploma gehaald
terwijl dit in 2013-2014 362 studenten waren. Dit betekent
een stijging van 47 studenten. Zowel de daling van 17
studenten, als de stijging van 47 studenten heeft gunstig
effect op ons jaarresultaat.
De norm die de Inspectie stelt voor niveau 4 is minimaal
64,2%. De norm die de inspectie stelt voor niveau 3 is
minimaal 65,3 %. De norm die de inspectie stelt voor niveau 2
is minimaal 56,5 % Het Cibap voldoet aan deze normen.
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Resultaten
De ontwikkelingen zijn positief. In de volgende tabel staan de
aantallen VSV-ers en de percentages VSV van 2010 t/m 2015.
Het begeleidingssysteem met studiebegeleiders in fase 1 en
studiecoaches in fase 2, 3 en 4, ondersteund door bureau BSS,
in combinatie met projecten van het samenwerkingsverband
werpt zijn vruchten af. Onderstaand zijn de VSV-percentages
grafisch weergegeven. Het VSV-percentage van 2014/2015 is
1,6 procent. Daarmee is wederom een daling ten opzichte van
vorig jaar bereikt.

Percentage voortijdig schoolverlaten

*

*De cijfers van 2014/2015 zijn voorlopig

bestuursverslag 2015 19

Beleid ontwikkeling
Regio Cibap/Cibap vo in 2015
Na een aantal succesvolle jaren van samenwerking
met verschillende ROC's om studenten elders hun
eerste jaar van de Cibap opleiding te laten volgen,
werd duidelijk dat deze regeling heroverwogen
moest worden. Nadat in 2013 het Cibap was
gestopt met zijn Regio Cibap klas in Groningen
werd ook vanuit de vestiging in Leeuwarden te
kennen gegeven deze samenwerking te willen
heroverwegen. Hierop is in goed overleg besloten
dat deze klas alleen nog gecontinueerd werd het
studiejaar 2014-2015. Daarna is deze regeling,
dat het propedeusejaar van het Cibap elders
gevolgd kan worden, stopgezet. Door het Cibap
Pro concept met een fase benadering, bleek het in
toenemende mate gecompliceerd te worden om
met dit traject succesvol door te gaan.
Dit noopt het Cibap zich op deze constructie,
samenwerking met andere mbo-instellingen,
te beraden. Als vakschool voor creatieve
en ambachtelijke opleidingen wil het Cibap
zich onderscheiden op het gebied van
excellentieprogramma’s. Hierbij is het van groot
belang creatieve en ambachtelijke talenten
vroegtijdig te signaleren en bij hen interesse
op te wekken voor onze opleidingen en voor
extra programma’s en behalve versnelling,
mogelijkheden tot verbreding en verdieping
te bieden. Wij hebben dat al beschreven in de
paragraaf Intake. Tevens is het essentieel aan te
haken bij onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen
op het voortgezet onderwijs. In dit scholenveld
ontdekt men ook de meerwaarde van creativiteit
en richt het onderwijsaanbod daarop in. In 2013 is
een start gemaakt met deze beleidsontwikkeling,
waarbij het Cibap zich duidelijk wil positioneren als
schakel in de keten vo-mbo-hbo met betrekking
tot onze creatieve en ambachtelijke opleidingen.
De samenwerking met mbo-instellingen wordt
aangevuld met intensieve samenwerking met
specifieke vo scholen, die vanuit een breder
mensbeeld werken en hiermee aansluiten bij de
visie van het Cibap.
Doelstelling is dat vo-leerlingen het Cibap al
vrij snel ontdekken, hun talenten op creatief en
ambachtelijk gebied al gaan ontwikkelen binnen
de kaders van het vo-systeem, om vervolgens
beter voorbereid te starten met hun studie aan
het Cibap. Ook in 2015 heeft het Cibap met
verschillende Zwolse vmbo-scholen projecten
gedaan om ervaring om te doen met deze
werkwijze en om vaste verbanden met het vo te
realiseren.
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Ontwikkeling huisvesting
Uitbreiding
In 2015 stond de voorbereiding van de
uitbreiding van onze huidige locatie gepland
met een voormalig schoolgebouw dat naast
onze hoofdlocatie is gesitueerd. Voorlopig zal
deze uitbreiding plaatsvinden op basis van een
meerjarige huurovereenkomst met de gemeente
Zwolle, de huidige eigenaar van de locatie. De
uitbreiding van onze huisvesting is noodzakelijk
om de geplande groei van het aantal studenten
te kunnen huisvesten en de doorontwikkeling
van ons onderwijs te kunnen realiseren.
In 2016 zal deze uitbreiding van onze faciliteiten
in gebruik worden genomen.

Kwaliteit
In april 2015 is het kwaliteitsplan ingediend
bij MBO in bedrijf. Het kwaliteitsplan is
onderdeel van de Regeling Kwaliteitsafspraken
MBO, gepubliceerd in de Staatscourant
december 2014. Het kwaliteitsplan is vier
jaar van kracht: van 2015 tot 2018. Leidraad
vormen de zeven landelijke geformuleerde
beleidsthema’s: professionalisering (ook van
examenfunctionarissen), intensivering van
het taal en rekenonderwijs, kwaliteit van de
beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie,
voortijdig schoolverlaten(VSV) en studiewaarde.
Daarnaast is een eigen thema toegevoegd:
innovatie van het onderwijs. In haar reactie
liet MBO in bedrijf weten het plan helder van
opbouw en prima leesbaar te vinden. Verder
vond men de thema’s op een gedegen en
consistente manier uitgewerkt.

de directeur Onderwijs en Organisatie en de
directeur Onderwijs en Ondernemerschap.
Belangrijkste leidraad in deze gesprekken is de
voortgang met betrekking tot de bureauplannen.

Examinering
Het examenbureau, als onderdeel van
bureau Kwaliteit en Examinering heeft de
examenkalender geoptimaliseerd. Per semester
zijn alle examens voor rekenen en Nederlands,
Engels en Duits door het examenbureau gepland
en afgenomen. Hoewel het de bedoeling was
om schooljaar 2015-2016 te werken met een
proeve van bekwaamheid van 5 weken per
opleiding is besloten nog een jaar te werken met
twee examenprojecten per semester. Reden lag
in het feit dat de fase 4-organisatie nog niet was
ingericht.

Kwaliteitsborging verloopt zoals beschreven in
het handboek Kwaliteitsmanagement (juni 2014).
Daarin wordt de PDCA cyclus gevolgd, die voor
het Cibap is geëvolueerd naar de PAR cyclus
(Prepare/Act/Reflect). Ook de evaluatiekalender
uit het handboek Kwaliteitsmanagement is
uitgevoerd. In het schooljaar 2015-2016 zijn
teamplannen en bureauplannen opgemaakt,
besproken en vastgesteld door het DT. De
kwaliteitsmonitor is elk kwartaal uitgebracht.
Bij de benadering van kwaliteit is de focus vanuit
het principe ‘high trust low tolerance’ gelegd
op studenten, omgeving en medewerkers. Bij
deze drie peilers wordt tevredenheid/effectiviteit
stelselmatig gevolgd. De kwaliteitscockpit is
vanuit dit uitgangspunt onder de loep genomen
en de eerste stappen richting een online en
real time kwaliteitssysteem zijn gezet. Voor het
real time gedeelte zal gebruik worden gemaakt
van het programma Qlik View (verzamelt
gegevens uit meerdere databronnen naar
een dashboard). De kwaliteitsgesprekken met
teammanagers over studenten, medewerkers
en omgeving zijn in december 2015 voor
het eerst door voorzitter van college van
bestuur gehouden. Brondocumenten bij
deze gesprekken vormden het teamplan,
de gegevens uit de kwaliteitscockpit en
de resultaten uit de student-enquêtes, het
medewerkers tevredenheidsonderzoek en
de BPV-enquête. Verbeteracties zijn hierin
afgesproken, bij een team zijn extra maatregelen
genomen om de tevredenheid van studenten
te verbeteren. Kwaliteitsgesprekken met de
bureau coördinatoren worden gevoerd door
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Gesprekkencyclus en kwaliteitsmonitor

Teamplannen
Bureau/diensten
sept/okt

Kwaliteitsmonitor

Cibap begroting

juni

dec/jan

TM/TH/BC/CvB

Evaluatie/inzet
taken

Evaluatie
teamplan/taken

mei/juni

dec

individueel

team
Kwaliteitsmonitor
dec
TM/TH/BC/CvB
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Hoofdstuk 3:

Onze medewerkers
in 2015
Ontwikkeling en realisatie
P&O beleid 2015
De dienst Personeel en Organisatie (P&O)
heeft in 2015 een belangrijke bijdrage geleverd
aan het bereiken van een aantal doelen, die in
de strategienota van het Cibap geformuleerd
zijn. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste
aandachtspunten op het gebied van P&O
beschreven.

Personeelsbeleid,
in-, door- en uitstroom
In 2015 hebben wij ons personeelsbeleid
opnieuw vormgegeven in het document Indoor- en uitstroombeleid. Het document is de
basis waarop wij aanvullend beleid gaan schrijven
zoals het inzet en taakbeleid, het verzuimbeleid,
gesprekkencyclus en scholingsbeleid. Daarnaast
vorm het de basis voor ons eigen functiehuis
gebaseerd op het Fuwasys.

Inzet en taakbeleid
Met de komst van nieuwe cao Mbo 2014-2015
hebben wij ons inzet en taakbeleid herijkt naar
de nieuwe termen en uitgangspunten van de
nieuwe cao. Dit vormt nu de basis voor de inzet
van onze medewerkers en de wijze waarop het
werk wordt verdeeld binnen de opleidingsteams.

Start gemaakt met het inrichten
van het Cibap functiehuis

Onze medewerkers
zijn essentieel voor

Halverwege 2015 is er een start gemaakt met
het inventariseren van de functies binnen onze
organisatie die nodig zijn om goed onderwijs te
kunnen geven. Op basis van deze inventarisatie
zijn wij gestart met het beschrijven van alle
functies met als basis het Fuwasys. De functies
worden resultaatgericht geschreven en sluiten
aan bij de doelstellingen van het Cibap. Het
traject loopt door tot halverwege 2016.

het realiseren van
onze doelen
bestuursverslag 2015 23

Gesprekkencyclus
In 2015 is de gesprekkencyclus herzien en vereenvoudigd.
Een andere belangrijke wijziging is dat de gesprekkencyclus
onderdeel is geworden van de plancyclus van het Cibap.
De gesprekken cyclus loopt nu mee met de jaarplanning
van het Cibap. Daardoor is de sturing op het voeren van de
gesprekken en het maken en realiseren van resultaatgerichte
afspraken beter geborgd.

Traject Meesterdocent
Tijdens de inventarisatieronde van aanwezige of benodigde
functies in ons functiehuis hebben wij vastgesteld dat er nog
een functie nodig is voor onze organisatie. De nieuwe functie
moet de inhoudelijk verbindende factor worden tussen het
beroepenveld en de maatschappij en de onderwijsorganisatie.
Deze functie is de Meesterdocent geworden.
De functionaris ontwikkelt, implementeert en innoveert
een onderwijsprogramma, gebaseerd op de nieuwe
Kwalificatiedossiers, trends en ontwikkelingen in het
beroepenveld en in de maatschappij, binnen het kader
van Cibap Pro. De functionaris draagt zorg voor input van
nieuwe kennis voor docenten en studenten vanuit het
beroepenveld of maatschappij, door het organiseren van of
het ontwikkelen van workshops/masterclasses, zodat Cibap
een toonaangevende vakschool blijft met een excellente
onderwijskwaliteit.
Met de toevoeging van deze nieuwe functie hebben
wij ook gezorgd voor ontwikkelingsmogelijkheden
voor onze docenten. In 2015 hebben wij een interne
sollicitatieprocedure gehouden om de zittende collega’s de
kans te geven om zich te ontwikkelen tot meesterdocent.
De procedure is goed verlopen en wij zijn in september 2015
gestart met het ontwikkeltraject meesterdocent.

Scholing
In 2015 heeft P&O weer de regie gevoerd over de scholing
binnen het Cibap. De Cibap brede scholing voor het jaar
2015-2016 is in samenwerking met ECNO opgepakt en is
gericht op het professionaliseren van Cibap Pro.
De individuele scholing wordt vanaf schooljaar 2015-2016
onderdeel van de nieuwe gesprekkencyclus. Door de scholing
op te nemen in de gesprekkencyclus kan er beter beoordeeld
worden of de scholing is gevolgd en wat er nog meer nodig is
om als functionaris goed te blijven functioneren.
Voor de nieuwe medewerkers die gestart zijn met ingang van
het schooljaar 2015-2016 is weer het scholingstraject nieuwe
medewerker van start gegaan.
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Ontwikkeling personeelsbestand
Onderstaand treft u een overzicht aan dat een beeld geeft van
het aantal medewerkers per functie en een verdeling tussen
man en vrouw; de totale samenstelling van het personeel. Als
peildatum is 1 oktober 2015 genomen.
Functie

Totaal

Man

%

Vast

CvB

1

Directie

3

2

67

Teammanagers

6

2

33

101

44

44

14

11

79

Hoofd bedrijfsvoering

1

1

100

Secretariaat/receptie

4

ICT

5

5

100

4

BPV bureau

3

1

33

1

Werkplaatsbeheerder/
Onderwijsondersteuner

3

2

67

0

10

1

10

1

Facilitair

4

4

100

4

Marketing & Communicatie (M&C)

5

1

20

1

Personeel & Organisatie (P&O)

3

1

33

Veiligheidsdeskundige

1

1

100

Informatiebemiddelaar

1

Docenten (inclusief coördinatoren)
Instructeur

Administratie

Totaal

165

76

Tijdelijk Vrouw

%

Vast

Tijdelijk

1

100

1

1

33

1

2

4

67

4

37

7

57

56

47

10

7

4

3

21

1

2

4

100

4

2

67

2

1

33

9

90

9

4

80

3

1

2

67

1

1

1

100

1

2

1

1

2

1

1

1

58

18

89

74

15

Leeftijd
Op 1 oktober 2015 was de leeftijdsopbouw als volgt
(in absolute getallen):
Leeftijdscategorie
Vast

Tijdelijk

15 – 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

M

0

5

12

16

25

V

0

6

18

35

15

M

1

8

5

2

2

V

1

6

5

3

0
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Fulltime equivalenten
De bezetting op 1 oktober 2015 bedroeg in totaal 121,75 fte.
De verdeling hiervan is als volgt:
Directieteam

fte’s

4,00

OP (incl. instructeurs)

fte’s

87,68

OBP (incl. werkplaatsbeheerders/onderwijsondersteuners)

fte’s

30,07

Totaal

fte’s

121,75

Het ondersteunend beheerspersoneel (OBP), inclusief
werkplaatsbeheerders/ondersteuners) bestaat op 1 oktober
2015 uit 40 medewerkers. Hiervan hebben 14 medewerkers
een fulltime dienstverband en 26 medewerkers werken in
deeltijd. Bij het onderwijsgevende personeel (OP), inclusief
instructeurs, ligt de verdeling op 23 medewerkers met een
fulltime betrekking en 98 medewerkers werken op basis
van een deeltijd contract (totaal 121 medewerkers). De
directie bestaat uit vier medewerkers, allen met een fulltime
dienstverband.
Van het totaal van 121,75 fte wordt 100,31 fte ingevuld door
132 personen met een vast dienstverband en 21,44 fte door
33 personen met een tijdelijk dienstverband.

Tijdelijke aanstellingen
Op 1 oktober 2015 telde het Cibap 33 personen met
een tijdelijk dienstverband. Deze 33 personen zijn onder
te verdelen in twee rechtstreekse aanstellingen bij het
Cibap en 31 aanstellingen via Innotiq Cibap. Op een totaal
personeelsbestand van 165 medewerkers betekent dat 19,99
procent tijdelijk personeel is, waarbij onderscheid gemaakt
moet worden tussen de flexibele schil en de tijdelijke
contracten die toegroeien naar een structureel dienstverband.
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In-, door- en uitstroom
Instroom
Een aantal medewerkers die tijdelijk waren aangesteld zijn na
een goede beoordeling en of het behalen van hun opleiding
voor vast in dienst gekomen.

Doorstroom
Halverwege 2015 is een teammanager doorgestroomd naar
een nieuwe functie Manager Bureau Onderwijs. Daarnaast
hebben een tweetal zittende teammanagers aangegeven
dat zij niet verder willen in de nieuwe rol van teammanager
zoals deze in 2015 is beschreven. Zij zijn in gezamenlijk
overleg intern herplaatst. Voor de vrijgekomen posities
van teammanager is er een werving- en selectieprocedure
gehouden en zijn er twee nieuwe teammanagers
aangenomen.

Uitstroom
Er hebben drie medewerkers de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt en een medewerker is vervroegd met
pensioen gegaan.
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Verzuimpercentage 2015
Verzuimpercentage voortschrijdend jaargemiddelde peil
datum 1 oktober 2015, Cibap en afdelingen

5,45

1,04

Cibap

Financiën
&
Control

7,05

0,19

Onderwijs
Onderwijs
en
en
Organisatie Ondernemen

0,36
Diensten

Verzuimpercentage voortschrijdend jaargemiddelde peil
datum 1 oktober 2015, onderwijsteams

7,9

1,19

3,62

6,56

15,91

Fase 1

O&V

O&R

O&M

Allround
Vormgever

Uit de cijfers komen een aantal dingen naar voren, te weten:
• Ons verzuimpercentage is in 2015 hoger dan in 2014. Het
was 4,59 en nu 5,45. Dit is met name toe te schrijven aan een
aantal langdurig zieken met een medische oorzaak.
• Mannen melden zich minder vaak ziek dan vrouwen in 2015.
• Het percentage vrouwen (7,76%) dat ziek is, is hoger dan het
percentage mannen (4,43%) .
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Hoofdstuk 4:

Onze omgeving
in 2015
Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin we
werkten vanuit de strategienota 2020.
We beogen daarin de verbinding tussen
onderwijs en beroepenveld verder uit breiden
en te verduurzamen. In dat kader staat het
initiatief om het concept De Ontwerpfabriek
te gaan uitwerken, vakmanschap verdient
nieuwe aandacht, maar ook andere innovatieve
concepten voor onder meer events,
entertainment, de musea en de on- offline
communicatie van bedrijven en instellingen.

Relatie met onze omgeving
Vakscholen nemen een eigen positie in binnen
het bestel van Middelbaar Beroepsonderwijs in
Nederland. Van oudsher onderhoudt het Cibap
uitstekende relaties met het beroepenveld.
Studenten werken aan praktijkopdrachten
die direct of indirect zijn ontleend aan de
beroepspraktijk. Wij laten ons adviseren door
experts uit de beroepspraktijk over de opbouw
van onze opleidingsprogramma’s en de wijze
van examineren, over de vernieuwing van ons
opleidingsaanbod, maar ook over ontwikkelingen
in onze omgeving die van invloed zijn op ons
instellingsbeleid.

Centre of excellence

Wij laten ons
adviseren door
experts uit de
beroepspraktijk

Zoals het Cibap zich laat inspireren door haar
omgeving, is er ook sprake van wederkerigheid.
Naar het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en overheden fungeert Cibap
ook als centre of excellence. Dit krijgt vorm
in het organiseren van symposia met en ten
behoeve van het bedrijfsleven, het verbinden
van het bedrijfsleven met creatieve professionals
zodat nieuwe oplossingen op gang komen
en we mede aanjager zijn van de economie
in het midden- en kleinbedrijf. Het Cibap
investeert hierin door op directieniveau actief
te participeren in verschillende netwerken en
ook mede uitvoering te geven aan initiatieven
in de regio, landelijk, maar ook internationaal.
Het Cibap is vanuit zijn compactheid wendbaar
en speelt daardoor goed in op recente
ontwikkelingen zonder concessies te hoeven
doen aan de hoge kwaliteit.
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Relatie vmbo en hbo
De relatie met de instellingen die de instroom
van onze studenten bewerkstelligen is in
2015 voortvarend ter hand genomen. Er is
geïnvesteerd in programma’s die in de ons
omringende vmbo-instellingen kunnen worden
uitgevoerd, zodat de aanstaande studenten
tijdig worden voorbereid op een van de mboopleidingen op het Cibap. In lijn hiermee is een
‘fase-0’ team geformeerd om de intake van
leerlingen uit het Vo naar het Cibap goed te
begeleiden.
De relatie met het hbo vormt een belangrijk
aandachtspunt. Immers, 65 % van onze
studenten studeert verder en geeft daarmee aan
behoefte te hebben aan een hoger niveau van
opleiden.

Relatie met de vakscholen
Het Cibap staat in de onderwijsomgeving
niet alleen. De relatie met onze collega
vakscholen is van belang voor de ontwikkeling
van onderwijsinhoud en de zo belangrijke
goede profilering en positionering van het
hoogwaardige vakonderwijs en de relaties die wij
met het bedrijfsleven onderhouden.
Hierna doen wij verslag van de activiteiten,
alle aspecten komen terug in de onderstaande
resultaatgebieden rondom ons werkveld, de
omgeving.

Relatie met het beroepenveld
Relatie kenniscentra met SBB
Het Cibap is vertegenwoordigd in sectorkamers
1, 5 en 8, respectievelijk Techniek en gebouwde
omgeving, ICT en creatieve industrie en
Specialistisch vakmanschap.

Centre of Excellence/Cibap
Businessmeeting
In oktober 2015 organiseerde Cibap in
samenwerking met Kennispoort Regio Zwolle
de Cibap Businessmeeting. De bijeenkomst
stond in het teken van ‘innovatie van de
bedrijfspresentatie. Door de samenwerking
met Kennispoort was het bereik heel hoog. Het
deelnemersaantal bestond uit 150 ondernemers
en 200 studenten.
Doel was te laten zien dat verkoop via nieuwe
verkoopkanalen en –strategieën en dan met
name via internet, ook wel aangeduid met
‘e-commerce’, consequenties heeft voor de
bedrijfs-presentatie als geheel: offline en online.
Studenten verdiepten zich in de vragen van
ondernemers op dit gebied. Na een briefing aan
het begin van de week gingen de studenten
aan het werk met deze vragen. Een aantal dag
later presenteerden zij hun adviezen aan de
ondernemers nadat deze deel hadden genomen
aan een aantal lezingen.

Expertgroepen
Ook in 2015 zijn er meerdere
expertbijeenkomsten gehouden met de
verschillende opleidingen. De expertgroepen
maken deel uit van de instrumenten waarmee
onze horizontale verantwoording is geborgd. Zie
ook hoofdstuk 1, Horizontale verantwoording.
Het aantal expertleden is verder uitgebreid,
onder andere in verband met de start van onze
nieuwe opleidingen textiel- en materiaalontwerp
en mediaredactie.
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Raad van Inspiratie

De Creatieve Coöperatie

Naast expertgroepen, die per opleiding zijn
georganiseerd en die zich voornamelijk richten
op de examinering en beoordeling van wat
studenten bij hun examen moeten aantonen,
heeft het Cibap een Raad van Inspiratie ingesteld.
Deze wordt gevormd door professionals uit het
beroepenveld en het hoger onderwijs.

De Creatieve Coöperatie is gevestigd in een
schoolgebouw dat eigendom is van het Cibap.
Dit schoolgebouw wordt bovendien ingezet voor
het Cibap onderwijs (De Creatieve Werkplaats).
In de Creatieve Coöperatie bevindt zich een
rijke schakering aan bedrijven en zelfstandige
professionals in de creatieve sector.
De activiteiten in de Creatieve Coöperatie
worden aangestuurd door de Stichting
Creatieve Coöperatie. Het beheer is de
verantwoordelijkheid van de Beheer BV Creatieve
Coöperatie. Van hieruit vindt de afdracht naar de
eigenaar van het pand plaats.
Inmiddels is de Creatieve Coöperatie geheel
verhuurd. 2015 kon met een positief resultaat
worden afgesloten. Er is bovendien sprake van
een sluitende meerjarenbegroting.

De Raad van Inspiratie bestaat uit:
• Topprofessionals in de creatieve sector.
• Docenten, lectoren uit het hoger onderwijs.
Het profiel van het lid van de Raad van Inspiratie:
• Actief binnen de creatieve sector;
• Invloedrijk in maatschappelijke organisaties of
het openbaar bestuur en/of;
• Outstanding in het eigen vakgebied
Leden van de Raad van Inspiratie:
• Kunnen gastlessen verzorgen, bijvoorbeeld
omdat zij excelleren in toegepast ontwerp
of -vormgeving, cultureel/creatief
ondernemerschap en/of –management;
• Adviseren het directieteam over het beleid
van de school inzake de voorbereiding
van studenten op werken, ondernemen of
studeren.
De Raad van Inspiratie wordt samengesteld
door het directieteam. Ook is het directieteam
verantwoordelijk voor het betrekken van de
Raad van Inspiratie bij het uitoefenen van hun
adviserende of uitvoerende taken. De Raad van
Inspiratie komt een tot twee keer per jaar bijeen.
In 2015 werd het aantal leden van de Raad van
Inspiratie uitgebreid.

Beroeps Praktijk Vorming (BPV)
In 2015 werd een nieuw plan ontwikkeld voor
het Bureau bedrijfscontacten, van waaruit de
BPV wordt gecoördineerd. Doel hiervan is
geweest om te waarborgen dat:
• Voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn
passend bij de fase waarin de studenten zitten
• Er een goede match kan worden gemaakt met
tussen student en bedrijf
• Er ook een representatief aanbod is van
buitenlandstages
• Het relatiebeheer goed is geregeld.

De Creatieve Werkplaats
In de Creatieve Coöperatie bevindt zich de
Creatieve Werkplaats. Een deel van onze
studenten volgt hier onderwijs. In de Creatieve
Werkplaats realiseert een meubelmaker
projecten in samenwerking met studenten,
ondernemers in en buiten de Creatieve
Coöperatie. De Creatieve Werkplaats werd mede
mogelijk gemaakt dankzij een aanjaagsubsidie
van de gemeente Zwolle en provincie Overijssel.
Het gebruik van de Creatieve Werkplaats door
derden is groeiende en zal naar verwachting een
stijgende lijn vertonen.

Cibap Business
Cibap Business vormt de frontoffice voor externe
opdrachten die kunnen worden uitgevoerd door
studenten:
• In het onderwijs;
• In het erkend leerbedrijf, waar de Creatieve
Coöperatie voor erkend is door de
Kenniscentra;
• Die hierin samenwerken met de bedrijven in
de Creatieve Coöperatie.
In 2015 is het aantal projecten dat via Cibap
Business is binnengekomen verder toegenomen.
Cibap Business verhuisde in 2015 binnen de
Creatieve Coöperatie naar een nieuwe ruimte die
feestelijk werd geopend.
Er werd door Cibap Business een onderzoek
uitgevoerd bij de ondernemers in de Creatieve
Coöperatie naar de interesse om samen te
werken met studenten. Het beeld dat daaruit
kwam biedt veel nieuwe perspectieven.
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Ondernemerschap

Internationalisering

Er werden in 2015 een aantal masterclasses
ondernemerschap verzorgd waaraan ongeveer
30 studenten deelnamen. Een deel van deze
studenten is voor zichzelf begonnen. Eind
2015 is met onder andere de meesterdocent
Ondernemendheid een plan gemaakt voor
het opsporen van studenten die willen gaan
ondernemen; het in kaart brengen van de
wijzen waarop studenten gestimuleerd kunnen
worden in deze ambitie en het creëren van
voorzieningen hiervoor.
Dit plan wordt in 2016 geoperationaliseerd.

De kern van internationalisering op het Cibap
behelst: activiteiten voor studenten (uitwisseling)
en docenten (deskundigheidsbevordering),
het vervullen van stages en het uitvoeren van
projecten in Europa en Azië.

Excellentie
Cibap bevordert excellentie op verschillende
manieren. Het is onderdeel van de opbouw van
Cibap Pro.
Op een aantal terreinen ontwikkelden we voor
daartoe geselecteerde studenten specifieke
excellentieprogramma’s:
Deze zijn:
• Meestertraject restauratieschilderen; een
vierjarig plusprogramma dat leidt tot een extra
door vakspecialisten erkend certificaat; gestart
in november 2015.
• Dutch design in made China; het creëren van
een proeftuin voor studenten en docenten,
door het creëren van docentstages en
het realiseren van gerichte leerdoelen van
studenten, passend bij hun individuele leerpad.
Gestart in 2015.
• Challengeteams; studenten opereren in
interdisciplinaire groepen, bestaand uit
hbo-ers, studenten uit het buitenland
en voeren opdrachten uit voor externe
opdrachtgevers. Er zullen minimaal twee
challengeteams worden samengesteld
waarin studenten van SintLucas en Cibap in
samenwerken, dit is in 2015 voorbereid en
wordt gerealiseerd in 2016.
• Individuele trajecten; hier werden studenten
op eigen vraag of ten behoeve specifieke
opdrachten en door middel van matching op
ingezet.
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In 2015 zijn de volgende activiteiten ontplooid:
• Er is een aanvraag ingediend voor Erasmus+
en toegekend met een hoge totaalscore op
het ingediende plan. Dit in samenwerking met
het Grafisch Lyceum Utrecht en SintLucas.
• Er is een Excellentieplan ontwikkeld:
internationale challengeteams voor studenten
en internationale stages voor docenten;
het plan werd als goed beoordeeld en de
middelen werden toegekend.
• Ondertekening Letter of Intent met het
Chongqing City Management College met
als doel een uitwisselingsprogramma van 20
weken uit te voeren binnen die tijd een game
te ontwikkelen (in Nederland) te maken (in
China);
• Met Saxion wordt begin 2015 een strategische
samenwerkingsovereenkomst gesloten
met de bedoeling doorstroomtrajecten te
ontwikkelen met betrekking tot Textiel- en
materiaal ontwerp en Archeologie.
• Er zijn uitwisselingsprogramma’s
georganiseerd:
- Uitwisselingsprogramma: Italië, voor
studenten waarin studenten van scholen in
Duitsland en Italië participeerden;
- Uitwisselingsprogramma: Chinese
studenten en docenten van Chongqing
City Management College namen deel aan
lesprogramma op het Cibap;
- Uitwisselingsprogramma: Cibap studenten,
docent en alumnus namen deel aan
lesprogramma van Chongqing City
Management College.
• Op uitnodiging van EP-Nuffic heeft Cibap
samen met SintLucas deelgenomen aan een
reis naar China. Doel was daar contacten te
leggen met scholen in het creatief-technische
domein om uitwisselingsprogramma's voor
docenten op te zetten. Dit past in het verdrag
dat het Chinese ministerie van onderwijs met
ons ministerie van onderwijs heeft gesloten.
Cibap en SintLucas vertegenwoordigden de
scholen die opleiden voor de creative industry
binnen het verdrag.

Samenwerkingsverbanden
In 2015 spraken Cibap en Kennispoort Regio
Zwolle de intentie uit tot het aangaan van
een samenwerkingsovereenkomst. Hier is
in de tweede helft van 2015 ook een aanzet
toe gegeven. De directeur onderwijs &
ondernemerschap maakte deel uit van de
adviesgroep Onderwijs en Onderzoek. Onder
leiding van Cibap is een concept ontwikkeld
om innovatievragen van ondernemers te
kunnen laten onderzoeken en aanpakken
door interdisciplinair samengestelde groepen
studenten. Het gaat hierbij om excellente
studenten die zelfstandig opereren, maar wel op
inhoudelijke ondersteuning en coaching kunnen
rekenen.
Daarnaast heeft Cibap actief geparticipeerd in
een nieuw initiatief: De Nieuwe Hanze Unie. Ook
dit initiatief beweegt zich tussen de scholen in
Zwolle en is gericht op samenwerking binnen
wat we noemen de vier O’s.

Relatie met onderwijsveld
Christelijk MBO/Besturenraad
Het Cibap maakt als christelijke instelling
deel uit van de Vereniging Christelijk BVE.
Vanuit de besturenraad wordt deze vereniging
ondersteund. Samen met de mbo-instellingen
die opereren vanuit de christelijke grondslag,
wordt samengewerkt op het gebied van
inhoudelijke onderwijsontwikkeling (bijvoorbeeld
Leren Loopbaan Burgerschap) en positionering.
De groep komt tweemaal per jaar bijeen
voor een 24-uurs conferentie en organiseert
aanvullend bijeenkomsten voor medewerkers
rondom het thema identiteit en de uitwerking
daarvan.
Het Practoraat, waar ook het Cibap activiteiten
in ontplooit, ondersteunt de instellingen en voert
onderzoek uit.

Zwolse 8
Met Kennispoort samen organiseerden we,
zoals hierboven reeds aangegeven, de Cibap
Businessmeeting die op 29 oktober 2015 werd
gehouden.
Cibap participeerde in het Kennispoortinitiatief
om activiteiten rond e-commerce te
bundelen. Dit zal onder andere resulteren in
opleidingstrajecten, een kenniscentrum en
mogelijkheden bieden tot het creëren van crossover.
Er is een overeenkomst gesloten met Materia,
een gerenommeerd speler in de wereld van
het toegankelijk maken van en informeren over
(nieuwe) materialen en de toepassingen daarvan.
Cibap participeert in de Vechtdal Academie:
beroepsopleidingen, mbo en hbo, werken samen
aan economische versterking van de regio
Hardenberg in samenwerking met de lokale
overheid en het Ondernemershuis. Het belang
voor Cibap is tweeledig: meer bekendheid
genereren in de Vechtdalregio en daarmee het
trekken van meer studenten uit dat gebied.

Het Cibap heeft actief geparticipeerd in het
overleg van de Zwolse mbo/hbo scholen
die zich in gezamenlijkheid richten op het
versterken van de aantrekkelijkheid van Zwolle
als studentenstad.
Ditzelfde samenwerkingsverband overlegt ook
met de lokale overheid over het onderwijsbeleid
voor de stad.
Gerealiseerd: uitvoering rond gezamenlijke
presentatie en activiteiten: Studiebeurs, Bruisdag
en Bruisweek en manifest New Jobs.
Het Cibap Initiatief tot het ontwikkelen van
een Studium Generale programma voor alle
studenten van de beroepsopleidingen in Zwolle
op mbo en hbo niveau is gestart in het najaar
met twee bijeenkomsten. Contactdirecteur voor
deze Zwolse 8 activiteit is de directeur onderwijs
& ondernemerschap van Cibap.

Relatie met voortgezet onderwijs
Cibap is in 2014 voortvarend aan de slag
gegaan met het toeleverend onderwijs om de
doorstroom naar het Cibap tot een natuurlijke
keuze te maken. Dit gebeurt door het bieden
van een pakket van voorlichtingsactiviteiten,
introductieworkshops en het integreren van
het toelatingsonderzoek in lesactiviteiten in het
voortgezet onderwijs.
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Relatie met hbo
Van Creative Spirit naar VIJFD
Op dit gebied zijn de volgende resultaten te
benoemen:
• Via het Academieblok - een dagdeel in de
week buiten het regulier rooster om - kregen
studenten extra vakken aangeboden, zoals
Nederlandse taalvaardigheid, Engels en
Wiskunde.
• Ook werden twee doorstroommodules
aangeboden, gericht op de opleiding
communicatie aan de ene kant en de
kunstopleidingen (breed) aan de andere kant.
• Er is een module voorbereid voor doorstroom
naar de opleiding archeologie die in 2016 van
start gaat.
• Er is door Cibap in samenwerking met
de vakscholen SintLucas, Nimeto,
hogeschool Saxion en het Centrum voor
Restauratietechniek het initiatief genomen om
een AD opleiding voor restauratietechnieken
te gaan ontwikkelen.
• Met het Windesheim Honours College is een
samenwerking gestart waarbij excellente
studenten van Cibap kunnen deelnemen
in projecten onder de noemer ‘Value
Creators’. Het gaat hierbij om het vinden
van oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken of het doen van onderzoek naar
new business. De projectgroepen hanteren
Engels als voertaal.
• Met de Bernard Lievegoed University (BLU)
een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om een nieuwe bacheloropleiding op te
zetten. Helaas is de samenwerking tot een
einde gekomen. Een verwoestende brand bij
de BLU heeft ertoe geleid dat deze andere
keuzes heeft moeten maken om te kunnen
blijven voortbestaan met hun lopende
masterprogramma’s.
• Gerealiseerd: concentratie op AD aanbod
Overijssel breed op basis van een onderlinge
verdeling van domeinen: de AD Academy.
De betrokken hogescholen en mbo
instellingen hebben het daartoe strekkende
convenant ondertekend.

34 Cibap vakschool voor verbeelding

De creatieve vakscholen in Nederland
verenigden zich in 2013 in de Creative Spirit.
Dit initiatief heeft maar kort bestaan en is
vervolgens in iets andere formatie overgegaan
naar een nieuw initiatief dat als belangrijkste doel
heeft nationale samenhang te ontwikkelen naar
bedrijfsleven, overheid en studenten rondom de
kracht van de topsector Creatieve Industrie.
Hierin zijn vertegenwoordigd: Grafisch Lyceum
Utrecht, Nimeto, SintLucas, Mediacollege en
Cibap. De focus heeft vooralsnog gelegen op
het samenstellen van een zogenaamde Top
100 van relaties in de creatieve sector waarmee
de vakscholen zich in sterke mate verbonden
voelen.
De startbijeenkomst met de Top 100 relaties uit
het beroepenveld heeft plaatsgevonden en er
is een jaaragenda opgesteld met betrekking tot
positionering en versterking van de Creatieve
Industrie.

				

Hoofdstuk 5:

Tussenrapportage
Kwaliteitsplan

Cibap Kwaliteitsplan 2015–2018
tussenrapportage maart 2016
over het kalenderjaar 2015
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Thema

Studenten: innovatie onderwijs

Deelonderwerp

Vernieuwing kwalificatiedossiers en verdieping onderwijsaanbod

Doelstelling/
resultaat

De implementatie van het Cibap pedagogisch/didactisch onderwijsmodel (Cibap Pro
2020) gebaseerd op de herziene kwalificatiedossiers. Zo mogelijk aangevuld met nieuw
onderwijsaanbod, met het oog op de afronding hiervan in het studiejaar 2018-2019.

Maatregelen/
Activiteiten

Herinrichting fase 1 onderwijs met behulp van externe ondersteuning (2015)
Herinrichting fase 2/3 onderwijs met behulp van externe ondersteuning (2015-2017)
Herinrichten fase 4 en invoering keuzetrajecten (2026-2018)
Invoering academieblok (2015)
Doorontwikkeling academieblok (2016 – 2018)

Tussenrapportage

Fase 1 niveau 4 is Cibap breed ingericht en is gebaseerd op de herziene dossiers.
Fase 2/3 niveau 4 wordt voorbereid op de implementatie van de herziene dossiers per 1
augustus 2016.
Fase 4 niveau 4 wordt voorbereid op de pilot keuzedeel per 1 augustus 2016.
Het academieblok wordt vanaf februari 2015 aangeboden en wordt gaandeweg verder
uitgebreid met nieuw aanbod ter verdieping/ excellentie.

Kosten
Begroot 2015

50.000

Kosten
Werkelijk 2015

153.199

Thema

Studenten: innovatie onderwijs

Deelonderwerp

Inrichting ontwerpfabriek

Doelstelling/
resultaat

Realisatie van een broedplaats voor innovatie binnen de creatieve industrie met inzet van
studenten en ondernemers.

Maatregelen/
Activiteiten

Inrichten fysieke ruimte in nieuwe gebouw (2015-2016)
Intensiveren aansluiting met beroepenveld (2015-217)

Tussenrapportage

Het inrichten van de fysieke ruimte wordt gerealiseerd in 2016.
Voor het intensiveren van de aansluiting met het beroepenveld: zie pg. 16.

Kosten
Begroot 2015

100.000

Kosten
Werkelijk 2015

Wordt doorgeschoven naar 2016.
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Thema

Studenten: innovatie onderwijs

Deelonderwerp

Opleiding ontwerpmanager en aansluiting op bachelor Creative Entrepeneurship

Doelstelling/
resultaat

De ontwikkeling van een nieuwe opleiding “Ontwerpmanager” als vooropleiding voor de
bacheloropleiding Creative Entrepreneurship.

Maatregelen/
activiteiten

Uitvoeren (arbeidsmarkt)onderzoek t.b.v. uitstroomrichting Ontwerpmanager (2015-2016)
Ontwikkelen van een nieuwe beroepscompententieprofiel Ontwerpmanager (2015)
Inrichten keuzetraject voorbereidend op uitstroomrichting ontwerpmanager (2015-2017)
Ontwikkelen bacheloropleiding creative entrepeneurship (2015-2016)
Inrichten huisvestingsmogelijkheid in ontwerpfabriek (2015-2016)
Starten van de opleiding medio 2016

Tussenrapportage

Het onderzoek naar de uitstroomrichting Ontwerpmanager is gestart en wordt afgerond in
2016. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het daarbij horende beroepscompetentieprofiel.
Fase 4 wordt voorbereid op de pilot voor de keuzedelen die vanaf augustus 2016 wordt
aangeboden. Hiertoe behoort een verkenning van de uitstroom Ontwerpmanager/
voorbereiding op de bacheloropleiding Creatieve Entrepreneurship. Samenwerking met de
hogeschool Saxion vormt hierin de basis en krijgt zijn uitwerking medio 2017
De voor deze pilot noodzakelijke faciliteiten worden opgenomen in het inrichtingsplan van de
Ontwerpfabriek.

Kosten
Begroot 2015

0

Kosten
Werkelijk 2015

22.000

Thema

Studenten: innovatie onderwijs

Deelonderwerp

Focus op kwaliteit

Doelstelling/
resultaat

Alle teams zijn doordrongen van de focus op kwaliteit, waarvan de inhoud is neergelegd in de
Cibap kwaliteitskaders. De teams passen deze kaders toe en borgen dit in de werkcyclus.

Maatregelen/
activiteiten

Intensiveren gesprekken tussen management en teams over kwaliteit (2015)
Herijken kwaliteitscockpit en kwaliteitsmanagementsysteem (2015 – 2016)
Inrichten systeem (interne) audits (2016)
Training teams in kwaliteitsbewust denken en handelen (2016- 2018)

Tussenrapportage

Bij de start van schooljaar 2015-2016 zijn de teamplannen en bureauplannen besproken en
waar nodig bijgesteld. Dit proces is afgerond in oktober 2015.
basis van resultaten uit de kwaliteitscockpit, de BPV enquête en de student enquêtes zijn begin
december kwaliteitsgesprekken gevoerd. De teammanagers hebben deze gevoerd met de
voorzitter CvB, de bureau coördinatoren met de directeur Onderwijs en Organisatie.
De eerste stappen in de ontwikkeling van een vernieuwde kwaliteitscockpit en
kwaliteitsmanagementsysteem zijn gezet. Als gevolg van de Staat van Instelling in januari
2016 is besloten om de huidige kwaliteitscockpit te handhaven tot de SvI is afgerond. Er wordt
ingezet op de aanschaf van Qlikview als managementrapportagetool in 2016.

Kosten
Begroot 2015

10.000

Kosten
Werkelijk 2015

0 wordt doorgeschoven naar 2016
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Thema

Studenten: intensivering taal en rekenen

Deelonderwerp

Professionalisering docenten taal en rekenen

Doelstelling/
resultaat

De realisatie van een professioneel en kwalitatief hoogstaand taal- en rekenonderwijs dat past
bij het Cibap als vakschool.

Maatregelen/
activiteiten

Uitwerken van taakdifferentiatie binnen het taal- en rekengebied (2015)
Opleveren scholingsplan (2015)
Invoeren taakdifferentiatie en koppeling van docenten aan taakgebieden (2016-2017)

Tussenrapportage

Het advies voor de doorontwikkeling van het taal- en rekenonderwijs, waarbij duidelijk
onderscheid gemaakt is tussen de generieke en integratieve aspect, is opgesteld:
Generieke aspect: zinvol en uitdagend generiek taal- en rekenonderwijs ter voorbereiding op
het taal- en rekenexamen wordt aangeboden in het Cibap brede Taal- en Rekencentrum.
Integratieve aspect: de integratieve taal- en rekenonderdelen worden gekoppeld aan de
kerncompetenties “communicatie” en “ondernemen”.
Het hieraan gekoppelde scholingsplan voor taal- en rekendocenten wordt in 2016 opgeleverd
en gestart.

Kosten
Begroot 2015

20.000

Kosten
Werkelijk 2015

25.000

Thema

Studenten: Intensivering taal en rekenen

Deelonderwerp

Extra onderwijstijd taal en rekenen

Doelstelling/
resultaat

De realisatie van specifiek taal- en rekenonderwijsaanbod om studenten te motiveren, uit te
dagen en te laten excelleren.

Maatregelen/
activiteiten

Bijstellen begeleidingstabel (2015)
Inrichten academieblok Nederlands, Engels en wiskunde (2015)
Doorontwikkeling academieblok richten keuzedelen en – trajecten (2016-2017)
Doorontwikkeling vakantieschool (2015)
Invoeren systematiek taaldorp (gericht op tweetaligheid) (2016)
Taaldorpsystematiek wordt toegepast in de projectblokken (2016-2017)

Tussenrapportage

Naast de RT begeleiding voor studenten met dyslexie en dyscalculie, worden bijlessen
taal en rekenen voor studenten voor wie die extra begeleiding noodzakelijk is, structureel
aangeboden.
Het academieblok bevat modules wiskunde ter voorbereiding op het hbo en een module
Engelse lessen op hbo niveau.
De vakantieschool richt zich nu op zowel reken- als taallessen en wordt op het Cibap zelf
aangeboden. Gedurende 5 ochtenden tussen 9.00- 12.30 uur in de laatste week van de grote
vakantie kunnen studenten extra lessen Nederlands, Engels en rekenen volgen.

Kosten
Begroot 2015

125.000

Kosten
Werkelijk 2015

153.704
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Thema

Studenten: Intensivering taal en rekenen

Deelonderwerp

Nieuwe faciliteiten voor taal en rekenen

Doelstelling/
resultaat

De realisatie van zo goed mogelijke voorzieningen die rand voorwaardelijk zijn bij het taal- en
rekenonderwijs

Maatregelen/
activiteiten

In kaart brengen van de benodigde T&R faciliteiten o.b.v. nieuwe begeleidingstabellen (2015)
Realiseren van benodigde faciliteiten op basis van de analyse (2016-2017)
Overig:
Opzetten evaluatiesysteem om kwaliteit van taal- en rekenlessen te monitoren (2015)
Inzetten evaluatiesysteem (2016)

Tussenrapportage

Er is in het TRC een stilteruimte gecreëerd ten behoeve van RT en taal- en rekenbijlessen.
Computerfaciliteiten en de voorzieningen voor het personeel zijn op orde gebracht.
De uitwerking van het advies inzake de doorontwikkeling van het Taal- en Rekencentrum zal
een vraag naar extra faciliteiten met zich meebrengen. Deze benodigde faciliteiten zullen in
2016 worden gerealiseerd.
In de periode-evaluaties voor studenten zijn vragen over de aanpak en het niveau van de taalen rekenlessen opgenomen.

Kosten
Begroot 2015

15.000 (faciliteiten)
20.000 (overig)

Kosten
Werkelijk 2015

14.062 (faciliteiten en overig)
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Thema

Studenten: voortijdig schoolverlaten

Deelonderwerp

Borgen in eigen onderwijsproces

Doelstelling/
resultaat

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is een continue aandachtspunt vanaf het
aannamemoment tot en met de succesvolle afronding van de opleiding door de student.

Maatregelen/
activiteiten

vernieuwen intakeprocedure, gericht op kerncompetenties (2015)
invoeren studieloopbaanbegeleiding in combinatie met mentorschap in fase 1 (2015)
verdiepen rol studiecoaches in het begeleidingsproces (2015-2016)
werken van curatief naar preventief (2016 – 2017)
continueren maatjesproject (2015-2018)
inrichten en uitvoeren van een uitstroomanalyse (2015-2018)
optimaliseren van het studentvolgsysteem, o.a. DLWO (2015-2016)

Tussenrapportage

De intakeprocedure is vernieuwd en gebaseerd op de Cibap kerncompetenties. Aan
de procedure is een digitale test toegevoegd ter ondersteuning van de intaker bij de
intakegesprekken.
In fase 1 is studieloopbaanbegeleiding ingevoerd; naast de ondersteuning door de mentor
wordt de student voor zijn studieloopbaan geadviseerd door een studiebegeleider.
De studiebegeleiders (fase 1) en de studiecoaches ( fase 2, 3 en 4) hebben een scholing o.l.v.
het pedagogisch/didactisch scholingsinstituut ECNO gevolgd.
Het maatjesproject is geïntegreerd in de werkzaamheden van het ondersteunende Bureau
Student Support.
Er is een basis voor uitstroomonderzoek/ analyse die in 2016 verder uitgewerkt dient te
worden.
De doorontwikkeling van het studentvolgsysteem/ DLWO is door problemen bij de leverancier
gestagneerd. Het Cibap investeert daarom zelf in digitale projectboeken in combinatie met
een digitaal leermiddelenmagazijn DLM, die op den duur opgenomen kunnen worden in het
DLWO.
De ontwikkeling van de digitale portfolio van studenten wordt met kracht ook zelf ter hand
genomen.
Het VSV percentage van het Cibap is verlaagd naar 1,6 %

Kosten
Begroot 2015

75.000

Kosten
Werkelijk 2015

95.653
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Thema

Studenten: voortijdig schoolverlaten

Deelonderwerp

Samenwerking met andere instellingen en gemeenten in RMC regio

Doelstelling/
resultaat

De samenwerking met andere partijen/ instellingen vormt een waardevol element in het
voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Maatregelen/
activiteiten

Bijstellen verzuimprotocol 18+ met project ‘we missen je’ (2015)
Monitoren doorstroom VO naar MBO (2016)
Bijstellen uitschrijfprocedure (2015-2016)
Deelname financieel informatiespreekuur (2015-2016)

Tussenrapportage

De regionale werkgroep (samenwerkingsverband IJssel-Vecht) voor de bijstelling van het
verzuimprotocol 18+ is nog niet opgestart.
De bijstelling van de uitschrijfprocedure ligt ter discussie bij het teammanagement en zal,
indien noodzakelijk, voor het nieuwe studiejaar bijgesteld worden.
Het Cibap adviseert studenten op algemeen financieel gebied en verwijst hen naar het
financieel informatiespreekuur dat gezamenlijk wordt georganiseerd met het ROC Deltion.

Kosten
Begroot 2015

5.000

Kosten
Werkelijk 2015

1.500

Thema

Studenten: studiewaarde

Deelonderwerp
Doelstelling/
resultaat

Opleidingen bij Cibap blijven vierjarig. Studenten kunnen versnellen, maar ook verbreden,
verdiepen en excelleren.

Maatregelen/
activiteiten

Geen extra activiteiten benoemd.

Tussenrapportage
Kosten
Begroot 2015
Kosten
Werkelijk 2015
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Thema

Medewerkers: bekwaamheid management

Deelonderwerp
Doelstelling/
resultaat

Het Cibap beschikt als vakschool voor de creatieve industrie over professionele en op hoog
kwalitatief niveau functionerende medewerkers en vormt samen met hen een lerende
organisatie

Maatregelen/
activiteiten

Opstellen functieprofielen en competentieoverzicht (2015)
Uitvoeren talentscan leidinggevenden (2015)
Scholing leidinggevenden n.a.v. talentscan (2015-2016)
Scholing leidinggevenden in gespreksvoering (2016)
Professionalisering / scholing Raad van toezicht (2017)

Tussenrapportage

De functieprofielen van het onderwijzend personeel zijn opgesteld. Deze zijn in samenhang
opgesteld en dat komt tot uitdrukking bij de indelingscriteria. Op basis van de indelingscriteria
zijn de functieprofielen voorlopig gewaardeerd
Directie en teammanagers hebben een talentscan ingevuld en de resultaten zijn besproken en
met elkaar gedeeld. Op basis van de individuele scans zijn er teamprofielen gemaakt om beter
zicht te krijgen op de onderlinge samenhang binnen een team en wat gedaan kan worden om
als team nog beter te kunnen functioneren.
De individuele profielen en de teamprofielen vormen de basis voor verdere verbetering van de
professionalisering en samenwerking van de medewerkers en de verschillende teams in 2016.
De scholing van de leidinggevenden naar aanleiding van de talentscan is gestart. We zijn
begonnen met het meenemen van de leidinggevende in het gedachtengoed van de true talent
scan en vandaar uit gekeken naar het eigen onderwijsteam. Wat is het profiel van de individu
en wat is het teampofiel? Met deze basiskennis gaan wij verder om de leidinggevenden te
scholen in de toepassing van deze kennis bij de aansturing van hun team. Hiervoor hebben wij
een vervolg scholing opgezet dat in het eerste half jaar van 2016 wordt gestart.
De kwartiermakers ondersteunen het management bij het formuleren van beleid.

Kosten
Begroot 2015

75.000

Kosten
Werkelijk 2015

74.271
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Thema

Medewerkers: professionaliseren personeel

Deelonderwerp

Scholing personeel
Meesterdocenten
Beleid en processen

Doelstelling/
resultaat

Het Cibap beschikt als vakschool voor de creatieve industrie over professionele en op hoog
kwalitatief niveau functionerende medewerkers en vormt samen met hen een lerende
organisatie.

Maatregelen/
activiteiten

Uitbreiding scholingsagenda (2015-2016)
Bekwaamheidsdossiers onderzoeken en verbeteren (2015-2017)
Zichtbaar maken / belonen ontwikkelingen o.g.v. scholing (2017)
Uitvoeren team-ontwikkeltrajecten (2017-2018)
Introduceren functie van meesterdocenten
opstellen profielen (2015)
invoeren functie (2015-2016)
invoeren en bijstellen (2016-2017)
Vaststellen functieprofielen LB/LC/LD (2015-2016)
Verbeteren ondersteuning nieuwe medewerkers (2015-2017)

Tussenrapportage

Vanuit P&O zijn de eisen van het bekwaamheidsdossier vertaald in praktische zin: wat
moet er aangeleverd worden voor het dossier en wat zien wij als minimale eisen voor onze
medewerkers? Na afronding van deze inventarisatie, wordt nu gestart met voorbereiding van
de uitvoering.
Om nieuwe medewerkers de juiste begeleiding te bieden na indiensttreding is er een
scholingsprogramma opgesteld. De eerste resultaten van het inwerkprogramma zijn positief.
Op basis van de evaluatie wordt het programma bijgesteld.
Voor het onderwijzend personeel hebben wij de functieprofielen opgesteld en besproken en
voorlopig vastgesteld. De definitieve vaststelling van alle profielen van Cibap vindt in het 2e
kwartaal 2016 plaats.
Begin 2015 is een functieprofiel opgesteld voor meesterdocent. Op basis daarvan hebben wij
een intern wervingstraject doorlopen en een aantal geschikte kandidaten gevonden die zich
verder mogen bekwamen als meesterdocent. De functie is met ingang van 1 augustus 2015
ingevoerd.

Kosten
Begroot 2015

50.000

Kosten
Werkelijk 2015

77.324
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Thema

Medewerkers: kwaliteitsverbetering HRM beleid

Deelonderwerp

Beleid
Processen
instrumenten

Doelstelling/
resultaat

Ondersteuning van de dienst P&O is gericht op de resultaatverantwoordelijke rol van de
teammanagers.

Maatregelen/
activiteiten

Uitvoeren quick scan ‘weet, denk, doe’ (2015)
Vastleggen herziene notitie taakbeleid (2015)
Invoeren verbeterd instroom/doorstroom/uitstroombeleid (2016)
Notitie taaktoedeling en uitrollen resultaten (2015)
Herijken meerjarenformatieplan (2015-2016)
Uitwerken beleid voor duurzame inzetbaarheid personeel (2016)
Procesbeschrijving ondersteunende diensten en bureaus (2016-2017)
Invoeren consequenties uit notitie taaktoedeling (2015-2017)
Updaten functiehuis/loongebouw (2015)
Realiseren flexibele schil (2015-2018)
Doorontwikkeling cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken (2015_2016)
Verbeteren bekwaamheidsdossiers (2016-2017)
Inrichten AFAS (2015)
Docenten/teammanagers scholen in AFAS (2016)
Portal voor leidinggevenden (2016)
Check dossiers (2016-2017)

Tussenrapportage

In overleg met “ Mbo in bedrijf” is m.b.v de methodiek ‘ weet, denk, doe!’ van de
Argumentenfabriek de 0 meting van onze professionaliseringniveau bepaald. Wij hebben
vastgesteld dat onze professionalisering op fase 2 niveau zit en hebben dat vervolgens ook
geborgd middels beleid en werkafspraken. We richten ons nu op fase 3 qua professionalisering:
Onze bestaande cyclus van functioneren en beoordelen hebben wij hiertoe in 2015 gekoppeld
aan de plan cyclus rondom de teamplannen, de beleidsrijke begroting en de kwaliteitsmonitor.
In 2016 gaan wij verder om de cyclus van functioneren en beoordelen te digitaliseren.
In 2015 hebben wij ons beleid herzien aangaande inzet en taakbeleid. Onderdeel van het inzet
en taakbeleid is de werk en taakverdeling binnen het onderwijsteam conform het professioneel
statuut. Om het beleid kracht bij te zetten hebben wij de teammanagers hiertoe extra geschoold.
In toenemende mate is behoefte aan nieuwe specifieke vakkennis die wij studenten willen
aanbieden om zo goede aansluiting bij de arbeidsmarkt te houden. Deze kennis verandert
dusdanig snel dat inzet van buitenaf wenselijker is. We krijgen nu zicht op welke wijze het
onderwijzend personeel ingezet kan worden en voor welke onderwijsinhoudelijke processen er
nieuwe externe kennis en flexibiliteit nodig is.
Het strategisch personeelplan met daarin het meerjaren formatieplan en het meerjaren
scholingsplan, wordt daarom passend bij Cibap Pro 2020 gemaakt. In 2015 is al gestart met de
Cibap brede didactisch-pedagogische scholing o.l.v. ECNO.
Begin 2015 is gestart met het inzichtelijk maken van de flexibele schil en hoe wij daar mee
omgaan. Wij hebben werkafspraken gemaakt wanneer en hoe lang medewerkers tijdelijk in
dienst mogen zijn en wanneer zijn voor vast in dienst komen.
Ter optimalisatie van onze professionalisering is het functiehuis herzien. Onderwijsgerelateerde
functies zijn samengevoegd en nieuwe functies zijn toegevoegd, zodat wij meer carrière
perspectief kunnen bieden. Aan de hand van het functiehuis zijn wij alle functies opnieuw gaan
beschrijven om ze te laten aansluiten aan de wijze waarop Cibap werkt.
Naast de herziening van het functiehuis wordt ook opnieuw gekeken naar het loongebouw.
Hierbij het handhaven van de juiste schaal bij een functie van belang om scheefgroei te voorkomen.
Het Cibap hanteerde 2 personeelsinformatiesystemen: Raet voor de salarisverwerking en de
formatie. En Profit voor de registratie van personeelsinformatie en verzuim. In 2015 is het Cibap
van deze twee personeelsinformatiesystemen op 1 systeem overgegaan, Profit van Afas. Dit
wordt nu verder uitgebouwd naar E-HRM.
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Kosten
Begroot 2015

40.000

Kosten
Werkelijk 2015

71.042

Thema

Medewerkers: kwaliteit examenorganisatie

Deelonderwerp
Doelstelling/
resultaat

Doorontwikkeling kwaliteit examenorganisatie met externe ondersteuning.

Maatregelen/
activiteiten

Doorontwikkelen examencommissie (2015)
Coachen en auditen examencommissie (2016-2018)
Trainen en coachen nieuwe assessoren (2016-2018)
Trainen en coachen vaststellers examens (2016-2018)

Tussenrapportage

In 2015 heeft het examenbureau de volledige regie over alle theorie-examens voor Nederlands,
Engels, Duits en rekenen op zich genomen. Met bureau ICE is in 2015 een meerjarencontract
afgesloten dat loopt tot 2018. De samenstelling van de examencommissie is uitgebreid: een
teammanager toegevoegd. Met bureau ICE zijn afspraken gemaakt over de opzet van de cursus
voor de examencommissie. De cursus start 17 maart 2016. Er wordt gebruik gemaakt van de
website Procesarchitectuur Examinering, deze is voor Cibap beschikbaar.

Kosten
Begroot 2015

25.000

Kosten
Werkelijk 2015

23.800

Thema

Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp

Voorbereiding en matching

Doelstelling/
resultaat

Actieve werving van BPV plaatsen op gedifferentieerde schaal.

Maatregelen/
activiteiten

Creëren samenwerking studiecoach en BPV docent (2015)
Opnemen reflectie en wensen t.a.v. nieuwe stage (2015)
Vaststellen welke bedrijven geschikt zijn voor welke fase (2015)
Creëren differentiatiemogelijkheden voor fase 4 student (2016-2017)
Ontwikkelen matchingsmodule (2015)
Proefdraaien matchingsmodule (2016)
Doorontwikkelen (2016-2017)
Verkennen mogelijkheden bedrijvenportaal in studentadministratiesysteem (2015)
Uitrollen inlogmogelijkheden bedrijvenportaal (2016-2017)
Professionaliseren medewerkers BPV bureau (2015-2018)
Scholen BPV docenten (2015-2016)

Tussenrapportage

Het proces van samenwerking tussen studiecoach en BPV docent is vastgelegd, onder andere
in BPV-gids en in de BPV-projectboeken. De vergaderstructuur is vastgelegd in het centrale
jaarrooster. De taakverdeling tussen studiecoach en BPV-begeleider is steeds duidelijker voor
alle betrokkenen en krijgt een natuurlijke vorm.
Zowel de aansturing van de studiecoaches, als de begeleidingsinstrumenten waarover zij
kunnen beschikken, moeten verder worden uitgewerkt. Daarbij zal een methodiek ontwikkeld
moeten worden om wensen/ideeën vast te leggen, evenals de leerdoelen, zodat de langetermijn ontwikkeling van een student inzichtelijk wordt. De kennis welk bedrijf bij een
bepaalde fase hoort is vooral aanwezig bij de BPV-begeleiders. In de praktijk zijn BPV-bedrijven
vaak meer geïnteresseerd in de specifieke student en diens kwaliteiten, dan in welke fase deze
zit. De differentiatiemogelijkheden in fase 4 zijn nog niet uitgewerkt; deze actie staat gepland
voor het tweede semester van het schooljaar 2015-2016.
De ontwikkeling van de Digitale matchingsmodule is gestagneerd als gevolg van overname
van de leverancier. Naar verwachting kunnen de genoemde functionaliteiten in het schooljaar
2016-2017 geïmplementeerd worden.

Kosten
Begroot 2015

75.000

Kosten
Werkelijk 2015

110.139
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Thema

Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp

Begeleiding tijdens BPV periode

Doelstelling/
resultaat

Student en bedrijf zijn tevreden over de prestaties van de student en de begeleiding vanuit
Cibap.

Maatregelen/
activiteiten

Bekwamen Cibap BPV docenten (2015-2016)
Instellen structureel overleg tussen studiecoaches en BPV docenten (2015)
Scholen BPV docenten (2015-2018)
Toerusten BPV docenten om kleine bedrijven beter te begeleiden (2016)
Toevoeging BPV informatiegids (2015)

Tussenrapportage

Er is nog geen sprake geweest van scholing van BPV-begeleiders. BPV-begeleiders en
studiecoach leren al doende wat de beste werkwijze is en leren van elkaar. Er is sprake van
structureel overleg, Dit is vastgelegd in het centrale jaarrooster maar de frequentie is te laag
om tot diepgang te komen.
De kennis van alle aspecten van de Internationale BPV is bij steeds meer BPV-begeleiders
bekend.
De coachende rol van BPV-begeleiders naar begeleiders binnen het leerwerkbedrijf komt
deels uit de verf. Doordat nog vaak wijzigingen ontstaan in de verdeling leerbedrijf <->BPVbegeleider komt het bouwen aan vaste relatie in het gedrang.

Kosten
Begroot 2015

50.000

Kosten
Werkelijk 2015

40.596

Thema

Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp

Samenhang met onderwijsprogramma, beoordeling en evaluatie

Doelstelling/
resultaat

BPV biedt een voortdurende mogelijkheid om het geleerde in praktijk te brengen en een
goede verdieping aan te brengen in de gewenste loopbaanontwikkeling.

Maatregelen/
activiteiten

Arbeidsmarktonderzoek t.b.v. nieuwe opleidingen (2015)
Verdergaand koppelen projectopdrachten in de lesprogramma’s (2015-2017)
Continueren regelmatig overleg met expertgroepen (2015)
Starten nieuwe beoordelingsmodel o.b.v. Cibap kerncompetenties (2015)
Evalueren nieuwe beoordelingsmodel (2016)
Aanpassen digitale leer- en werkomgeving (2015-2016)
Organiseren studiedagen met onderwijsteams en bedrijfsleven (2015-2016)

Tussenrapportage

De meesterdocenten zijn in 2015 gestart met hun onderzoek en zullen de resultaten in 2016
presenteren.
Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van praktijk-realistische opdrachten uit de
beroepspraktijk.
Met de expertgroepleden heeft overleg en afstemming plaatsgevonden.
De toetsing in de BPV is volledig gebaseerd op de Cibap kerncompetenties. Werken met CKS’
biedt bovendien handvatten voor het differentiëren van BPV in de verschillende fases.
De ontwikkeling van studenten kan deels beter gevolgd worden: er is een beter manier van
het registreren van studieresultaten. Hierdoor is de groei cijfermatig beter inzichtelijk. Er
moet nog gewerkt worden aan een systematiek voor studievoortgang, met een goede set
begeleidingsinstrumenten voor een studiecoach. Momenteel gaan de gedachten bijvoorbeeld
richting een voorgeschreven portfolio.

Kosten
Begroot 2015

70.000

Kosten
Werkelijk 2015

60.793
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Thema

Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp

Relatienetwerk met bedrijven

Doelstelling/
resultaat

Cibap ontwikkelt een actief relatienetwerk, waarin toonaangevende bedrijven op nationale en
internationale schaal meedenken en meewerken aan de realisatie van een bloeiende creatieve
industrie.

Maatregelen/
activiteiten

Toewerken naar boeien en binden van grotere accounts (2015-2016)
Top 100 samenstellen (2015-2016)
Inrichten en uitrollen van eigen CMS systeem (2015-2017)
Starten actieve werving op bedrijven in specifieke branches (2015)
Ondersteunen Cibap BPV docent als netwerker/relatiebeheerder (2016-2017)
Opstellen communicatieplan (2015-2016)
Intensiveren alumnibeleid (2016-2017)
Organiseren docentenstages in kader van Hanze initiatief (2016-2018)
Continueren en structureren integratie binnen Creatieve Coöperatie (2012-2020)

Tussenrapportage

Eind 2014-2015 heeft een groot startmoment van VijfD plaatsgevonden. Nu wordt gewerkt
aan een activiteitenschema en een ontwikkelagenda voor 2015-2016. Voor relaties van Cibap
worden daarnaast andere activiteiten georganiseerd, zoals een jaarlijkse Businessmeeting,
Raad van Inspiratie, Inspiratiesessies en meer.
Er is voor relaties goede informatie op de Cibap-website te vinden. Dit betreft enerzijds de BPV
en anderzijds het aanmelden van projecten. Actieve werving is nog nauwelijks nodig; er dienen
zich momenteel genoeg opdrachtgevers voor schoolprojecten aan.
Dit zal in het schooljaar 2016-2017 verder worden uitgewerkt.

Kosten
Begroot 2015

40.000

Kosten
Werkelijk 2015

31.679
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Thema

Excellentieprogramma

Deelonderwerp

Excellentietraject 1 specialist restauratie schilderen

Doelstelling/
resultaat

Doorontwikkeling en uitbreiding.
De middelen voor dit onderdeel in het excellentieplan zullen worden aangewend:
Ten behoeve van de uitvoering, evaluatie en doorontwikkeling van het programma.
Voor het ontwikkelen van criteria voor excellent vakmanschap in de praktijk, mede gebaseerd
op de richtlijnen uit de Erfgoedwet, ERM en URL’s.
Voor het verhogen van het aantal studenten, over meerdere jaren, dat deelneemt aan het
excellentieprogramma.
Voor het verwerven van leerplekken waar restauratiewerken worden uitgevoerd.
Om in samenwerking met de branche een business model te ontwikkelen en eventueel
aanvullende financiering.
Voor de bekwaamheidsontwikkeling van docenten.

Maatregelen/
activiteiten

Het ontwikkelen van het programma was begin 2015 reeds ter hand genomen met behulp van
eerder ter beschikking gestelde middelen door MBO15. De ontwikkeling is verder voortgezet
in de tweede helft van 2015 en loopt door totdat het hele programma staat. Zie verder
“Tussenrapportage”.

Tussenrapportage

Het programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met experts uit de restauratiesector.
In november 2015 is module 1 van het Excellentietraject van start gegaan voor een groep van 9
studenten. De lessen en practica vinden op de woensdagavond plaats. Het programma is voor
studenten een extra bovenop het reguliere programma.
De lessen worden gegeven door deskundige vakspecialisten. Verder wordt er samengewerkt
met het bedrijfsleven. Ook is er volop medewerking vanuit de verfindustrie; zo worden de
laboratoria voor deze studenten opengesteld door een grote innovatieve verffabriek in Zwolle
en ook de daar werkzame laboranten leveren een bijdrage aan het lesprogramma.
Het programmadeel dat na het behalen van het mbo-4 diploma ligt is in voorbereiding en zal
worden gekoppeld aan een Associate Degree traject.
Het programma staat vanaf cursusjaar 2016-2017 nadrukkelijk ook open voor de studenten van
onze partnerscholen: SintLucas en Nimeto.
Verder zal, zodra het hele programma staat, gewerkt worden aan de hierboven herhaalde
doelstellingen en resultaten zoals geformuleerd in het Excellentieplan.

Kosten
Begroot 2015

50.000

Kosten
Werkelijk 2015

Kosten in 2015 vergoed door Stichting Innovatie Beroepsonderwijs (MBO in bedrijf )
Begroot bedrag van 2015 schuift door naar 2016.
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Thema

Excellentieprogramma

Deelonderwerp

Excellentietraject 2 internationalisering
Proeftuin 1 Dutch design made in China
Proeftuin 2: Design thinking in challenge teams

Doelstelling/
resultaat

Proeftuin 1
Studenten werken over en weer met elkaar samen en beschrijven vooraf en valideren achteraf
hun gewenste excellente “learning outcomes”.
Ontwikkelen van een docentstage. De docent doet mede onderzoek naar de verschillen in
aanpak die de onderwijsinstellingen hanteren bij het vormgeven van het onderwijs rond de
(kern)competenties.
Realiseren van student stages in China.
Proeftuin 2
Excellent ondernemen.
Creativiteit, omgevingsbewustzijn en communicatie: strategische opdrachten uitvoeren
binnen en buiten de creatieve industrie, waaronder ook bij maatschappelijke instellingen of
voor overheden.
Interdisciplinair, met verschillen in niveau en culturele achtergronden, cross sectoraal te
werken.

Maatregelen/
activiteiten

Proeftuin 1
Het uitvoeren en evalueren van een programma voor studenten waarin zij excelleren.
Het ontwikkelen van de criteria voor excellentie
Verhogen van het aantal studenten dat deelneemt.
Samenwerking met de betrokken opleidingen uit werken en beschrijven.
Financiële bronnen uitbreiden om docenten bekwamen in het goed begeleiden van studenten
in dit excellentieprogramma.
Het voorbereiden van een docent stageplaats
Het formuleren van doelen met betrekking tot excellentieonderwijs
Het plaatsen van docenten
Beschrijven van bevindingen en het reflecteren op de uitkomsten.
Het werven van stageplaatsen voor studenten die onderscheidend zijn
Het maken van afspraken met de betreffende bedrijven over de context waarbinnen deze
stage met daaraan gekoppelde leerdoelen plaatsvindt.
Proeftuin 2
Het ontwikkelen van het ‘format’.
Het creëren een proeftuin waarbinnen studenten aan de slag kunnen; bepalen van de rollen
van de student, de opdrachtgever, docent en ervaren topprofessionals op dit vlak.
Het ontwikkelen, inzetten evalueren en bijstellen van deze rollen.
De uitvoering van meerdere opdrachten, de evaluatie en het bepalen van de succesfactoren.
Het definiëren van de onderscheidende ‘excellent‘ factoren.
Het ontwikkelen en toepassen van het beoordelingskader voor excellentie in de gekozen
kerncompetenties.
Het aanboren van bronnen waaruit financiën beschikbaar komen om deze vorm van
excellentieontwikkeling te financieren en uit te breiden.
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Tussenrapportage

Resultaten Proeftuin 1
Uitwisseling gerealiseerd met Chinese partner o.b.v. vooraf gestelde leeropbrengst gekoppeld
aan kerncompetenties.
Eerste evaluatie hierover heeft plaatsgevonden.
Intenties benoemd en beschreven voor verdere samenwerking met Chinese partnerschool.
Samenwerking gezocht met Nederlandse en Chinese partnerscholen in het kader van
docentstages.
Oriënterend bezoek heeft plaats gevonden in het kader van het Sino-Dutch Job Shadowing
Program.
Samenwerking gezocht met geschikte stagebieder(s) in China
Voor een van deze stagebieders een geschikte student gevonden en ondersteund in de
voorbereiding van stage.
Student loopt momenteel stage bij deze stagebieder.
Resultaten Proeftuin 2
Opzetbeschrijving voor het werken met Challenge Teams.
Samenwerking met Nederlandse MBO en HBO instellingen gevonden.
Voor eerste project een geschikte opdrachtgever gevonden.
Chinese partner benaderd voor participatie in Challenge Team.
Raamwerk voor project met opdrachtgever.
Voortgang maatregelen/activiteiten
Het uitvoeren en evalueren van het programma voor studenten waarin zij excelleren in een
uitwisseling vraagt aandacht. De op te stellen leerdoelen zullen opnieuw bekeken moeten
worden om deze goed te kunnen beoordelen in het kader van excellentie.
In dit traject moeten de studiecoaches vanuit alle studierichtingen nog nauwer betrokken
worden.
Ook de instructie van begeleidende docenten moet doorontwikkeld worden. Docenten
moeten de studenten goed kunnen begeleiden en beoordelen in dit excellentieprogramma.
Het voorbereiden van een docent stageplaats in China loopt iets achter op de verwachting. Het
afstemmen met Chinese en Nederlandse partners is nog niet zo makkelijk. Ook de nationale
feestdagen in Nederland en China zijn stoorzenders in dit proces. De intenties aan beide zijden
goed.
Er wordt aandacht besteed aan het consolideren en werven van stageplaatsen binnen de
kaders van dit programma voor studenten in China. Hierin worden de ervaringen van de
huidige stagiair in China meegenomen.
Voor de werving van extra stagemogelijkheden wordt ook gebruikt gemaakt van contacten die
wij hebben in andere steden.
Met de huidige stagebieder worden afspraken gemaakt over de context waarbinnen deze
stage met daaraan gekoppelde leerdoelen nu en in de toekomst plaats kan vinden. Het is
op het moment van schrijven van deze rapportage te vroeg om ervaringen van de huidige
plaatsing mee te kunnen nemen.

Kosten
Begroot 2015

Proeftuin 1: 40.000, Proeftuin 2: 25.000

Kosten
Werkelijk 2015

Proeftuin 1: 20.616, Proeftuin 2: 19.323
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Hoofdstuk 6:

Financiële
verantwoording
Financieel beleid
Het financieel beleid van het Cibap is gericht
op een structureel evenwicht tussen baten en
lasten en een gezonde vermogenspositie. Bij
het opstellen van de jaarlijkse begroting wordt
uitgegaan van een positief resultaat uit de
normale bedrijfsvoering. De rentabiliteit dient
minimaal twee procent te zijn.
Behalve voor het reguliere onderwijs- en
ondersteunende proces wordt er in de begroting
ook financiële ruimte opgenomen voor
ontwikkeling en innovatie.
Om financiële tegenvallers op te kunnen
vangen en te kunnen investeren vanuit eigen
financiële middelen wordt voor de solvabiliteit
een ondergrens van dertig procent gehanteerd,
hetgeen ook de ondergrens is die de
Onderwijsinspectie hanteert.
Jaarlijks wordt een exploitatiebegroting
gemaakt voor het komende jaar. Naast
de exploitatiebegroting wordt een
investeringsbegroting opgesteld. Deze
begrotingen worden vastgesteld door het
College van Bestuur en goedgekeurd door de
Raad van Toezicht.

Behalve voor het
reguliere onderwijs- en
ondersteunende proces
wordt er in de begroting ook

Daarnaast beschikt het Cibap over een
meerjarenbegroting voor de jaren 2016 tot en
met 2019 inclusief een liquiditeitsbegroting, een
verloop van de balansposities en de financiële
kengetallen rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit
voor deze jaren. Ook deze begrotingen worden
vastgesteld door het College van Bestuur en
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In
de meerjarenbegroting is rekening gehouden
met de veranderingen in de organisatie, mede
veroorzaakt door Focus op Vakmanschap en
de invoering van Cibap Praktijk Realistisch
Onderwijs (Cibap Pro). Eveneens is voor de
jaren vanaf 2016 rekening gehouden met
een stijgend studenten aantal, daardoor een
groeiende formatiebehoefte en een groeiende
huisvestingsbehoefte.

financiële ruimte opgenomen
voor ontwikkeling
en innovatie
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Maandelijks wordt de lopende exploitatie
gerapporteerd aan het directieteam (bestaande
uit CvB en directeuren) inclusief een rapportage
over het verloop van de formatie. Hierdoor
is het directieteam in staat tijdig in te grijpen
als de financiële ontwikkeling anders is dan
gewenst. De rapportages worden ook besproken
in het management breed overleg (directie,
teammanagers, bureau coördinatoren en
hoofden van dienst) en in het periodieke overleg
van de Raad van Toezicht. Wekelijks wordt het
verloop van de liquiditeiten beoordeeld door
de directeur Financiën & Control. Per kwartaal
vindt rapportage hierover plaats aan het College
van Bestuur. Elk kwartaal worden de gepleegde
investeringen door de directeur Financiën en
Control gerapporteerd aan het College van
Bestuur en periodiek aan de Raad van Toezicht.
In 2011 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) opgesteld door een externe adviseur
voor de jaren 2012 tot en met 2031. Dit
meerjarenonderhoudsplan heeft betrekking
op de locatie Nijverheidstraat. In 2012 is een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor
de locatie Esdoornstraat. Op basis van deze
meerjarenonderhoudsplannen wordt gedoteerd
en onttrokken aan de voorziening onderhoud
gebouwen. In verband met de uitbreiding
met een (huur)locatie per 1 januari 2016 zal
een MJOP voor deze locatie moeten worden
opgesteld. Dat gebeurt na de ingebruikname
van de locatie, welke gepland is per
1 september 2016.
Jaarlijks voor 1 juli wordt het financieel
jaarverslag (inclusief goedkeurende verklaring
van de accountant) gerapporteerd.

Plancyclus
Elk najaar dienen alle teammanagers, hoofden
van dienst en bureaucoördinatoren hun
teamplannen in voor het komende kalenderjaar.
Belangrijke financiële onderwerpen binnen
de teamplannen zijn de personele formatie
en de investeringen. De teamplannen worden
besproken met het directieteam. Op basis van de
geaccordeerde activiteiten wordt de begroting
voor het komende kalenderjaar opgesteld. Dit
geldt zowel voor de exploitatiebegroting, de
investeringsbegroting als de liquiditeitsbegroting
en de balansposities inclusief financiële
kengetallen. De exploitatiebegroting dient een
positief saldo te laten zien, waarbij het streven
is te komen tot een jaarlijkse rentabiliteit van
minimaal 2 procent.
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De investerings- en liquiditeitsbegroting dienen
te passen binnen de door de Raad van Toezicht
goedgekeurde meerjarenbegroting. De financiële
kengetallen dienen te voldoen aan de eisen die
daaraan gesteld worden door onze Raad van
Toezicht en het Ministerie van OC&W.
Maandelijks wordt het exploitatieresultaat en de
ontwikkeling van de formatie gerapporteerd aan
het directieteam.

Boekjaar 2015 op hoofdlijnen
Het boekjaar 2015 heeft een aanzienlijk beter
exploitatieresultaat (€ 893.380,- enkelvoudig)
te zien gegeven dan begroot (€ 399.580,-). Dit
is enerzijds veroorzaakt door hogere baten dan
begroot (€ 457.617,-) en anderzijds lagere lasten
dan begroot (€ 15.251,-). Ook het saldo van
rentelasten en rentebaten is beter dan begroot
(€ 20.932,-).
De baten zijn hoger dan begroot, door een
hogere rijksbijdrage, lagere overheidsbijdragen
overige overheden en hogere overige baten
dan begroot en de lasten zijn lager dan begroot
door lagere personeelslasten en afschrijvingen
dan begroot. De huisvestingslasten en overige
lasten zijn hoger dan begroot. Het saldo van
de baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
(enkelvoudig) is hoger uitgevallen dan begroot
(€ 1.159..671,- ten opzichte van € 686.803,-).
De investeringen in 2015 hebben € 616.686,bedragen. In dit bedrag is een bedrag van
€ 166.507,- opgenomen voor investeringen in
onze nieuwe (huur)locatie Zwartewaterallee 8.
Er is in het verslagjaar voor een bedrag van
€ 51.211,- aan desinvesteringen geweest.
Op deze desinvesteringen was € 48.055,afgeschreven.
Door de Raad van Toezicht is voor het jaar
2015 een bedrag van € 600.000,- aan reguliere
investeringen goedgekeurd. Daarnaast was een
bedrag van € 1.000.000,- goedgekeurd voor
investeringen in de nieuwe locatie. In de loop
van 2015 is besloten het investeringsbedrag voor
de nieuwe locatie te verhogen naar
€ 1.500.000,-. Dit bedrag zal voor een belangrijk
deel in 2016 geïnvesteerd gaan worden.
Voor de renovatie van een deel van de locatie
Esdoornstraat heeft het Cibap in 2014 een
subsidie van maximaal € 200.000,- toegezegd
gekregen vanuit het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidie
afrekening is begin 2016 ingediend voor een

bedrag van € 200.000,-. In de loop van 2016 zal
de definitieve subsidie toekenning ontvangen
worden. Deze EFRO subsidie is niet verwerkt in
de cijfers over het boekjaar 2015.
De liquiditeitspositie van de stichting (current
ratio) is per 31 december 2015 ruim voldoende
(1,35). De liquiditeitspositie is verbeterd ten
opzichte van de positie per 31 december 2014
(1,18). Ook de quick ratio (1,34 per
31 december 2015) is ruim voldoende. De quick
ratio per 31 december 2014 was 1,17.
De solvabiliteitspositie van de stichting is per
31 december 2015 0,37 (solvabiliteit 1). De
verbetering ten opzicht van de solvabiliteitspositie
per 31 december 2014 (0,33) wordt veroorzaakt
door het toevoegen van het exploitatieresultaat
aan de algemene reserve en het aflossen van
langlopende leningen. De solvabiliteitspositie
voldoet aan de norm die hiervoor gesteld is door
de Raad van Toezicht van het Cibap en door het
Ministerie van OC&W (0,30).

Per 31 december 2015 bedraagt de solvabiliteit 2
ratio 0,41
De meerjarenbegroting 2016-2019
laat een positieve ontwikkeling zien in
het exploitatieresultaat, waardoor de
solvabiliteitspositie de komende jaren verder
zal verbeteren. Het kalenderjaar 2017 laat een
minimaal positief exploitatieresultaat zien (€
6.759). Belangrijke oorzaak hiervan is dat wij
door de ingezette studentengroei (2016 en
2017), waarvoor wij pas in 2018 aanvullende
rijksbijdrage verwachten, eerst extra kosten
maken qua uitbreiding van formatie en
huisvesting. De prognose is dat vanaf 2018 de
rentabiliteit weer naar een hoger niveau zal
stijgen.
De rentabiliteit over 2015 (6,3 procent) voldoet
ruimschoots aan de norm die hieraan gesteld
wordt door de Raad van Toezicht van het Cibap
(2 procent) en het Ministerie van OC&W
(0 procent) en is hoger dan de rentabiliteit over
het kalenderjaar 2014 (3,1 procent) en hoger dan
begroot (2,93 procent).

CP Baten en lasten
Continuïteit, raming/staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten
Bedragen: x 1
Prognose basis, aantal leerlingen, deelnemers en studenten
Baten

01-01-2016 t/m 31-12-2016 (EUR)
Prognose
1.562

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige baten
Totaal baten
Lasten

12.889.415
619.014
205.750
13.714.179

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat

9.205.652
954.668
1.249.934
1.587.999
12.998.253
715.926
7.500
267.559
-260.059
0
455.867
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Toelichting
op de begroting 2016
Baten
De rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen
en subsidies zijn gebaseerd op de voor 2016
ontvangen bekostigingsinformatie. De overige
baten betreft met name opbrengsten vanuit de
verhuur van lokalen, studentenbijdragen aan onder
andere excursies, administratieve vergoedingen,
vacatiegelden, opbrengsten vanuit het
leerlingenmagazijn en print credits en opbrengsten
vanuit Cibap Business.
De bekostiging 2016 valt, door de komst van Focus
op Vakmanschap en de verhoging van de prijsfactor
van 1,3 naar 1,4, gunstig uit voor het Cibap. Ook
de invoering van het investeringsbudget voor
kwaliteitsafspraken, de variabele kwaliteitsafspraken
en gelden voor de excellentieroute hebben
een positief effect op de hoogte van onze
bekostiging. De door het Ministerie van OC&W
ingezette bezuinigingsmaatregelen, onder andere
in het kader van macrodoelmatigheid hebben
een negatieve uitwerking op onze bekostiging.
Per saldo begroten wij € 28.000 minder voor
rijksbijdragen en overheidsbijdragen dan in 2015.
De overige baten vallen hoger uit dan in 2015
onder andere door een andere wijze van
presenteren van een aantal overige baten.

Lasten
Personeelslasten
De personeelslasten zijn gebaseerd op de zittende
formatie per 1 september 2015. In het kader
van een stijgend studentenaantal, het in gebruik
nemen van een extra locatie en de ontwikkeling
van meesterdocenten en kwartiermakers in het
onderwijsproces is rekening gehouden met
stijgende formatie. In de begroting 2016 dalen de
personele lasten met
€ 249.000,- ten opzichte van de begroting 2015.
De daling van de begrote personeelslasten ten
opzichte van 2015 wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt doordat de personeelslasten in
2015 te hoog begroot zijn geweest. Met name de
formatiestijging ten gevolge van de stijging van
het studentenaantal is niet (volledig) gerealiseerd.
Daarnaast zijn wij in staat geweest binnen de
begrote formatie uitbreidingen in het kader van
Focus op Vakmanschap, invoering Cibap PRO en
de ontwikkeling van de ondersteunende bureaus
te blijven.
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Er is in de begroting 2016 rekening gehouden met
een CAO stijging van 3,0 procent, conform het
loonruimte akkoord. Voor wat betreft deze CAO
stijging zijn wij er van uitgegaan dat deze kosten
voor 1,6% worden vergoed vanuit een verhoging
van de rijksbijdrage en voor 1,4% vanuit een
verlaging van de pensioenpremie.
Binnen de personeelslasten is een bedrag van
€ 100.000,- gereserveerd voor de verdere
onderwijsontwikkeling en positionering van de
organisatie en een bedrag van € 120.000,- voor
het opvangen van langdurig ziekteverzuim.

Afschrijvingen
Er is rekening gehouden met afschrijvingslasten
voor investeringen in het boekjaar 2016. Door de
Raad van Toezicht is een investeringsbegroting van
€ 2.200.000,- goedgekeurd, waarvan € 700.000
reguliere investeringen en een bedrag van
€ 1.500.000,- voor investeringen welke voorzien
zijn voor het aanpassen van de locatie die wij per
1 januari 2016 huren van de gemeente Zwolle.
Dit laatste bedrag is goedgekeurd onder het
voorbehoud dat er een koppeling wordt gemaakt
met de investeringen die de gemeente Zwolle wil
doen om het gebouw verhuurklaar te maken.

Huisvestingslasten
Hieronder zijn met name begrepen de dotatie
aan de onderhoudsvoorziening, energielasten,
schoonmaakkosten, belastingen en verzekering.
Tevens is rekening gehouden met de huurlasten
en overige exploitatiekosten voor de uitbreiding
van onze huisvesting met bovengenoemde
huurlocatie. De gemeente Zwolle investeert
maximaal € 3.000.000,-, welk bedrag middels
een verhoging van de huursom in rekening wordt
gebracht aan het Cibap gedurende de looptijd van
de huurovereenkomst van 15 jaar.

Overige lasten
Hieronder zijn onder andere opgenomen
materiaalkosten ten behoeve van het onderwijs,
ICT gerelateerde kosten, kosten passend
onderwijs, reis- en verblijfkosten, marketingkosten,
contributies, beheer- en administratiekosten en
kosten van medezeggenschap. Ten opzichte
van de begroting 2015 dalen deze kosten met
€ 159.500,- met name doordat in de begroting
2015 hier bedragen waren opgenomen welke wij
vergoedden aan een ROC voor ons Regio Cibap
traject en de doorbetaling van de vergoeding
aan het kenniscentrum Savantis voor onze BBL
studenten. Met ingang van het schooljaar
2015 – 2016 zijn beide samenwerkingen
beëindigd.

Financiële baten en lasten
Als financiële baten zijn opgenomen de rente op een spaarrekening (€ 7.500,-).
De financiële lasten (€ 267.559,-) betreft de te betalen rente op langlopende
leningen.

Notitie helderheid
Thema 1: Uitbesteding
Gedurende het schooljaar 2014/2015 hadden wij met ROC Friese Poort in
Leeuwarden een samenwerkingsverband voor de uitvoering van een Regio
Cibap traject. Het Regio Cibap traject voorzag in het eerste jaar van onze
niveau 4 opleidingen. Studenten die dit jaar met goed resultaat hebben
afgerond, kunnen in het tweede jaar van het Cibap instromen. Vaak kiezen
studenten (of hun ouders) voor dit traject in verband met de reisafstand naar
het Cibap, in combinatie met de leeftijd van de student. Na afloop van het
schooljaar 2014/2015 zijn wij gestopt met het aanbieden van het Regio Cibap
traject.
Het bedrag dat wij in 2015 aan ROC Friese Poort hebben betaald ten behoeve
van het Regio Cibap traject is € 133.142,-. Dit betreft de afrekening over het
schooljaar 2014/2015. Studenten die het Regio Cibap traject volgen staan
ingeschreven bij het Cibap.
Wij hebben in 2015 de hechte samenwerking met SintLucas voortgezet en
geïntensiveerd. Onder andere zijn de oprichting van een regiestichting en het
sluiten van een samenwerkingsovereenkomst creatief beroepsonderwijs in
gang gezet. Verwacht wordt dat deze in 2016 worden geeffectueerd.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten
De locatie Esdoornstraat wordt deels ingezet voor onderwijsactiviteiten van
het Cibap en deels verhuurd aan ondernemers in de creatieve industrie. Het
gebouwdeel dat verhuurd wordt is sinds september 2014 volledig bezet.
Vanaf 1 januari 2015 worden alle lasten met betrekking tot deze locatie,
uitgezonderd groot onderhoud, doorbelast aan de Creatieve Coöperatie
Beheer BV. Het Cibap huurt een deel van de locatie terug op basis van een
huurtarief per m2 verhoogd met servicekosten.
In 2015 heeft de Creatieve Coöperatie Beheer BV het boekjaar afgesloten met
een positief exploitatieresultaat.
Wij verwachten dat de locatie in verhuurde toestand beter verkoopbaar
is dan in een leegstandssituatie. De stichting heeft de intentie de locatie
Esdoornstraat te verkopen. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met
potentiele kopers en participatiemaatschappijen.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Tot nu toe zijn door ons sporadisch vrijstellingen verleend.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
Dit thema is vanaf 2015 niet van toepassing bij het Cibap.
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Thema 5: in- uitschrijvingen van deelnemers
Specificatie van de in- en uitschrijvingen:
Het aantal bekostigde studenten op 1 oktober 2015 bedraagt 1562 studenten.

inschrijvingen

gestopt met diploma

gestopt zonder diploma

saldo leerlingen

okt-15

0

0

0

1562

nov-15

0

0

2

1560

dec-15

0

0

5

1555

jan-16

4

7

21

1531

4

7

28

Het aantal studenten dat is uitgestroomd zonder diploma in de periode 1
oktober 2015 t/m 31 januari 2016 is 28. Dit waren 21 studenten in dezelfde
periode in schooljaar 2014/2015.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij
is ingeschreven
Het Cibap heeft in schooljaar 2015-2016 geen enkele student “omgezwaaid”
naar een andere opleiding respectievelijk leerweg met als doel financieel
gewin te behalen. Er zijn in de periode 1 oktober 2015 tot en met 1 februari
2016 in totaal 21 studenten omgezwaaid. Dit betrof 6 studenten die wisselden
van domein en 15 studenten die wisselden van niveau.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Dit thema is bij het Cibap niet van toepassing.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers
Dit betreft 11 deelnemers per 1 oktober 2015 die niet de Nederlandse
nationaliteit hebben.
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Treasury verslag
Het Cibap hanteert de richtlijnen zoals
vastgelegd in de Regeling Beleggen en Belenen
door instellingen voor onderwijs en onderzoek.
Het Cibap beschikt over een treasury statuut
waarin staat aangegeven hoe de organisatie
omgaat met zowel het aantrekken als het
uitzetten van liquide middelen.
Met ingang van januari 2013 staan alle overtollige
liquide middelen op een spaarrekening. Deze
overtollige middelen zijn dagelijks opeisbaar.
De rente op deze spaarrekening is hoger dan
de rente op een kortlopende depositorekening.
De directeur Financiën & Control beheert
de overtollige middelen en legt hierover
verantwoording af aan het College van Bestuur.
De aangetrokken liquide middelen zijn in
alle gevallen langlopende leningen met een
rentevast periode van tien jaar. Hierop bestaat
één uitzondering, te weten de SNS lening die
met een Interest Rate Swap is afgesloten met
gelijke hoogte en eindigend per 1 januari 2016.
Hierbij wordt hedge accounting toegepast,
zodat het gebruik van het derivaat past binnen
het treasury beleid (afdekken van renterisico’s).
Alle langlopende leningen zijn geborgd door het
Waarborgfonds BVE.
Per 4 januari 2016 is de hierboven genoemde
langlopende SNS lening volledig afgelost. Er is
een nieuwe langlopende lening aangetrokken bij
ING voor bijna het restbedrag van de SNS lening,
met een rentevast periode van 10 jaar.

Ontslag uitkeringen
In het verslagjaar 2015 hebben geen ontslag
uitkeringen plaatsgevonden. Mocht zich
onverhoopt een situatie voordoen van
onvoldoende functioneren van een medewerker
in de organisatie, dan is het beleid dat in eerste
instantie wordt gekeken naar herplaatsing
mogelijkheden binnen de organisatie.
Bij onvoldoende herplaatsing mogelijkheden
worden door het Cibap uitstroommogelijkheden
gefaciliteerd om door te stromen van werk
naar werk. Hierbij worden onder andere
scholings- en trainingsfaciliteiten aangeboden
en wordt in overleg met de medewerker ook
gekeken naar de mogelijkheid te komen tot een
contractovername door een derde partij.

Set met Indicatoren conform regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs
(Resultatenbox)
1

Indicatoren per instelling

1b	Indicator "Financiële kengetallen"
van de kalenderjaren 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 en 2015
Liquiditeit (current ratio)
2010

0,30

2011

0,09

2012

0,87

2013

0,98

2014

1,18

2015

1,35

Rentabiliteit
2010

-4,00

2011

0,70

2012

1,90

2013

3,20

2014

3,12

2015

6,30

Solvabiliteit 1
2010

0,29

2011

0,29

2012

0,27

2013

0,30

2014

0,33

2015

0,37
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1c I ndicator "diplomaresultaat"
van de studiejaren 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
en 2014/2015
2010/2011

63%

2011/2012

67%

2012/2013

68%

2013/2014

78%

2014/2015

84%

1d I ndicator "jaarresultaat"
van de studiejaren 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
en 2014/2015
2010/2011

63%

2011/2012

68%

2012/2013

69%

2013/2014

77%

2014/2015

83%

1e I ndicator "percentage Nieuwe VSV'ers"
van de studiejaren 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
en 2014/2015
2010/2011

3,70%

2011/2012

3,10%

2012/2013

2,00%

2013/2014

1,80%

2014/2015

1,60%
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Toelichting liquiditeit meerdere jaren
De daling van de liquiditeit vanaf 2009 heeft te
maken met investeringen in nieuw- en verbouw
die gefinancierd zijn met eigen middelen.
Door dit traject met zoveel mogelijk eigen
geld te financieren zijn wij in staat geweest
de rentelasten voor de komende jaren op een
aanvaardbaar niveau te houden. Daarnaast
heeft OC&W een belangrijk deel van de sanctie
ingehouden op de rijksbijdragen in 2010 en
2011. Begin 2012 zijn aanvullende langlopende
leningen aangetrokken om de liquiditeitspositie
van de stichting te verbeteren. De aanvullende
langlopende leningen zijn mede aangetrokken
om het niet verkopen van de locatie
Esdoornstraat en de door OC&W opgelegde
sanctie te financieren. Eveneens zijn met OC&W
afspraken gemaakt over het betalen van de
sanctie in dertig jaar. Begin 2013 is het reeds
betaalde deel door de stichting terug ontvangen
van OC&W. In de komende jaren zal de sanctie
in dertig jaarlijkse termijnen worden ingehouden
op onze bekostiging. Mede door het realiseren
van positieve exploitatieresultaten verbetert
de liquiditeitspositie sinds 2012. In 2016 zal de
liquiditeit naar verwachting dalen in verband met
geplande investeringen in de Ontwerpfabriek,
voor een bedrag van maximaal € 1.500.000,. Dit bedrag wordt vanuit beschikbare liquide
middelen gefinancierd.

Toelichting rentabiliteit meerdere jaren
Na het negatieve jaar 2010 is de stichting
in staat geweest in 2011 weer een positieve
rentabiliteit te behalen. In 2010 en 2011 zijn de
nodige maatregelen genomen om de personele
formatie terug te dringen en de groepsgroottes
te vergroten.
Ook zijn per 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012
meer studenten ingestroomd. In de jaren na
2011 is de rentabiliteit weer positief en stijgend.
Wij verwachten de komende jaren (mede door
stijging van het studentenaantal, een stijgende
bekostiging en de positieve financiële effecten
van Focus op Vakmanschap) een rentabiliteit van
twee procent te kunnen realiseren.

Toelichting solvabiliteit meerdere jaren
Doordat in 2010 de door OC&W opgelegde
sanctie volledig ten laste van het eigen
vermogen is gebracht en er in 2010 ook een
negatief exploitatieresultaat is gerealiseerd (ook
ten laste van het eigen vermogen gebracht) is
de solvabiliteit gedaald. In 2011 is de solvabiliteit
gestabiliseerd. Begin 2012 zijn extra langlopende
leningen aangetrokken om de liquiditeit van de
stichting te verbeteren. In het verslagjaar 2012
zijn afspraken met OC&W gemaakt over een
betalingsregeling voor de opgelegde sanctie. Dit
bedrag is als langlopende schuld verantwoord.
Het verhogen van de langlopende schulden
heeft in 2012 geleid tot een lagere solvabiliteit.
2013, 2014 en 2015 laten een stijgende
solvabiliteit zien, ten gevolge van positieve
exploitatieresultaten en het aflossen van
langlopende leningen. Wij verwachten de
komende jaren positieve exploitatieresultaten te
blijven realiseren (zie meerjarenbegroting tot en
met 2019) waardoor de solvabiliteit verder zal
verbeteren. Daarnaast lossen wij langlopende
leningen af en zijn er op dit moment geen
(investerings)plannen die ons noodzaken externe
financiering aan te trekken. De solvabiliteit
voldoet sinds 31 december 2013 weer aan de
gestelde norm (0,30).

Continuïteitsparagraaf
Toelichting bij de (geprognosticeerde)
balans en staat van baten en lasten

Algemeen
Het Cibap gaat de komende jaren uit van een
geringe groei in studentenpopulatie. In de
meerjarenbegroting 2016 tot en met 2019 wordt
uitgegaan van een groei van 50 studenten per
1 oktober 2016 en 50 studenten per 1 oktober
2017. Beleid is de studentenpopulatie daarmee
te laten groeien van 1566 per 1 oktober 2015
naar 1666 per 1 oktober 2017. Met de gevolgen
van deze groei voor de formatie, de huisvesting
en de bekostiging is rekening gehouden in de
meerjarenbegroting.

Ontwikkeling baten en lasten,
kengetallen en bekostigingsvariabelen
De door het Ministerie van OC&W
aangekondigde korting op het budget in verband
met macro doelmatigheid leidt vanaf 2016 tot
een verlaging van onze bekostiging ten opzichte
van de bekostiging 2015. Deze verlaging van de
bekostiging wordt voor een deel gecompenseerd
door de groei van onze bekostiging in het kader
van Focus op Vakmanschap. Per saldo zal de te
verwachten bekostiging in 2016 en 2017 lager
zijn dan in 2015. Vanaf 2018 zal onze bekostiging
gaan stijgen in verband met een stijging van de
studentenpopulatie per 1 oktober 2016 en per
1 oktober 2017. Wij gaan er daarbij vanuit dat de
landelijke mbo populatie op een gelijk niveau
zal blijven en ons aandeel in de bekostiging licht
stijgt.
De stijging van de studentenpopulatie heeft
gevolgen voor onze personele formatie en onze
huisvestingsbehoefte. In de meerjarenbegroting
zijn wij uitgegaan van een toename van de
formatie bij het onderwijzend personeel om
het toenemend aantal studenten te kunnen
bedienen en een toename van de formatie bij
de facilitaire dienst om de behoefte aan extra
huisvesting te kunnen managen.
Bovenstaande zal leiden tot een stijging van de
personeelslasten en de huisvestingslasten. In het
onderdeel huisvestingsbeleid staat beschreven
hoe wij de behoefte aan extra huisvesting
opvangen. In verband met investeringen in extra
huisvesting zullen de afschrijvingen een stijgend
beeld te zien geven de komende jaren. De
algemene kosten blijven op een gelijk niveau.
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In het verslagjaar 2015 hebben wij een
rentabiliteit gerealiseerd van 6,3%. Door een
verlaging van de opbrengsten en een stijging van
de lasten zal de rentabiliteit in 2016 en 2017 lager
zijn. Voor het boekjaar 2016 begroten wij een
rentabiliteit van 3,3% en voor het boekjaar 2017
van 0,1%.Het boekjaar 2016 voldoet daarmee
ruimschoots aan onze interne rentabiliteitseis
van 2%, het boekjaar 2017 niet. Dit heeft te
maken met het feit dat wij in 2016 en 2017 onze
formatie moeten afstemmen op het stijgend
studentenaantal en hiervoor eerst vanaf 2018
extra bekostiging voor verwachten. Daarnaast
zullen de huisvestingskosten gaan stijgen in
verband met een extra locatie. Vanaf 2018 stijgt
de rentabiliteit weer boven het niveau van 2%.
Door de positieve rentabiliteit de komende
jaren en het aflossen van langlopende leningen
zal onze solvabiliteitspositie de komende
jaren verder verbeteren. Wij begroten eind
2018 een solvabiliteit van 42,9% (solvabiliteit 1)
respectievelijk 46,7% (solvabiliteit 2).
De liquiditeitspositie per 31-12-2015 is 1,34
(quick) respectievelijk 1,35 (current) en voldoet
daarmee ruimschoots aan de eisen die daaraan
gesteld worden (minimaal 75%). In 2016 zal de
liquiditeitspositie dalen door de investeringen die
wij plegen in de Ontwerpfabriek (maximaal
€ 1.500.000 vanuit beschikbare liquide
middelen). Wij begroten een liquiditeit van
respectievelijk 103,3% en 104,4% per 31-12-2016.
Na 2016 zal de liquiditeitspositie verbeteren tot
een begroot niveau van 119,5% respectievelijk
120,5% per 31-12-2018.
In de begroting 2016 is rekening gehouden met
een opbrengst van € 200.000 in het kader van
variabele kwaliteitsafspraken. Vanaf 2017 wordt
jaarlijks rekening gehouden met een bedrag van
€ 250.000 (studiewaarde, BPV en VSV). Volgens
ons zijn deze bedragen behoudend van aard. De
eerste simulaties vanuit OC&W laten een hoger
te ontvangen bedrag voor het Cibap zien.

Huisvestingsbeleid
Met ingang van 1 januari 2016 heeft het Cibap
de locatie Zwartewaterallee 8 te Zwolle
gehuurd van de gemeente Zwolle. Deze
locatie is gelegen naast de hoofdlocatie van
het Cibap (Nijverheidstraat). In deze locatie
gaat het Cibap de Ontwerpfabriek inrichten,
waardoor er enerzijds voldoende huisvesting
is om de groei in studenten op te vangen en
anderzijds het Cibap in staat is samen met het
beroepenveld en andere onderwijsinstellingen
een leer- werkomgeving te creëren die aansluit
bij de behoefte van studenten en de verdere
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doorontwikkeling van het Cibap Pro (praktijk
realistisch onderwijs) onderwijsconcept.
Met de gemeente Zwolle is een
huurovereenkomst afgesloten voor een periode
van 15 jaar, waarbij het Cibap de mogelijkheid
heeft tussentijds of aan het einde van de looptijd
de locatie te kopen. Er zijn met de gemeente
Zwolle afspraken gemaakt over het renoveren
van de locatie en de wijze waarop deze renovatie
bekostigd wordt. Het Cibap zal maximaal
€ 1.500.000 voor haar rekening nemen (met
name aanpassingen in het gebouw) en de
gemeente Zwolle maximaal
€ 3.000.000 (met name aanpassingen aan
de buitenschil). Het Cibap betaalt haar
investeringsbedrag uit beschikbare liquide
middelen. Het door de gemeente Zwolle
betaalde bedrag wordt middels een verhoging
van de huurprijs in vijftien jaar aan het Cibap in
rekening gebracht. Na afloop van de huurperiode
kan het Cibap de locatie voor een vooraf, in de
huurovereenkomst opgenomen, bedrag kopen
van de gemeente Zwolle.
Voorwaarden voor koop van de locatie
zijn voor het Cibap: enerzijds toename van
de studentenpopulatie en blijvend hoger
studentenaantal en anderzijds verkoop van
de locatie Esdoornstraat. Er vinden op dit
moment gesprekken plaats met potentieel
geïnteresseerde kopers voor de locatie
Esdoornstraat.
De kosten van de locatie Esdoornstraat (met
uitzondering van het groot onderhoud) worden
doorbelast aan de Creatieve Coöperatie Beheer
BV, welke BV belast is met de verhuur aan
ondernemers in de creatieve sector. Het Cibap
huurt een deel van de locatie terug van de
Creatieve Coöperatie Beheer BV. De verhuur
levert sinds het boekjaar 2014 een positief
rendement op. Het Cibap bezit de aandelen in
de Creatieve Coöperatie Beheer BV voor 99,9%.

Overige voorgenomen investeringen
en projecten
Door de Raad van Toezicht is een
investeringsbedrag van € 700.000 goedgekeurd
voor het boekjaar 2016. Dit betreft met name
investeringen in het realiseren van een doorbraak
ten behoeve van een verbindingssluis met de
nieuwe locatie, computerapparatuur inclusief
laptopproject voor docenten, bouwkundige
aanpassingen in de hoofdlocatie en vervanging
van meubilair. In de meerjarenbegroting wordt
jaarlijks rekening gehouden met een regulier
investeringsniveau van € 700.000.

Ontwikkeling contractactiviteiten
en 3e geldstroom activiteiten
Door het Cibap wordt op 2 avonden in de week
leslokalen verhuurd aan de Volksuniversiteit. Wij
verwachten dat deze verhuur de komende jaren
op een gelijk niveau zal blijven.
Met de ingebruikname van de Ontwerpfabriek
en de doorontwikkeling van Cibap Business
verwachten wij dat het aantal projecten dat door
opdrachtgevers wordt verstrekt zal toenemen.
Studenten zullen meer tijd gaan besteden aan
externe projecten hetgeen ook past binnen
het Cibap pro onderwijsconcept. De opbrengst
vanuit deze projecten zal de komende jaren
stijgen, waarbij het uitgangspunt is dat de
kosten voor de uitvoering van de projecten
worden gedekt door de inkomsten vanuit de
opdrachtgevers.

Mutaties in reserves en voorzieningen
Reserves
Wij verwachten de komende jaren een stijging
van de algemene reserve ten gevolge van de
positieve exploitatieresultaten. Voor 2016 is
een positief resultaat begroot van ongeveer €
450.000, 2017 laat een nul resultaat zien en 2018
een positief resultaat van € 320.000. Ten gevolge
hiervan zullen ook onze financiële kengetallen
de komende jaren verder verbeteren.
Het Cibap heeft geen bestemmingsreserves en
overige reserves en de verwachting is dat dit
ongewijzigd zal blijven.

Voorzieningen
Het Cibap kent een drietal voorzieningen, te
weten een voorziening voor onderhoudskosten,
een voorziening voor jubileum uitkeringen
en een voorziening voor langdurig
ziekteverzuim. Aan de voorziening voor
onderhoudskosten wordt jaarlijks € 160.000
gedoteerd voor de locaties Nijverheidstraat
en Esdoornstraat. Deze dotatie is gebaseerd
op de meerjarenonderhoudsplannen die voor
beide locaties zijn opgesteld. In 2015 is een
bedrag van € 100.000 extra gedoteerd aan
de onderhoudsvoorziening in verband met te
verwachten extra onderhoud in 2016. In verband
met het betrekken van de nieuwe locatie zal de
dotatie aan de onderhoudsvoorziening moeten
worden verhoogd. In de meerjarenbegroting
is rekening gehouden met een jaarlijkse extra
dotatie van € 50.000. Na het gereedkomen
van de renovatie zal een externe partij worden
gevraagd een meerjarenonderhoudsplan voor

deze locatie op te stellen.
De voorziening voor jubileum uitkeringen
is gebaseerd op een vast bedrag per fte in
loondienst bij het Cibap. Tot en met 2014 werd
een bedrag van € 750 per fte gehanteerd, met
ingang van 2015 is dit bedrag verhoogd naar
€ 1.000 per fte. De verwachting is dat deze
voorziening de komende jaren voldoende is.
Aan de voorziening voor langdurig ziekteverzuim
is in 2015 voor het eerst gedoteerd. De dotatie
heeft € 72.500 bedragen en is gebaseerd op
de verwachting dat wij in 2016 en 2017 met
langdurig ziekteverzuim geconfronteerd gaan
worden.

Financieringsstructuur
De financieringsstructuur zoals beschreven in
hoofdstuk 5 van het bestuursverslag 2015 zal
ongewijzigd blijven, met dien verstande dat
er jaarlijks wordt afgelost op de langlopende
leningen. Op het moment van opstellen van
deze continuïteitsparagraaf gaan wij ervan uit
dat wij geen aanvullende financieringen zullen
aantrekken. Investeringen in de huurlocatie
zullen met eigen liquide middelen worden
gefinancierd. Wij begroten daarbij een bedrag
van maximaal € 1.500.000,-. De liquiditeitspositie
van de stichting zal daardoor minder worden,
maar ruimschoots blijven voldoen aan de
minimumeis die wij daaraan stellen.

Onze financiële positie en de
ontwikkeling en risico’s
Wij beschouwen onze financiële positie per
31-12-2015 als ruim voldoende. De financiële
kengetallen solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit
voldoen ruimschoots aan onze interne eisen
en de eisen die daaraan vanuit OC&W worden
gesteld.
Qua solvabiliteit en liquiditeit hanteren wij
intern dezelfde eisen als OC&W (minimaal 30%
respectievelijk 75%), qua rentabiliteit hanteren wij
een interne eis van minimaal 2%.
Door de groei die wij willen doormaken en de
gevolgen daarvan voor formatie, huisvesting
en bekostiging verwachten wij dat het jaar
2017 qua rentabiliteit een lastig jaar wordt.
Dat heeft te maken met het feit dat wij pas
vanaf 2018 aanvullende bekostiging krijgen
voor de stijging van het studentaantal, terwijl
wij vanaf 2016 al extra kosten maken voor
formatie en huisvesting. Voor de jaren 2016,
2018 en 2019 verwachten wij een rentabiliteit
die (ruimschoots) voldoet aan onze interne eis
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van 2% (respectievelijk 3,32%, 2,27% en 5,00%).
Door deze rentabiliteitsontwikkeling en het
aflossen van langlopende leningen begroten
wij dat onze solvabiliteitspositie zal verbeteren
tot respectievelijk 43% (solvabiliteit 1) en 47%
(solvabiliteit 2) per 31-12-2018.
Door de geplande investeringen in
de Ontwerpfabriek in 2016 zal onze
liquiditeitspositie per 31-12-2016 lager zijn dan
per 31-12-2015, maar ruimschoots voldoen
aan de minimum eis. Wij begroten een quick
ratio van 103,3 per 31-12-2016 ten opzichte van
134 per 31-12-2015. Na 2016 begroten wij een
stijging van onze quick ratio tot 119 per
31-12-2018.
Resumerend kunnen wij stellen dat wij, met
behoud van onze groei ambities, in staat zijn
onze financiële positie de komende jaren te
verbeteren. Het grote risico is gelegen in het
niet realiseren van de geplande studentengroei.
De ervaringscijfers van de afgelopen jaren leren
ons dat het aantal aanmeldingen van studenten
het aantal aangenomen studenten ruimschoots
overstijgt. Bovendien zijn onze uitstroomcijfers
in balans. Daarnaast hebben wij bij de intake
maatregelen genomen om de risico’s tot het niet
behalen van de gewenste studenten toename tot
een minimum te beperken. Wij hebben hiertoe
onder andere een fase 0 team ingericht dat
zich intensief bezighoudt met de begeleiding
van potentiele studenten vanaf het moment
van aanmelding en daarnaast hebben wij extra
ingezet op het “in contact blijven” met studenten
die zich aanmelden.

Risicobeheersing
Het Cibap heeft er samen met de Raad van
Toezicht voor gekozen het volgende
risicobeheersingssysteem te hanteren:
- De beleidsrijke begroting voor het kalenderjaar
is de broninformatie voor zowel het
kwalitatieve als financiële beleid voor de
organisatie. Het document wordt beoordeeld
op haalbaarheid en er worden risico’s
geformuleerd voor het kunnen behalen van de
beschreven doelen.
- Over de voortgang van de resultaten rondom
de beschreven risicofactoren wordt door
het College van Bestuur zes wekelijks
gerapporteerd in een managementrapportage
die wordt besproken in de Raad van Toezicht
vergadering.
- Op grond hiervan volgt eventueel herziening
van doelformulering en besluitvorming.
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- Het onderdeel Kwaliteit van het onderwijs
wordt via een kwaliteitsmonitorsysteem
geborgd.
- Voor de financiële sturing van de organisatie
zijn met de Raad van Toezicht minimum
eisen afgesproken voor liquiditeit, solvabiliteit
en rentabiliteit. Deze worden periodiek
getoetst. Onze minimumeisen voldoen aan de
minimumeisen van OC&W.
- Qua financiële risicobeheersing wordt gewerkt
met een systeem van maandelijkse rapportage
door de directeur Financiën & Control aan het
directieteam van de realisatie van baten en
lasten ten opzichte van de begroting. Tevens
wordt maandelijks de ontwikkeling van de
formatie gerapporteerd. Mochten zich niet
gewenste ontwikkelingen voordoen, dan is
het directieteam tijdig in staat de koers aan te
passen.
- Elk kwartaal vindt een analyse van de
balansontwikkeling plaats, zodat eventuele
risico’s tijdig worden onderkend.
- De liquiditeitsontwikkeling wordt wekelijks
gemonitord. Er wordt jaarlijks een
liquiditeitsbegroting opgesteld en elk
kwartaal vindt rapportage plaats door de
directeur Financiën & Control aan het CvB
van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie
(treasurystatuut).
- De meerjarenbegroting, die behoudend van
aard is, geeft de komende jaren een positieve
rentabiliteit te zien. De meerjarenbegroting is
in 2015 geactualiseerd. Een van de onderdelen
die van groot belang is voor het opstellen
van de meerjarenbegroting is het meer
jaren formatieplan. Voor het onderwijzend
personeel is dit plan beschikbaar. In de
meerjarenbegroting tot en met 2019 is
rekening gehouden met een stijgend
studentenaantal, extra huisvestingsbehoefte
en extra formatie in verband met het stijgend
studentenaantal.
- Voor het beheersen van de huisvestingskosten
beschikt het Cibap over meer jaren
onderhoudsplannen voor beide locaties.
Dit zal worden uitgebreid met een
onderhoudsplan voor de nieuwe huurlocatie.
- Investeringen worden in principe gefinancierd
vanuit beschikbare liquide middelen, met
uitzondering van nieuwbouw en ingrijpende
verbouwingen, die met langlopende leningen
gefinancierd worden.

Belangrijke risico’s en onzekerheden
Door het College van Bestuur worden in elke
vergadering met de Raad van Toezicht de
volgende thema’s qua risico en onzekerheid
besproken:
• Positionering / cultuurwaarden
• Onze studenten / ons onderwijs
• Onze omgeving / het werkveld
• Onze medewerkers / de organisatie
• Onze financiën
Voor elke thema worden diverse risico’s
benoemd en besproken en indien noodzakelijk
worden passende maatregelen getroffen.
Hieronder volgen per thema de belangrijkste
risico’s en onzekerheden:

Positionering / cultuurwaarden
Heldere en gegunde positionering in de
omgeving als vakschool voor de creatieve
industrie.
Het risico dat wij hier lopen is dat andere (ROC)
onderwijsinstellingen in de regio zich begeven
op hetzelfde opleidingsgebied als het Cibap en
dat dit leidt tot versnippering van opleidingen en
studenten.
In het kader van macro doelmatigheid worden
intensieve gesprekken gevoerd met regionale
aanbieders om ervoor zorg te dragen dat de
positie van het Cibap gewaarborgd blijft.

1

Onze studenten / ons onderwijs

Groei studentenaantal
Het risico dat wij hier lopen is dat wij onze
doelstelling van + 100 studenten de komende
twee jaar niet realiseren. Dat heeft gevolgen
voor onze bekostiging en de bezetting van de
Ontwerpfabriek.
Wij hebben een fase 0 team ingericht die de
intake van studenten verzorgt en de opdracht
heeft gekregen een minimaal aantal studenten
aan te nemen. Op basis van het jaarlijks aantal
aanmeldingen van de afgelopen jaren denken wij
in staat te zijn de groei te realiseren.
Omdat wij een huurovereenkomst hebben
afgesloten met de gemeente Zwolle voor de
Ontwerpfabriek, kunnen wij deze opzeggen.

2

Onze omgeving / het werkveld

Stabilisatie en doorontwikkeling activiteiten
Creatieve Coöperatie
Risico is dat onze locatie Esdoornstraat niet
volledig verhuurd is en de activiteiten van de
Creatieve Coöperatie verliesgevend worden.
Momenteel is de locatie vol met externe
huurders en wordt een deel van de locatie
door het Cibap terug gehuurd. Er betstaat een
wachtlijst met geïnteresseerde huurders.
Er wordt geprobeerd de locatie Esdoornstraat
te verkopen inclusief de aandelen in de
Creatieve Coöperatie Beheer BV. Mocht verkoop
aan een individuele partij niet lukken, dan
wordt geprobeerd meerdere partijen te laten
participeren in het onroerend goed en deze BV
(naast het Cibap) zodat het risico gespreid gaat
worden. Gedacht wordt hierbij aan huurders
van ruimten in de Creatieve Coöperatie en
participatie van investeringsmaatschappijen.

3

Onze medewerkers / de organisatie

Realisatie strategisch personeelsplan
Risico is dat wij niet beschikken over de juiste
medewerkers om Cibap Pro goed in te voeren
en de continuïteit van het Cibap te waarborgen.
Door een continue begeleiding van onze
docenten, instructeurs en begeleiders
en het opzetten van opleidings- en
ontwikkelprogramma’s zijn wij in staat Cibap
Pro op een goede wijze neer te zetten en de
continuïteit van ons onderwijs te waarborgen.
Ook bij de werving van nieuwe medewerkers
wordt aandacht besteed aan het Cibap Pro
onderwijs en de toekomstvisie van het Cibap.

4

Onze financiën

Realiseren financiële begroting 2016
De geplande toename van studenten, de hieruit
voortvloeiende toename van formatie en de
uitbreiding van onze locatie hebben behoorlijke
financiële impact.
Door maandelijks de ontwikkeling van
studentenaantallen, formatie en de investering
in de Ontwerpfabriek te volgen verwachten wij
tijdig in te kunnen ingrijpen indien er signalen
zijn dat een van de onderdelen niet past binnen
de financiële begroting 2016.
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CP Kengetallen
Continuïteit, kengetallen
Kengetallen
Aantal leerlingen, studenten en deelnemers
Personele bezetting
Bestuur / management (fte)
Personeel primair proces (fte)
Uitsplitsing ondersteunend personeel
Indirect onderwijsondersteunend personeel (fte)
Direct onderwijsondersteunend personeel (fte)
Ondersteunend personeel (fte)
Totale personele bezetting (fte)

Toelichtingen

2015
Realisatie
1.562

2016
Prognose
1.616

2017
Prognose
1.666

2018
Prognose
1.666

4,00
87,40

4,00
89,20

4,00
91,90

4,00
93,20

18,90
13,80
32,70
124,10

19,20
13,80
33,00
126,20

23,20
13,80
37,00
132,90

23,20
13,80
37,00
134,20

Realisatie

Telmoment aantal leerlingen, studenten en deelnemers 01-10-2015
Telmoment personele bezetting

31-12-2015

CP Balans
Continuïteit, balans
Balans
Bedragen: x 1
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa, totaal
Vlottende activa
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31-12-2015
(EUR)
Realisatie

31-12-2016
(EUR)
Prognose

31-12-2017
(EUR)
Prognose

31-12-2018
(EUR)
Prognose

13.014.832
36.319
13.051.151

14.221.574
34.852
14.256.426

13.911.218
34.852
13.946.070

13.591.919
34.852
13.626.771

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Vlottende activa, totaal
Activa, totaal
Passiva

19.195
285.254
0
3.067.081
3.371.530
16.422.681

20.500
225.000
0
1.814.307
2.059.807
16.316.233

20.500
225.000
0
1.888.145
2.133.645
16.079.715

20.500
225.000
0
2.133.789
2.379.289
16.006.060

Eigen vermogen, algemene reserve
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva, totaal

6.089.059
613.158
7.219.212
2.501.252
16.422.681

6.543.423
461.709
7.337.208
1.973.893
16.316.233

6.550.182
609.095
6.946.545
1.973.893
16.079.715

6.868.441
607.844
6.555.882
1.973.893
16.006.060

CP Baten en lasten
Continuïteit, raming/staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten

Bedragen: x 1
Prognose basis, aantal leerlingen,
deelnemers en studenten
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële bedrijfsvoering, overig
Saldo financiële bedrijfsvoering
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat

01-01-2015
t/m
31-12-2015
(EUR)
Realisatie

01-01-2016
t/m
31-12-2016
(EUR)
Prognose

01-01-2017
t/m
31-12-2017
(EUR)
Prognose

01-01-2018
t/m
31-12-2018
(EUR)
Prognose

1.562

1.616

1.666

13.292.669
416.980
404.512
14.114.161

12.889.415
619.014
205.750
13.714.179

12.690.030
669.014
207.006
13.566.050

13.125.267
669.014
208.281
14.002.562

9.130.241
843.056
1.013.520
1.967.673
12.954.490
1.159.671
19.080
285.371
28.236
-238.055
0
921.616

9.205.652
954.668
1.249.934
1.587.999
12.998.253
715.926
7.500
267.559
0
-260.059
0
455.867

9.312.202
1.010.356
1.380.988
1.610.139
13.313.685
252.365
7.500
253.106
0
-245.606
0
6.759

9.400.702
1.019.299
1.394.666
1.637.489
13.452.156
550.406
7.500
239.647
0
-232.147
0
318.259
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Financiële kengetallen
Kengetallen financiële positie
Solvabiliteit
Solvabiliteit inclusief voorzieningen
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit ten opzichte van bedrijfsopbrengsten
inclusief rentebaten
Kengetallen overig, alleen realisatie
Kapitalisatiefactor
Weerstandsvermogen VO totale baten
Algemene reserve / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Eigen vermogen / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Voorzieningen / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Rijksbijdragen / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies / Totaal
baten uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Investeringen huisvesting / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Investeringen inventaris en apparatuur / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Netto werkkapitaal / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Beleggingen ten opzichte van eigen vermogen
Contractactiviteiten / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus rentebaten
Contractactiviteiten / Rijksbijdragen

3,1%

baten

lasten
baten
baten
lasten

2015
Realisatie
0,37
0,41
1,35
1,34
6,3%

2014
Realisatie
0,33

2015
Realisatie
0,36

40,7%

43,1%

40,7%

43,1%

2,8%

4,3%

94,5%

94,1%

2,8%

3,0%

1,4%

2,4%

0,9%

0,6%

2,8%

6,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2014
Realisatie

Kengetallen overig, met prognose
Rentabiliteit ten opzichte van totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus financiële
Personeelslasten / Rijksbijdragen
Personeelslasten / Totaal lasten
uit gewone bedrijfsvoering plus financiële
Eigen vermogen / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus financiële
Netto werkkapitaal / Totaal baten
uit gewone bedrijfsvoering plus financiële
Huisvestingslasten / Totaal lasten
uit gewone bedrijfsvoering plus financiële

2014
Realisatie
0,33
0,35
1,18
1,17

2015
Realisatie

2016
Prognose
0,40
0,43
1,04
1,03
3,3%

2016
Prognose

2017
Prognose
0,41
0,45
1,08
1,07
0,1%

2017
Prognose
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2,3%

2018
Prognose

3,1%

6,3%

3,3%

0,1%

2,3%

69,9%

68,7%

71,4%

73,4%

71,6%

69,9%

69,3%

69,4%

68,6%

68,7%

40,7%

43,1%

47,7%

48,3%

49,0%

2,8%

6,2%

0,6%

1,2%

2,9%

9,1%

10,6%

14,1%

14,1%

14,2%

Overige kengetallen

Aantal leerlingen / Totaal personeel
Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel

2018
Prognose
0,43
0,47
1,21
1,19

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018
Realisatie Prognose
Prognose
Prognose
12,59
12,81
12,54
12,41
17,87
18,12
18,13
17,88

Jaarrekening
Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
(RJ 660), zoals vastgesteld door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen
van waardering en resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Waardering van activa en passiva
Algemeen
De activeringsgrens voor materiële vaste activa is
€ 500,-.

Vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd
tegen aanschaffings- of vervaardigingkosten,
onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen met
een vast percentage van de aanschaffings- of
vervaardigingkosten.

De jubileumvoorziening is gebaseerd op een
bedrag van € 1.000,- per fte in loondienst.
Met ingang van het kalenderjaar 2015 heeft
het Cibap een voorziening voor langdurig
ziekteverzuim gevormd. Aan deze voorziening
zijn de salariskosten van een medewerker die naar
verwachting langdurig afwezig zal zijn, voor de
jaren 2016 en 2017 gedoteerd.

Bepaling van het exploitatiesaldo
De baten en lasten zijn toegerekend aan de
periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten. De baten zijn
voor wat betreft de rijksbijdrage berekend aan
de hand van de voorschriften voor bekostiging/
subsidiëring.
Als buitengewone baten en lasten worden de
baten en lasten verantwoord die niet uit de
gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Stelselwijzigingen

Financiële vaste activa

In 2015 hebben geen stelselwijzigingen
plaatsgevonden.

Deelnemingen zijn in de
jaarrekening gewaardeerd tegen de
vermogensmutatiemethode.

Consolidatie

Vlottende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Voorzieningen
De onderhoudsvoorziening wordt gevormd aan
de hand van meerjarenonderhoudsplannen per
locatie. Deze meerjarenonderhoudsplannen
zijn in 2011 geactualiseerd voor de locatie
Nijverheidstraat en in 2012 voor de locatie
Esdoornstraat.
In de afgelopen jaren is, in het kader van de
nieuw- en verbouw, een groot gedeelte van
het onderhoud aan de locatie Nijverheidstraat
uitgevoerd. De hiermee gepaard gaande kosten
zijn ten laste van de onderhoudsvoorziening
gebracht. In het jaar 2012 is een gedeelte van
het onderhoud van de locatie Esdoornstraat
uitgevoerd om de locatie te moderniseren.
Deze kosten zijn deels ten laste van de
onderhoudsvoorziening gebracht. Eind
2013 is begonnen met het uitvoeren van de
resterende onderhoudswerkzaamheden.
Deze werkzaamheden zijn eind 2015
afgerond. De kosten worden ten late van de
onderhoudsvoorziening gebracht, voor zover dit
onderhoud betreft.

De Stichting Cibap heeft een belang van 99,99
procent in de Creatieve Coöperatie Beheer BV en
een belang van 51 procent in Innotiq Cibap BV.
Het balanstotaal van de deelnemingen blijft onder
de 5 procent van het balanstotaal van de Stichting
Cibap en op grond van de omvang wordt gebruik
gemaakt van de vrijstelling voor consolidatie.
De deelnemingen zijn gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode onder financiële
vaste activa (Innotiq Cibap BV) en vlottende activa
(Creatieve Coöperatie Beheer BV).
De Creatieve Coöperatie Beheer BV heeft als doel
het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling
van creatief talent en professionals in de creatieve
industrie.
Via Innotiq Cibap BV voorziet het Cibap in haar
flexibele formatiebehoefte. De vennootschap
heeft ten doel het werven, selecteren en
detacheren van personeel.

Kasstroomoverzicht
Gedurende het verslagjaar hebben overtollige
liquide middelen op een spaarrekening gestaan.

Vreemde valuta
Vreemde valuta zijn niet van toepassing.
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Balans

Bedragen: x 1
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa, totaal
Vlottende activa

31-12-2015
(EUR)
Realisatie

31-12-2014
(EUR)
Realisatie

0
13.014.832
36.319
13.051.151

0
13.249.810
34.852
13.284.662

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Vlottende activa, totaal
Activa, totaal
Passiva
Eigen vermogen

19.195
285.254
0
3.067.081
3.371.530
16.422.681

20.237
217.642
0
2.089.966
2.327.845
15.612.507

Aandeel van derden
Groepsvermogen
Eigen vermogen, totaal
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva, totaal

0
6.089.059
6.089.059
613.158
7.219.212
2.501.252
16.422.681

0
5.167.443
5.167.443
360.258
8.118.534
1.966.272
15.612.507
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Balansposten
Materiële vaste activa
De daling van de materiële vaste activa
met € 235.000,- heeft te maken met een
hoger afschrijvings- (€ 848.500,-) dan
investeringsniveau (€ 616.700,-). Daarnaast
hebben de desinvesteringen een verlaging van
de waardering van de materiele vast activa met
€ 3.200,- tot gevolg gehad. Investeringen zijn
gepleegd in gebouwen en terreinen (€ 334.750,), inventaris en apparatuur (€ 85.550,-) en andere
vaste bedrijfsmiddelen (€ 196.400,-).

Financiële vaste activa
Dit betreft de deelnemingen Creatieve
Coöperatie Beheer BV (99,99 procent
belang) en Innotiq Cibap BV (51 procent
belang). Waardering vindt plaats volgens de
vermogensmutatiemethode.

Liquide middelen
Per einde boekjaar heeft de stichting
€ 3.067.000,- liquide middelen tot haar
beschikking. Ten opzichte van 31-12-2014
is dit een verbetering van € 977.000,-. De
liquiditeitspositie van de stichting is verder
verbeterd en bedraagt per einde boekjaar 1,35
(current ratio). Het kasstroomoverzicht geeft
een gedetailleerde weergave van de mutaties in
liquide middelen.

Eigen vermogen
Het positieve resultaat (inclusief
deelnemingsresultaat € 921.616,-) over het
verslagjaar is ten gunste van het eigen vermogen
gebracht. Dit bedrag is volledig toegevoegd
aan de algemene reserve . Het totale eigen
vermogen bedraagt per balansdatum €
6.089.059,-.

Voorzieningen
De deelneming Creatieve Coöperatie Beheer
BV is afgewaardeerd naar € 1,- en het positieve
exploitatieresultaat over 2015 (€ 26.769,-) is
gemuteerd op de afwaardering van de vordering
die wij als stichting hebben op de Creatieve
Coöperatie Beheer BV. De Creatieve Coöperatie
Beheer BV heeft per 31-12-2015 een negatief
eigen vermogen van € 1.767,-.
De deelneming Innotiq Cibap BV is per 31-122015 gewaardeerd op een bedrag van € 36.317,-.

Voorraden
De waarde van de voorraden is gelijk gebleven
ten opzichte van het niveau per 31 december
2014. Het betreft magazijnvoorraden ten
behoeve van het onderwijsproces en de uitgifte
aan studenten.

Vorderingen
De stijging van de vorderingen per 31 december
2015 ten opzichte van 31 december 2014 wordt
veroorzaakt door een stijging van zowel de post
debiteuren als de post vooruitbetaalde kosten.
Als vooruitbetaalde kosten zijn onder andere
opgenomen vooruitbetaalde licentiekosten,
kopieerkosten, huurkosten en excursies. De
groepsmaatschappij, de Creatieve Coöperatie
Beheer BV, heeft een bedrag van € 12.000,afgelost op haar oude schuld.

De post voorzieningen bestaat uit een drietal
bedragen, te weten € 437.824,- voor de
onderhoudsvoorziening, € 102.834- voor de
personeelsvoorziening voor jubilea en € 72.500,voor de personeelsvoorziening voor langdurig
ziekteverzuim.
Er is in 2015 een bedrag van € 107.008,- aan de
voorziening onderhoud onttrokken in verband
met uitgevoerd onderhoud aan de gebouwen
Nijverheidsstraat 11 en Esdoornstraat 3 te Zwolle.
In 2015 is € 259.996,- gedoteerd aan de
onderhoudsvoorziening. Dit is inclusief een extra
dotatie van € 100.000,- in verband met een
drietal te verwachten onderhoudsprojecten in
2016.
Aan de voorziening voor jubileumuitkeringen
is in 2015 € 17.439,- onttrokken en € 44.851,gedoteerd. In overleg met onze accountant is
besloten de personeelsvoorziening, vanaf 2012,
te baseren op een vast bedrag per fte.
Aan de voorziening voor langdurig ziekteverzuim
is in 2015 een bedrag van € 72.500,- gedoteerd
en er is niets onttrokken aan deze voorziening.
Vanaf 2016 zal aan deze voorziening onttrokken
worden.
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Langlopende schulden

Toekomstige Investeringsplannen

Gedurende het verslagjaar is op de langlopende
leningen afgelost (€ 390.663,-). Er zijn geen
nieuwe leningen aangetrokken. Een bedrag
van € 508.659,- is overgeheveld vanuit de
langlopende schulden naar de kortlopende
schulden omdat deze verplichting begin januari
2016 volledig is afgelost. De op deze lening van
toepassing zijnde renteperiode liep per 1 januari
2016 af. Op hetzelfde moment is bij een andere
kredietinstelling een langlopende lening afgesloten
voor het afgeloste bedrag, tegen een lager
rentetarief. Onder langlopende schulden is een
bedrag van € 726.026,- opgenomen betreffende
een te betalen sanctie aan OC&W. Met OC&W is
een betalingsregeling overeengekomen voor een
termijn van dertig jaar, die is ingegaan in mei 2010.

Voor het jaar 2016 worden investeringen begroot
voor een totaalbedrag van € 1.963.500,-.
In dit bedrag is € 197.000,- opgenomen voor
ICT-gerelateerde investeringen, zoals nieuwe
computers, firewalls, noodstroom voorzieningen,
een rapportagetool en een laptopproject voor
medewerkers. Een bedrag van € 258.000,- is
begroot voor gebouw-gebonden investeringen
(klimatologische aanpassingen, aanpassing van
leslokalen en het realiseren van een doorbraak
om twee locaties te verbinden) en een bedrag
van € 140.000,- is begroot voor investeringen
in inventaris en apparatuur en andere vaste
bedrijfsmiddelen (inventaris leslokalen,
vervangen gebouwbeheerssysteem en een BHV
piepersysteem). Voor de locatie Esdoornstraat
is een bedrag van € 35.000,- begroot voor
investeringen in 2016.

Kortlopende schulden
Het overhevelen van het onder de langlopende
schulden genoemde bedrag van € 508.659,- naar
de kortlopende schulden heeft geleid tot een
toename van de kortlopende schulden.

Investeringen
De investeringen in het verslagjaar bedroegen
€ 616.686,-. Hiervan betreft € 334.750,investering in de gebouwen Nijverheidstraat,
Zwartewaterallee en Esdoornstraat. Investeringen
hebben plaatsgevonden in de ontwikkeling
van de Ontwerpfabriek (Zwartewaterallee) en
brandscheidende- en veiligheidsmaatregelen
van de locatie Esdoornstraat. Voor deze laatste
investeringen is een EFRO subsidie toegezegd.
Investeringen in inventaris en apparatuur
(€ 85.541,-) betreffen investeringen in de locatie
Nijverheidstraat. Er is onder andere geïnvesteerd
in inventaris ten behoeve van onderwijslokalen,
gereedschappen en apparatuur ten behoeve van
de ontwikkeling van de opleiding textiel.
De investeringen in overige materiele vaste activa
(€ 196.395,-) betreffen investeringen in computers
en aanverwante apparatuur. Er is geïnvesteerd
in computers in onderwijslokalen, backup
servers, een citrix server, centrale opslag en een
laptopproject voor medewerkers.

Daarnaast is rekening gehouden met een
investeringsbedrag van € 1.333.000,- voor het
aanpassen van de locatie die wij gaan huren van de
gemeente Zwolle. Dit bedrag is met name bedoeld
voor het inpandige deel van het gebouw. Met dit
bedrag verwachten wij het gebouw zodanig te
kunnen inrichten dat het voldoet aan de Cibapeisen, zodat het de komende jaren kan worden
ingezet voor ons onderwijsproces.
Het bedrag van € 1.000.000,- dat genoemd is in
het bestuursverslag van 2015, met betrekking tot
deze investering, is in 2015 slechts voor een klein
deel ingezet (met name adviseurskosten) omdat
het project naar 2016 doorgeschoven is. Daarnaast
is het maximale investeringsbedrag verhoogd.
Door de Raad van Toezicht is een
investeringsbedrag van € 2.033.000,- goedgekeurd
voor het jaar 2016. De verwachting is dat het
investeringsniveau in de jaren na 2016 op een
niveau van € 700.000,- per jaar zal uitkomen.

Er hebben gedurende het verslagjaar voor
een bedrag van € 51.211,- desinvesteringen
plaats gevonden. Dit betreft met name volledig
afgeschreven activa.
Investeringen dienen te worden goedgekeurd
door het College van Bestuur van het Cibap en
dienen te passen binnen het investeringsbudget
dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt
vastgesteld.
bestuursverslag 2015 71

Staat van baten en lasten
Bedragen: x 1
Baten

01-01-2015 t/m
31-12-2015 (EUR)
Realisatie

01-01-2015 t/m
31-12-2015 (EUR)
Begroting

01-01-2014 t/m
31-12-2014 (EUR)
Realisatie

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige baten
Totaal baten
Lasten

13.292.669
416.980
404.512
14.114.161

13.020.000
516.544
120.000
13.656.544

11.998.487
352.110
328.965
12.679.562

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat

9.130.241
843.056
1.013.520
1.967.673
12.954.490
1.159.671
-266.291
893.380
0
28.236
921.616
0
921.616

9.455.034
893.737
873.446
1.747.524
12.969.741
686.803
-287.223
399.580
0
0
399.580
0
399.580

8.384.006
850.351
746.334
2.008.560
11.989.251
690.311
-293.349
396.962
0
5.754
402.716
0
402.716

0
921.616

0
399.580

0
402.716

Exploitatieresultaat
Voor het kalenderjaar 2015 was een positief resultaat begroot van € 399.580,(exclusief deelnemingsresultaat). Het gerealiseerde resultaat (exclusief
deelnemingsresultaat) bedraagt € 893.380,- positief. De totale baten zijn
€ 457.617,- hoger uitgevallen dan begroot, de totale lasten € 15.251,- lager dan
begroot en het saldo van financiële baten en lasten € 20.932,- beter dan begroot.
Het deelnemingsresultaat bedraagt € 28.236- positief.
Voor wat betreft de baten zijn zowel de rijksbijdragen als de overige baten hoger
dan begroot.
De rijksbijdragen zijn € 273.000,- hoger dan begroot. Belangrijke posten hierin
zijn hogere prestatie subsidie VSV (€ 175.000,-), zij instroom (€ 28.000,-), Schoolex (€ 16.000,-), school maatschappelijk werk (€ 16.000,-) en de prestatiebox
VSV (€ 31.000,-). De lumpsum vergoeding inclusief kwaliteitsafspraken en
excellentiegelden ligt op het niveau van de begroting 2015.
De overige baten zijn hoger dan begroot
(€ 284.500,-) door hogere ontvangsten vanuit de verhuur van faciliteiten, hogere
ontvangsten dan begroot vanuit leerling bijdragen, ontvangsten vanuit MBO 15
in het kader van het ontwikkelen van excellentieroutes, een bijdrage voor de
realisatie van de samenwerking met Sint Lucas, een bijdrage vanuit het project
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aanval op uitval regionaal, een subsidie vanuit
het bedrijfschap voor de opleiding middle
management en een bijdrage van de gemeente
Zwolle in het kader van het project slim
roosteren.
De daling van de lasten ten opzichte van de
begroting wordt veroorzaakt door lagere
personeelslasten en lagere afschrijvingen. De
huisvestingslasten en overige lasten zijn hoger
dan begroot.
De personeelslasten zijn ten opzichte van 2014
gestegen met € 746.000,-. De personeelslasten
zijn lager uitgekomen dan het niveau van de
begroting 2015 (€ 325.000,-). De stijging van de
personeelslasten ten opzichte van 2014 heeft
te maken met een toenemende formatie in de
organisatie, zowel bij het onderwijzend- als
bij het ondersteunend personeel. In 2015 zijn
de ondersteunende bureaus ingericht (bureau
student support, BPV bureau, examenbureau,
bureau onderwijs) en zijn meesterdocenten
aangesteld.
Ook de in 2015 doorgevoerde CAO verhoging en
de CAO periodieken hebben geleid tot hogere
personele kosten dan in 2014. Daarnaast heeft er
een dotatie aan de personeelsvoorziening voor
langdurig ziekteverzuim plaatsgevonden van €
72.500,- (in 2014 geen dotatie).
Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de
personele lasten lager dan begroot. In de
begroting 2015 was rekening gehouden met
een stijging van het studentenaantal en in het
verlengde daarvan met een toename van de
formatie. De stijging van het studentenaantal is
niet gerealiseerd, met als gevolg dat de formatie
in dat verband niet is gestegen. Ook zijn de
scholings- en innovatiekosten lager uitgevallen
dan begroot. De dotatie aan de voorziening voor
langdurig ziekteverzuim heeft geleid tot hogere
personele kosten dan begroot.

De huisvestingslasten zijn hoger uitgekomen
dan begroot en hoger dan de huisvestingslasten
2014. Belangrijke oorzaken hiervan zijn een extra
dotatie van € 100.000,- aan de voorziening voor
groot onderhoud, in verband met te verwachten
kosten voor groot onderhoud in 2016. Daarnaast
is een verbouwing van de OBP vleugel
rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht
(€ 228.000,-), omdat de waarde van het gebouw
niet is toegenomen door het realiseren van deze
verbouwing.
De stijging van de overige lasten ten opzichte
van de begroting 2015 heeft te maken met
hogere kosten voor klein onderhoud / reparaties
en aanschaffingen, hogere kosten voor de
jaarlijkse open dagen, hogere kopieerkosten,
hogere inkoop van leermiddelen en
magazijninkopen en hogere kosten dan begroot
voor Cibap Business en de diploma uitreikingen.
Tegenover de hogere kosten voor kopiëren,
leermiddelen, magazijninkopen, Cibap Business
en de diploma uitreikingen staan ook hogere
opbrengsten dan begroot.
De overige lasten 2015 zijn van een gelijk niveau
als de overige lasten 2014.
De financiële lasten zijn lager dan begroot.
Dit heeft enerzijds te maken met hogere
spaarsaldi dan begroot, waardoor hogere renteontvangsten zijn gegenereerd dan begroot.
Anderzijds worden de rentelasten van een
lening sinds 1 januari 2015 doorbelast aan de
Creatieve Coöperatie Beheer BV. Ten tijde van
het opstellen van de begroting 2015 was dat nog
niet bekend.

De afschrijving op vaste activa liggen op
het niveau van 2014. Ten opzichte van de
begroting 2015 zijn de afschrijvingen lager dan
begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in de
begroting 2015 rekening is gehouden met een
afschrijvingsbedrag voor de nieuwe (huur)locatie.
Verwacht was dat deze locatie reeds in 2015 in
gebruik zou worden genomen. Dit is niet het
geval. De nieuwe locatie wordt vanaf september
2016 in gebruik genomen en vanaf dat moment
zal afschrijving op de gepleegde investeringen
plaatsvinden.
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Kasstroomoverzicht

Bedragen: x 1
Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

01-01-2015 t/m
31-12-2015 (EUR)
Realisatie

01-01-2014 t/m
31-12-2014 (EUR)
Realisatie

1.159.671

690.311

800.453

863.437

0

0

252.900

40.656

0

0

1.053.353

904.093

1.042

441

-67.612

29.184

0

0

Toename (afname) van kortlopende schulden

534.980

-170.670

Veranderingen in werkkapitaal, totaal

468.410

-141.045

2.681.434

1.453.359

19.080

22.575

285.371

315.924

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten

2.415.143

1.160.010

Investeringen in materiële vaste activa

616.686

498.437

51.211

0

-26.769

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten

-538.706

-498.437

Toename langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige balansmutaties
Toename (afname) van liquide middelen

0
899.322
-899.322
0
977.115

0
396.284
-396.284
2.275
267.564

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen
Aanpassingen voor waardeveranderingen
Toename (afname) van voorzieningen
Overige aanpassingen voor aansluiting van bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat, totaal
Veranderingen in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden
Afname (toename) van kortlopende vorderingen
Afname (toename) van effecten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden
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Materiële vaste activa
Gebouwen

Inventaris en
apparatuur

Overige
materiële
vaste activa

Totaal
materiële
vaste activa

15.122.080

4.181.271

2.402.145

21.705.496

3.752.375

2.776.082

1.927.229

8.455.686

11.369.705

1.405.189

474.916

13.249.810

334.750
0
383.928
0
-49.178

85.541
2.529
232.431
20
-149.399

196.395
48.682
232.149
48.035
-36.401

616.686
51.211
848.508
48.055
-234.978

15.456.830

4.264.283

2.549.858

22.270.971

4.136.303

3.008.493

2.111.343

9.256.139

11.320.527

1.255.790

438.515

13.014.832

Materiële vaste activa, toelichting 31-12-2015
Bedragen: x 1
Materiële vaste activa, posten
Stand aan het begin van de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
begin van de periode
Cumulatieve afschrijvingen en waarde
verminderingen, begin van de periode
Materiële vaste activa, begin van de periode
Verloop gedurende de periode
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijving op desinvesteringen
Mutatie gedurende de periode
Stand aan het eind van de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
einde van de periode
Cumulatieve afschrijvingen en waarde
verminderingen, einde van de periode
Materiële vaste activa, einde van de periode

Materiële vaste activa
Op gebouwen wordt jaarlijks 2,5 procent van de aanschafwaarde
afgeschreven. De gehanteerde levensduur is veertig jaar. Op de terreinen
vindt geen afschrijving plaats.
Op inventaris en apparatuur wordt jaarlijks afhankelijk van de opleiding
10 procent of 6,67 procent van de aanschafwaarde afgeschreven. De
gehanteerde levensduur is respectievelijk tien jaar en vijftien jaar. Op
software wordt jaarlijks 25 procent van de aanschafwaarde afgeschreven.
De gehanteerde levensduur is vier jaar.
De andere vaste bedrijfsmiddelen omvatten met name
computerapparatuur. Hierop wordt jaarlijks 25 procent van de
aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is vier jaar.
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OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB- waarde gebouwen en terreinen

bedrag

peildatum

Nijverheidstraat 11

€ 11.986.000

01-01-2015

Esdoornstraat 3

€ 3.610.000

01-01-2015

Totaal

€ 15.596.000

Verzekerde waarde gebouwen

bedrag

peildatum

Nijverheidstraat 11

€16.812.000

01-01-2016

Esdoornstraat 3

€ 4.558.000

01-01-2016

Totaal

€ 21.370.000

De verzekerde waarde van de Nijverheidstraat van € 16.812.000,- is conform
de taxatie zoals die op 31 mei 2011 is uitgevoerd door de HDS groep BV
(€ 15.850.000,-) verhoogd met een index.
De verzekerde waarde van de Esdoornstraat 3 van € 4.558.000,- is conform
de taxatie zoals die op 11 juni 2014 is uitgevoerd door de HDS groep BV
(€ 4.500.000,-) verhoogd met een index.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen Vorderingen
Vorderingen
in
groepsop
groepsop OCW
Financiële vaste activa, toelichting 31-12-2015
maatschappijen
maatschappijen
en EZ
Bedragen: x 1
Financiële vaste activa, posten
Financiële vaste activa, begin van de periode
Investeringen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en aflossingen
Waardeveranderingen
Aandeel in resultaat deelnemingen
Financiële vaste activa, einde van de periode

Totaal
financiële
vaste activa

1

34.850

1

34.852

0

26.769

0

26.769

0
1

28.236
36.317

0
1

28.236
36.319

Financiële vaste activa
Vordering op OCW
Dit betreft een latente vordering op het Ministerie van OC&W inzake
loonheffing 1991, en inzake de loonheffing 1994. In verband met de
gewijzigde bekostiging per 31 juli 1991 respectievelijk 31 juli 1994
(vormingswerk en jeugdigen) is deze post niet door het Ministerie van OC&W
vergoed, maar blijft het een latente vordering van de school op het Ministerie
van OC&W. Deze vordering wordt opeisbaar bij de beëindiging van de
bekostiging. De vordering is op nihil (€ 1,-) gewaardeerd.

Groepsmaatschappijen
Dit betreft de deelnemingen Creatieve Coöperatie Beheer BV (99,99
procent belang) en Innotiq Cibap BV (51 procent belang). In het jaar 2012
is de Creatieve Coöperatie Beheer BV opgericht, waarbij door de Stichting
Cibap het aandelenkapitaal is gestort. Waardering vindt plaats volgens de
vermogensmutatiemethode. De waardering van de Creatieve Coöperatie
Beheer BV op balansdatum, bedraagt € 1,-. De Creatieve Coöperatie heeft per
31-12-2015 een negatief eigen vermogen van € 1.767,- .
De waardering van Innotiq Cibap BV op balansdatum bedraagt € 36.317,-.
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Vlottende activa
31-12-2015
(EUR)
Realisatie

Bedragen: x 1
Voorraden, toelichting
Voorraden
Vorderingen, toelichting

31-12-2014
(EUR)
Realisatie

19.195

20.237

Debiteuren
Groepsmaatschappijen
Subtotaal vorderingen
Overlopende activa, toelichting

43.108
100.380
143.488

14.588
85.339
99.927

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Overige overlopende activa
Overlopende activa
Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen
Vorderingen, totaal
Liquide middelen, toelichting

0
137.987
2.083
1.696
141.766

0
113.261
2.082
2.372
117.715

285.254

217.642

1.027
3.066.054
3.067.081
3.371.530

4.101
2.085.865
2.089.966
2.327.845

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Liquide middelen
Vlottende activa, totaal

De stijging van de post debiteuren betreft een vijftal debiteuren die in december
2015 gefactureerd zijn. Dit betreft met name verhuur van faciliteiten. Begin 2016
zijn deze facturen betaald.
De post groepsmaatschappijen is afgewaardeerd met € 1.767,- tot € 100.380,-.
Deze afwaardering betreft het negatieve eigen vermogen van de Creatieve
Coöperatie Beheer BV.
Vooruitbetaalde kosten betreft in 2015 ontvangen facturen inzake kosten 2016.
Vooruitbetaalde kosten betreft onder andere vooruitbetaalde licentiekosten,
kopieerkosten, huurkosten en excursies.

Eigen vermogen
Eigen vermogen, toelichting 31-12-2015
Bedragen: x 1
Eigen vermogen, posten
Eigen vermogen, begin van de periode
Resultaat verslagperiode
Overige mutaties verslagperiode
Eigen vermogen, einde van de periode

Algemene reserve Groepsvermogen

5.167.443
921.616
0
6.089.059

5.167.443
921.616
0
6.089.059

Door de toevoeging van het exploitatieresultaat 2015 van € 921.616,- aan het
eigen vermogen is het eigen vermogen gestegen tot € 6.089.059,-.
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Totaal
eigen vermogen

5.167.443
921.616
0
6.089.059

Voorzieningen
Voorzieningen, toelichting 31-12-2015
Bedragen: x 1
Voorzieningen, posten
Voorzieningen, begin van de periode
Dotaties
Onttrekkingen
Voorzieningen, einde van de periode
Bedrag looptijd meer dan 1 jaar

Personele
voorzieningen

Voorziening
voor groot
onderhoud

75.422
117.351
17.439
175.334
175.334

284.836
259.996
107.008
437.824
437.824

Totaal
voorzieningen

360.258
377.347
124.447
613.158
613.158

Voorzieningen, specificatie
Uitsplitsing personele voorzieningen,
verloopoverzicht 31-12-2015
Bedragen: x 1

Jubileum
voorziening

Langdurig zieken

Totaal personele
voorzieningen

Voorzieningen, posten
Voorzieningen, begin van de periode
Dotaties
Onttrekkingen
Voorzieningen, einde van de periode
Bedrag looptijd meer dan 1 jaar

75.422
44.851
17.439
102.834
102.834

0
72.500
0
72.500
72.500

75.422
117.351
17.439
175.334
175.334

Voorzieningen
De personeelsvoorzieningen betreffen een voorziening voor
jubileumuitkeringen en een voorziening voor langdurig ziekteverzuim.
Per fte wordt een vast bedrag voorzien voor de voorziening voor
jubileumuitkeringen.
In 2015 is een personele voorziening voor langdurig ziekteverzuim gevormd.
In het verslagjaar is hieraan € 72.500,- gedoteerd.
In het verslagjaar is € 259.996,- aan de voorziening voor groot onderhoud
gedoteerd en is € 107.008,- onttrokken aan de voorziening in verband
met onderhoudswerkzaamheden. Er is in 2015 eenmalig € 100.000,- extra
gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening in verband met te verwachten
hoog groot onderhoud in 2016. De voorziening heeft betrekking op de
locaties Nijverheidstraat en Esdoornstraat.
Vanaf 2017 zal ook een voorziening groot onderhoud worden opgebouwd
voor de locatie Zwartewaterallee 8. Deze locatie wordt, ingaande 1 januari
2016, gehuurd van de gemeente Zwolle. In de huurovereenkomst is
opgenomen dat het Cibap het groot onderhoud voor haar rekening neemt. In
de hoogte van de huursom is hiermee rekening gehouden. Voor het bepalen
van de hoogte van de benodigde onderhoudsvoorziening zal eerst een meer
jaren onderhoud plan opgesteld moeten worden. Het gebouw wordt in de
eerste helft van 2016 ingrijpend verbouwd.
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Stand langlopend deel, begin van de periode
Stand totale schuld, begin van de periode
Aangegane leningen in de verslagperiode
Aflossing in de verslagperiode
Stand totale schuld, einde van de periode
Stand kortlopend deel, einde van de periode
Stand langlopend deel, eind van de periode
Bedrag looptijd vanaf 1 tot en met 5 jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar
Effectieve rentevoet in de verslagperiode

Langlopende schulden, posten

Langlopende schulden, verloopoverzicht 31-12-2015
Bedragen: x 1

Langlopende schulden, toelichting

Langlopende schulden

80

756.277
756.277
0
30.251
726.026
0
726.026
121.004
605.021
0,000%

Schulden aan
OCW/EZ

7.362.257
7.362.257
0
360.412
7.001.845
508.659
6.493.186
1.258.068
5.235.118
3,770%

Overige schulden

8.118.534
8.118.534
0
390.663
7.727.871
508.659
7.219.212
1.379.072
5.840.139
3,390%

Totaal
langlopende
schulden
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Schuld
langlopend
deel,
begin van
de periode

554.553
1.495.204
3.125.000
875.000
1.312.500
7.362.257

Nummer
lening

95.16.18.407
67.70.79.680
40.105296
40.107.193
40.107194.01
Totaal

Stand
Aflossingen
Stand
Schuld
Schuld
Bedrag
totale
in de
totale
kortlopend langlopend looptijd
schuld,
verslagschuld,
deel,
deel,
vanaf 1
begin
periode
eind van
eind van
eind van tot en met
van
de periode de periode de periode
5 jaar
de
periode
554.553
45.894
508.659
508.659
0
0
1.495.204
106.185 1.389.019
0 1.389.019
424.739
3.125.000
125.000 3.000.000
0 3.000.000
500.000
875.000
33.333
841.667
0
841.667
133.329
1.312.500
50.000 1.262.500
0 1.262.500
200.000
7.362.257
360.412 7.001.845
508.659 6.493.186 1.258.068

Langlopende schuld overig Bedragen: x 1
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Langlopende schulden, specificatie

0
964.280
2.500.000
708.338
1.062.500
5.235.118

Bedrag
looptijd
meer dan
5 jaar

4,890%
4,750%
4,630%
3,950%
3,140%

Rente

Vast
Vast
Vast
Vast
Vast

04-01-2016
31-12-2028
31-12-2039
31-03-2040
02-01-2042

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Rente Einddatum Rentevast/
looptijd
risico
variabel
lening
afgedekt

-1.947

Marktwaarde
renteswaps

Financieringsstructuur
In 1998 heeft het Cibap in het kader van
de financiering van het huisvestingsplan
(A-traject) een lening afgesloten bij de SNS Bank
(hoofdsom € 1.009.667,-). Het saldo van deze
lening bedraagt per 31-12-2015 € 554.553,. Het renterisico op deze lening is afgedekt
met een swap met een looptijd tot 1 januari
2016. Met de Stichting Waarborgfonds BVE is
overeengekomen dat de lening geborgd wordt.
Dat wil zeggen dat de Stichting Waarborgfonds
BVE garant staat voor deze lening. Met dien
verstande dat er in bepaalde gevallen een
claim van de Stichting Waarborgfonds BVE op
het Cibap zou kunnen ontstaan van 2 procent
van de jaarlijkse rijksbijdrage (artikel 2 in de
overeenkomst van aansluiting bij de Stichting
Waarborgfonds BVE). Genoemde lening is per
4 januari 2016 volledig afgelost en daarom per
balansdatum opgenomen onder de kortlopende
schulden (€ 554.553,-)
Hiervoor is een vervangende lening afgesloten
voor een bedrag van € 550.000,- bij ING met
een rente vast periode van 10 jaar. Deze lening is
ook geborgd door het Waarborgfonds BVE.
Tevens is in het kader van het huisvestingsplan
(B-traject) een lening afgesloten bij de ING bank
(hoofdsom € 3.052.579,-). Het saldo van deze
lening bedraagt per 31-12-2015 € 1.495.204,-.
Ook ten aanzien van deze lening geldt dat deze
geborgd wordt door de Stichting Waarborgfonds
BVE, onder dezelfde voorwaarden als het
A-traject.
In 2010 is ten behoeve van het nieuwbouwtraject
een financieringsarrangement afgesloten bij de
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (hoofdsom
€ 3.750.000,-). Het saldo van deze lening
bedraagt per 31-12-2015 € 3.125.000,-.
Dit financieringsarrangement is geborgd
door het Waarborgfonds BVE onder dezelfde
voorwaarden als het A-traject.

In verband met het tot op heden niet
verkopen van de locatie Esdoornstraat en
het betalen van de door OCW opgelegde
sanctie, zijn in januari 2012 een tweetal
aanvullende financieringsarrangementen
afgesloten bij de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG). Deze arrangementen
zijn geborgd door het Waarborgfonds
BVE. Een financieringsarrangement (€
1.000.000,-) is onder dezelfde voorwaarden
als het A-traject afgesloten. Een tweede
financieringsarrangement (€ 1.500.000,-) is
afgesloten, waarbij de stichting de intentie heeft
uitgesproken de locatie Esdoornstraat te willen
verkopen. Bij verkoop van deze locatie dient
dit financieringsarrangement in zijn geheel te
worden afgelost.
Het saldo van deze beide leningen gezamenlijk
bedraagt per 31-12-2015 € 2.187.500,-.
Met de Stichting Waarborgfonds BVE is
overeengekomen dat het Cibap de aan haar
toebehorende registergoederen niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het
Waarborgfonds mag vervreemden of met enig
recht bezwaren. Daarnaast is overeengekomen
dat wanneer het Cibap haar verplichtingen uit
de geborgde geldleningen niet kan nakomen,
op eerste vordering van het Waarborgfonds een
recht van hypotheek aan het Waarborgfonds
wordt verleend tot zekerheid van het regresrecht
van het Waarborgfonds.
De aflossingsverplichtingen 2016 van
bovengenoemde leningen, afgesloten bij BNG
en ING, (€ 314.519,-) zijn onder de kortlopende
schulden verantwoord.
Tevens is per 31-12-2015 als langlopende schuld
opgenomen het nog te betalen bedrag aan OCW
inzake de opgelegde sanctie. Dit betreft een
bedrag van € 726.026,-.
De aflossingsverplichting 2016 van deze schuld
(€ 30.251,-) is onder de kortlopende schulden
verantwoord.
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Kortlopende schulden

Bedragen: x 1
Kortlopende schulden, toelichting
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden (kortlopend)
Kortlopende schulden exclusief overlopende passiva, subtotaal
Overlopende passiva, toelichting
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Kortlopende schulden, totaal

31-12-2015
(EUR)
Realisatie

31-12-2014
(EUR)
Realisatie

0
256.566
341.958
79.211
1.137.791
1.815.526

5.621
261.714
314.618
92.443
793.977
1.468.373

198.164
159.830
310.022
17.710
685.726
2.501.252

42.645
137.956
299.317
17.981
497.899
1.966.272

Door het Cibap is een lease overeenkomst afgesloten met De Lage Landen
Vendorlease BV met een looptijd van 48 maanden, aanvangsdatum 08-06-2011.
In de leaseovereenkomst met de Lage Landen Vendorlease BV is overeengekomen
dat na betaling van de laatste leasetermijn de eigendom van de computers overgaat
op het Cibap. Dit heeft plaatsgevonden per 8 juni 2015.
De post schulden aan kredietinstellingen per 31-12-2014 betreft leaseverplichtingen.

Onder de overige kortlopende schulden (€ 1.137.791,-) zijn onder andere de
volgende verplichtingen opgenomen:
•
•
•
•
•

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen € 869.072,Aflossingsverplichting 2016 OCW inzake sanctie € 30.251,-.
Nog te besteden subsidies Leonardo da Vinci/Erasmus € 10.241,-.
Vooruit ontvangen betalingen studenten € 32.802,-.
Te betalen kosten € 182.675,-

Vooruit ontvangen subsidies OCW / EZ betreft voorschot VSV 2016, zij instroom
BVE, excellentieroute en nog te besteden inzake kwaliteitsplan (onderdeel
Ontwerpfabriek).
Vooruit ontvangen investeringssubsidies betreft excellentieroutes (aandeel MBO15),
subsidie voor project aanval op uitval regionaal en vooruit ontvangen EFRO subsidie.
Het bedrag van € 310.022 inzake vakantiegeld en vakantiedagen heeft voor een
bedrag van € 232.000 betrekking op vakantiegeld en voor een bedrag van € 68.000
op vakantiedagen.
Overige overlopende passiva betreft accountantskosten.
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Overheidsbijdragen

Bedragen: x 1
Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

De overige subsidies OCW bestaan uit:
• VSV prestatiesubsidie
€ 175.000,• Excellentie route
€ 39.939,• Prestatiebox VSV
€ 31.000,• Zij-instroom
€ 28.333,• School-ex
€ 16.383,• School Maatschappelijk Werk € 16.095,• Studieverlof BVE
€
7.054,-

De overige overheidsbijdragen bestaan uit:
Wachtgeldregeling

€ 382.433,-

Kosten Loyalis/WW plus

€ - 2.952,-

USZO vergoeding

€ 37.499,-

Totaal

€ 416.980,-
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01-01-2015 t/m
31-12-2015 (EUR)
Realisatie

01-01-2014 t/m
31-12-2014 (EUR)
Realisatie

12.978.865
12.978.865

11.160.598
11.160.598

313.804
313.804
13.292.669

837.889
837.889
11.998.487

416.980
416.980
416.980

352.110
352.110
352.110

Overige baten

Bedragen: x 1
Overige baten, toelichting

01-01-2015 t/m
31-12-2015 (EUR)
Realisatie

Verhuur
Overige
Overige baten

45.624
358.888
404.512

01-01-2014 t/m
31-12-2014 (EUR)
Realisatie
67.460
261.505
328.965

In 2014 hebben de overige baten onder andere bestaan uit opbrengst
verhuur (€ 67.460,-), administratieve vergoedingen (€ 26.400,-), afrekening
diplomavergoeding hout- en meubileringscollege (€ 32.000,-), opbrengsten
magazijn (€ 53.000,-), boekenfonds (€ 61.000,-), studentenbijdragen
(€ 53.472,-), excellentieroute en kwaliteitswaaier mbo 15 (€ 12.134,-) en
opbrengst Cibap symposium (€ 9.500,-).
In 2015 hebben de overige baten onder andere bestaan uit opbrengst
verhuur (€ 45.624,-), administratieve vergoedingen (€ 21.771,-), opbrengsten
magazijn (€ 51.989-), boekenfonds (€ 21.759,-), kluisjesverhuur (€ 11.488,-),
aanval op uitval regionaal (€ 26.232,-), excellentieroutes bijdrage MBO 15
(€ 72.685,-), opbrengst print credits (€ 18.711,-), studentenbijdragen aan
excursies (€ 91.378,-), subsidie O & O fonds middle management (€ 9.000,-),
bijdrage MBO 15 samenwerking Sint Lucas (€ 3.488,-), bijdrage gemeente
Zwolle project slim roosteren (€ 10.000,-), afrekening Erasmus subsidie
(€ 3.396,-) en verkoop afgeschreven activa (€ 5.000,-).
Van MBO15 is een bedrag van € 40.000,- ontvangen voor de ontwikkeling
en implementatie van de excellentieroute, in verband met de versterking van
de marktpositie van het MBO. Van dit bedrag is in 2015 € 17.896,- besteed.
Het restant zal in 2016 besteed gaan worden. De gelden zijn o.a.. besteed
aan (het ontwikkelen van) een academieblok, diverse doorstroommodules
en masterclasses ten behoeve van studenten.
Van MBO15 is in 2014 een bedrag van € 75.000 (startbudget) ontvangen
ten behoeve van de pilot meestertitel in de creatieve industrie. In 2015 is
aanvullend een bedrag van € 50.000,- ontvangen. Van dit bedrag is tot en
met 2015 € 55.000,- besteed. Het resterende bedrag (€ 70.000,-) zal de
komende jaren besteed gaan worden. De financiële middelen zijn met name
besteed aan de inzet van externe adviseurs.
Van MBO 15 is een bedrag van € 10.000,- ontvangen voor de samenwerking
met SintLucas. Hiervan is € 3.488,- besteed aan externe adviseurskosten ten
behoeve van het oprichten van een regiestichting en het opstellen van een
samenwerkingsovereenkomst creatief beroepsonderwijs.
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Lasten
Lasten, toelichting
01-01-2015 t/m31- 01-01-2014 t/m3112-2015 (EUR)
12-2014 (EUR)
Realisatie
Realisatie

Bedragen: x 1
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing

5.626.637
731.303
696.305
7.054.245

5.478.191
698.784
802.354
6.979.329

Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting

117.351
1.762.266
196.379
2.075.996
0
9.130.241

29.972
1.240.795
133.910
1.404.677
0
8.384.006

0
843.056
843.056

0
850.351
850.351

Verzekeringslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting

23.159
119.555
182.119
86.236
259.996
342.455
1.013.520

27.684
189.356
208.506
88.754
140.004
92.030
746.334

Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Overige lasten
Gerealiseerde herwaardering
Separate specificatie kosten instellingsaccountant

649.638
355.245
962.790
1.967.673

644.261
300.968
1.063.331
2.008.560

22.500
0
1.530
236
24.266

23.859
1.087
248
260
25.454

Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting

Accountantshonoraria,
Accountantshonoraria,
Accountantshonoraria,
Accountantshonoraria,
Accountantshonoraria
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onderzoek van de jaarrekening
andere controleopdrachten
adviesdiensten op fiscaal terrein
andere niet-controlediensten

Personeelslasten

Huisvestingslasten

De daling van de pensioenlasten wordt
veroorzaakt door een daling van het
werkgeversdeel van de pensioenpremie. Deze
daling is gebruikt om de stijging van de bruto
salarissen op te vangen (CAO verhoging van
2,05% in 2015).
De dotaties aan de personele voorzieningen
betreft de voorziening voor jubilea en de
voorziening voor langdurig ziekteverzuim. In
2015 is voor wat betreft de post voorziening voor
jubilea gerekend met een bedrag van € 1.000,per fte. In 2014 was dit € 750,- per fte. De dotatie
aan deze voorziening heeft € 44.851,- bedragen.
De dotatie aan de voorziening voor langdurig
ziekteverzuim heeft € 72.500 bedragen.
De stijging van de post lasten personeel niet
in loondienst met € 521.000,- betreft de
inhuur van medewerkers via Innotiq Cibap (€
381.000,-). Beleid van de stichting is dat nieuwe
medewerkers bij Innotiq Cibap in dienst treden
met een tijdelijke aanstelling en op termijn
(bij gebleken geschiktheid en indien het vaste
formatie omvang betreft) de mogelijkheid
aangeboden krijgen in dienst te treden bij het
Cibap. Daarnaast zijn de kosten van detachering
en de inhuur ten behoeve van innovatie
gezamenlijk gestegen met € 115.000,-.
De stijging van de overige personele lasten
wordt veroorzaakt door hogere kosten met
betrekking tot de afvloeiing van personeel,
hogere vergoeding voor gastlessen, hogere
ontwikkelkosten en hogere kosten met
betrekking tot BHV en EHBO. Daarentegen zijn
de kosten met betrekking tot aanstelling van
personeel, personeelsonderzoeken en Arbo lager
dan in 2014.

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is
gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen
zoals die in 2011 en 2012 door een externe
adviseur zijn opgesteld. In 2015 is besloten
een extra bedrag van € 100.000,- aan de
onderhoudsvoorziening te doteren in verband
met te verwachten onderhoudswerkzaamheden
in 2016.
In de overige huisvestingslasten is een bedrag
van € 228.200,- opgenomen inzake de
verbouwing van de OBP vleugel en een bedrag
van € 104.000,- inzake de huur van een deel
van de locatie Esdoornstraat van de Creatieve
Coöperatie Beheer BV.

Overige lasten
De overige lasten zijn ten opzichte van 2014 licht
gedaald.
De stijging van de kosten met betrekking tot
inventaris en apparatuur betreft klein onderhoud,
reparaties en aanschaffingen. Deze stijging
wordt gecompenseerd door een daling van
de overige lasten. Deze daling betreft met
name de kosten welke in 2014 ten laste van
de bestemmingsreserve zijn gebracht, de BBL
vergoeding aan Savantis, de kosten taal en
rekenen en de kosten met betrekking tot het
Cibap symposium.
Daarentegen zijn bij de overige lasten de
kosten met betrekking tot PR en werving, de
expertgroepen, Cibap Business, de diploma
uitreikingen, excursies en kwaliteitsafspraken
gestegen.
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Financieel en overig
Bedragen: x 1
Financiële en overige baten en lasten, toelichting

01-01-2015 t/m
31-12-2015 (EUR)
Realisatie

Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat aandeel van derden
Buitengewoon resultaat

19.080
285.371
-266.291
0
28.236
0
0

De samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt:
Resultaat Creatieve Coöperatie Beheer BV
Resultaat Innotiq Cibap BV
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€ 26.769,- positief
€ 1.467,- positief

01-01-2014 t/m
31-12-2014 (EUR)
Realisatie

22.575
315.924
-293.349
0
5.754
0
0

Segmentatie
Segmentatie van de balans 31-12-2015
Bedragen: x 1
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa, totaal
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Vlottende activa, totaal
Activa, totaal
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva, totaal

MBO

Totaal

0
13.014.832
36.319
13.051.151

0
13.014.832
36.319
13.051.151

19.195
285.254
0
3.067.081
3.371.530
16.422.681

19.195
285.254
0
3.067.081
3.371.530
16.422.681

6.089.059
613.158
7.219.212
2.501.252
16.422.681

6.089.059
613.158
7.219.212
2.501.252
16.422.681

Segmentatie 31-12-2015
Bedragen: x 1
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige baten
Totaal baten

13.292.669
416.980
404.512
14.114.161

13.292.669
416.980
404.512
14.114.161

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

9.130.241
843.056
1.013.520
1.967.673
12.954.490

9.130.241
843.056
1.013.520
1.967.673
12.954.490

1.159.671
-266.291
893.380
0
28.236
921.616
0
921.616
0
921.616

1.159.671
-266.291
893.380
0
28.236
921.616
0
921.616
0
921.616

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat

MBO

Totaal
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707143-1

683375-1

702284-1

413457-1

706399-1

Lerarenbeurs

Zij instroom BVE

Kwaliteitsafspraken MBO

Lerarenbeurs

Excelentie route OCW

01-01-2015

01-02-2012

01-01-2015

01-01-2015

01-01-2015

Toewijzing
datum

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Prestatie
afgerond?

Toewijzing
kenmerk

666455-1

Omschrijving

Schoolmaatschappelijk werk
Totaal

01-01-2015

Toewijzing
datum
16.095
16.095

Bedrag van de
toewijzing

G2A Subsidie met verrekeningsclausule aflopend per ultimo verslagjaar
Bedragen: x 1
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Toewijzing
kenmerk

Omschrijving

G1A Subsidie zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Model G Verantwoording subsidies

Verantwoording subsidies
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Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar
0
0

Lasten
t/m vorig
verslagjaar
0
0

Stand
begin
verslagjaar
0
0

16.095
16.095

Ontvangst
in verslagjaar

16.095
16.095

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar
0
0

Niet uit de balans blijkende
verplichtingen
De volgende meerjarige financiële verplichting
is aangegaan op balansdatum: Océ Finance
Nederland (huur kopieermachines). Dit contract
loopt tot 31 oktober 2017. Omvang van deze
verplichting tot de einddatum € 81.427,-.
Met de SNS Bank is een Interest Rate Swap
(IRS) transactie afgesloten, ingaande 1 januari
2006, met als einddatum 1 januari 2016. De
hoofdsom was € 1.009.667,- en het restant van
de hoofdsom per 31 december 2015 bedraagt
€ 554.553,- De hoofdsom loopt terug met
€ 11.474,- per kwartaal. De negatieve waarde
van deze IRS bedraagt per 31 december
2015 € 1.947,-. Voor deze IRS geldt geen
bijstortverplichting. Het restant van de hoofdsom
is opgenomen onder de langlopende schulden.
Deze IRS is gehedged met de langlopende
schuld bij de SNS Bank met een saldo van
€ 554.553,- per 31 december 2015. De schuld
bij de SNS Bank uit hoofde van de in 2006
aangegane leningsverplichting, is verantwoord
onder de kortlopende schulden per 31-12-2015.
Per 4 januari 2016 is bovengenoemde lening
bij SNS bank volledig afgelost. Voor een bedrag
van € 550.000,- is een nieuwe lening bij ING
afgesloten met een rentevast looptijd van 10 jaar.

Ingaande 1 januari 2016 is een
huurovereenkomst met de gemeente Zwolle
gesloten voor de huur van de, naast het Cibap
gelegen, locatie Zwartewaterallee 8. Om de
locatie te renoveren stelt de gemeente Zwolle
een bedrag van maximaal € 3.000.000,beschikbaar en het Cibap een bedrag van
maximaal € 1.500.000,-.
Het door de gemeente Zwolle beschikbare
investeringsbedrag wordt gedurende de looptijd
van de huurovereenkomst aan het Cibap in
rekening gebracht middels een verhoging van de
huursom. De huurovereenkomst loopt van
1 januari 2016 tot en met 31 december 2030. De
looptijd bedraagt derhalve 15 jaar.
Uitgaande van het maximale investeringsbedrag
van € 3.000.000,- door de gemeente Zwolle
betaalt het Cibap jaarlijks een bedrag van
€ 376,667,- voor de huur van deze locatie
inclusief de bovengenoemde verhoging van
de huursom. Gedurende de eerste vijf jaar van
de looptijd van de huurovereenkomst krijgt het
Cibap een korting van € 25.000,- per jaar op de
huursom. Omvang van deze verplichting tot de
einddatum bedraagt € 5.525.005,-.
Mocht in 2016 blijken dat het investeringsbedrag
door de gemeente Zwolle uiteindelijk lager
uitkomt dan € 3.000.000,-, dan wordt de
verhoging van de huursom naar beneden
bijgesteld.
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Juridische vorm

Besloten vennootschap

Innotiq Cibap BV

Geen specificaties

Statutaire naam

Juridische vorm

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Besloten vennootschap

Juridische vorm

Creatieve Cooperatie Beheer BV

Statutaire naam

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Geen specificaties

Statutaire naam

Statutaire
zetel

Zwolle

Statutaire
zetel
Zwolle

Statutaire
zetel

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming Bedragen: x 1

Model E Verbonden Partijen

Verbonden partijen
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Code activiteiten
(één of meer)

Overige

Code activiteiten
(één of meer)
Overige

Code activiteiten
(één of meer)

Deelnamepercentage

51%

Deelnamepercentage
100%

Eigen vermogen
aan het eind
van de periode

Resultaat

Omzet

Valt onder DeelnameBurgerlijk percentage
wetboek 2,
artikel 403

Consolidatie

Voorletters

de

Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking

Echte of fictieve
dienstbetrekking

A.P.M.

H.J.

M.W.

F.J.

De heer

De heer

De heer

De heer

Markerink

Kornegoor

Keulen

Buller

Derks

G.A.W.M

Robben

De heer

van

Tussen-
voegsel

Zandveld

J.H.M

Voorletters

Mevrouw E.S.

De heer

Aanhef

Achternaam

Koning

C.J.

De heer

Blaauwbroek

Zandbergen de Zeeuw

Achternaam

Hoogland

R.P.

Tussen-
voegsel

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Voorzitter

Functiecategorie

Lid Directie

Lid Directie

Lid Directie

Voorzitter
College
van Bestuur

Functie(s)

01-01-2015 t/m 31-12-2015

Mevrouw O.G.

De heer

Mevrouw J.J.

Aanhef

Toezichthoudend topfunctionaris Bedragen: x 1
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking
Ja, (fictieve)
dienstbetrekking

Ja, (fictieve)
dienstbetrekking

Echte of fictieve
dienstbetrekking

Leidinggevend topfunctionaris Bedragen: x 1

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

WNT Topfunctionarissen
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01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

Aanvang
functie

01-01

01-01

01-01

01-01

Aanvang
functie

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

Einde
functie

31-12

31-12

31-12

31-12

Einde
functie

4.796

3.793

1.903

0

0

6.600

5.400

Beloning

1,00

1,00

1,00

1,00

Taakomvang
(fte)

1.372

413

457

1.103

350

350

175

0

0

350

600

0

0

0

0

0

0

0

5.146

4.143

2.078

0

0

6.950

6.000

Totale
bezoldiging

10.542

10.542

9.674

15.067

Belastbare
Beloning
onkostenbetaalbaar
vergoedingen op termijn

Belastbare
Beloning
onkostenbetaalbaar
vergoedingen op termijn

77.543

77.719

73.479

110.086

Beloning

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

26.700

Herrekend
WNTmaximum

89.457

88.674

83.610

126.256

Totale
bezoldiging

Motivering
overschrijding
bezoldigingsnorm

178.000

178.000

178.000

178.000

Herrekend
WNTmaximum
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Bijlage 1: Controleverklaring
Deze bijlage is toegevoegd aan het einde van het jaarverslag.

Bestemming van het exploitatiesaldo
Vooruitlopend op de vergadering van de audit commissie van de Raad van
Toezicht van 30 mei 2016 en de vergadering van de Raad van Toezicht van
3 juni 2016, is het positieve exploitatiesaldo over 2015 ad € 921.616,- ten
gunste van de algemene reserve gebracht.

Gegevens over de rechtspersoon
Bestuursnummer
Naam instelling
Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internet
Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail
BRIN
Naam
Sector

68056
Cibap vakschool voor verbeelding
Nijverheidstraat 11
Postbus 868, 8000 AW ZWOLLE
8031 DZ ZWOLLE
038 – 45 46 944
038 – 45 46 982
info@cibap.nl
www.cibap.nl
Drs. J.J. Zandbergen- de Zeeuw
038 – 45 46 944
038 – 45 46 982
c.zandbergen@cibap.nl
02PN
CIBAP
BVE
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Bijlage 2:
Verslag Raad van Toezicht Cibap vakschool voor verbeelding

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende
leden:
• De heer H. Robben (voorzitter) Burgemeester Gemeente Wierden
• De heer G.A.W.M. Derks (vice voorzitter) Directeur Derks schilders in Grave
• Mevrouw E. Zandveld RA - Business controller
BMA Ergonomics BV in Zwolle
• De heer A. Buller –
Medewerker OnderhoudNL
• De heer F. Markerink Directeur Organisatieadviesbureau IJsselvliet
• De heer H.J. van Keulen - Algemeen Directeur
en Secretaris van de Universiteit Twente
• De heer M.W. Kornegoor - Marketing &
Communicatie Manager van de W&G Groep

Algemeen
Naast de reguliere toezichtstaken kende 2015
drie belangrijke specifieke aandachtspunten.
In de eerste plaats de verwerving van het
naastgelegen pand voor de ontwikkeling van
het concept ‘Ontwerpfabriek’. Zowel aan de
wijze waarop de verwerving plaats zou vinden,
koop of huur, als aan het realiseren van het
concept is veel aandacht besteed. Belangrijke
aandachtspunten waren: eigendom of huur,
de hoogte van de investeringen, het realisme
rondom het aantal extra studenten, de meer
jaren begroting bij diverse scenario’s en de
afbreukrisico’s. Uiteindelijk heeft de RvT na
een zorgvuldige afweging ingestemd met de
huur, de investeringen en het realiseren van de
Ontwerpfabriek.
In de tweede plaats werd extra aandacht besteed
aan het vasthouden van de hoge kwaliteit van
het instituut. Met de voorzitter van het CvB is
hier tijdens de vergaderingen regelmatig over
gesproken. Hierbij werd vooral ook gesproken
over de ontwikkelingen binnen het management
en de teamplannen. Uit het inspectierapport over
de staat van de instelling van begin 2016 blijkt
dat het gelukt is de kwaliteit te handhaven.
Het derde onderwerp was de evaluatie van het
functioneren van de RvT. Met ondersteuning van
de externe begeleiding door het bureau Verus is
gedurende een hele dag aandacht besteed aan

het functioneren van de RvT en de leden van
de RvT. Het was een belangrijke en intensieve
dag waarop op een open wijze is gesproken.
Geconcludeerd is dat de basis van het toezicht
op orde is. Tijdens de dag zijn actiepunten
geformuleerd die in het vervolg worden
uitgevoerd. De leden van de raad tonen zich actief
betrokken bij het instituut. Naast de vergaderingen
worden ook bijzondere bijeenkomsten bezocht.

De bijeenkomsten van de RvT
De bijeenkomsten kenmerken zich door een
goede voorbereiding door het CvB, een kritische,
zakelijke opstelling van de leden van de raad
en een prettige sfeer. Naast de gebruikelijke
agendapunten zoals hieronder aangegeven zijn
de opening en de afsluiting onderdelen die recht
doen aan de identiteit van de school. Tijdens de
opening van elke vergadering staat de voorzitter
stil bij een maatschappelijk onderwerp dat ook
het instituut raakt. Bij de afsluiting vertelt een
van de leden bij toerbeurt over een persoonlijke
ervaring. Op deze wijze is er een sterke band
ontstaan binnen de RvT die de effectiviteit en de
sfeer ten goede komt.

Aantal vergaderingen
In 2015 waren er zes vergaderingen; op 6
februari, 5 juni, 14 september, 30 oktober,
4 december (evaluatie bijeenkomst) en op
11 december. Binnen de raad fungeert een
Auditcommissie bestaande uit twee leden. Deze
commissie vergaderde drie keer voorafgaand
aan de vergaderingen van de RvT.
Eén vergadering werd gehouden ter bespreking
van de jaarstukken en één vergadering ter
bespreking van de begroting voor het komend
jaar. Het CvB en de directeur F&C zijn aanwezig
bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT
aangeeft zonder CvB te willen vergaderen.
Dit heeft zich in het afgelopen jaar niet
voorgedaan. Bij enkele thema's is eveneens
een directielid uit de organisatie of een lid van
het managementteam aangeschoven. Het CvB
bereidt de vergaderingen van de RvT in overleg
met de voorzitter voor. Besluiten van het CvB,
die ingevolge de statuten de goedkeuring van
de RvT behoeven, worden schriftelijk en met
redenen omkleed geagendeerd.
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Bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de RvT
De RvT toetst of het CvB bij zijn beleidsvorming
en de uitvoering van zijn bestuurstaken, oog
houdt op het belang van de organisatie in relatie
tot de maatschappelijke functie.
De RvT rekent de volgende taken en
bevoegdheden in ieder geval tot haar
verantwoordelijkheid:
• Het zorgdragen voor een goed functioneren
van het College van Bestuur (door benoeming,
beoordeling en eventueel ontslag van het
College van Bestuur);
• Het zorgdragen voor een goed functionerend
intern toezicht (door benoeming, beoordeling
en eventueel ontslag van (leden van) de RvT);
• Het functioneren als adviseur en klankbord
voor het College van Bestuur;
• Het houden van integraal toezicht op het
beleid van het College van Bestuur en de
algemene gang van zaken in de instelling;
• Het goedkeuren van strategische beslissingen
van het College van Bestuur.
• De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat
de uitvoering van het bestuursbeleid strookt
met de vastgestelde en goedgekeurde
beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
De RvT en College van Bestuur maken daarbij
afspraken over de ijkpunten die door de RvT
gehanteerd worden.

Informatievoorziening
Het CvB verschaft de RvT tijdig de benodigde
informatie, voor een adequaat functioneren.
In de regel gebeurt dit als voorbereiding van,
dan wel tijdens de vergaderingen van de RvT.
Indien daarvoor aanleiding is, zal het CvB de RvT
tussentijds van relevante informatie voorzien. In
ieder geval verwacht de RvT dat het CvB hem op
de hoogte zal houden ten aanzien van:
• Ontwikkelingen op het gebied van de
positionering en de strategie van de stichting;
• De ontwikkeling van aangelegenheden, voor
de formele besluitvorming waarvan hij de
goedkeuring van de RvT behoeft;
• Problemen en conflicten in de organisatie;
• Problemen en conflicten in de
relatie met derden, zoals overheid,
samenwerkingspartners;
• Calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie
van het Onderwijs dan wel Justitie;
• Gerechtelijke procedures;
• Kwesties, waarvan verwacht kan worden dat
zij in de publiciteit komen.
De RvT ziet er op toe dat het College van Bestuur
de RvT regelmatig rapporteert over:
• De realisering van de maatschappelijke
functie, de strategie inclusief de daaraan
verbonden risico’s en de mechanismen tot
beheersing ervan en de kwaliteit van het
onderwijs.
• Zijn beoordeling van de interne
beheersystemen, waaronder de bestuurlijke
informatievoorziening, in relatie tot de
doelstelling van de stichting.
De hoofdzaken van deze rapportage en de
bespreking ervan worden opgenomen in het
jaarverslag. De voorzitter van het College van
Bestuur rapporteert de geformuleerde risico’s
door middel van een Managementrapportage,
die per vergadering wordt opgesteld en
geactualiseerd.
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De Raad van Toezicht is in 2015 over de
volgende punten geïnformeerd;

Financieel/Organisatorisch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploitatieresultaten per maand
Exploitatieoverzicht 2014
Voorlopig resultaat 2014
Financieel jaarverslag 2014
Investeringen 2015
Investeringsbegroting 2016
Indicatie investeringen
Ontwikkelingen Bestemmingsreserve
Beleidsrijke begroting 2016
Formatieontwikkeling
Managementrapportage (per vergadering)
- Naar aanleiding van de Beleidsrijke begroting
is een risicoanalyse opgesteld die de basis
vormt voor deze rapportage.
• Verwerven pand Zwartewaterallee 6-8
(risico inventarisatie)
• Ontwikkelingen Esdoornstraat/Creatieve
Coöperatie
• Creatieve Coöperatie/Creatieve werkplaats

Onderwijs
• Open Dagen
• Positionering Cibap
- Samenwerking SintLucas
• Statuten Regiestichting
• Aanbiedingsnota van Doorne

Kwaliteit
• Stand van zaken aanmeldingen en
aangenomen studenten
- Procedure rondom studentenaanname
- Intake procedure
- Studentenaantallen 2015-2016
- Passend onderwijs
- Terugdringen uitval
- Studentenbegeleiding
- Ontwikkelingen studentenplein

Bestuurlijk
• Procesverwerving gebouw Zwartewaterallee
6–8
• Geïntegreerd Jaarverslag 2014 i.a.v.
accountant dhr. Rozendaal
• Kwaliteitsplan
• Voorbereiding evaluatiebijeenkomst RvT
(4 december 2015)
• Vergoedingen leden RvT
• Rooster van aftreden
• Bijeenkomst rond jaarrekening en begroting
met SR/ARO
• Creative Entrepreneurship
• Zwolse8 New Jobs
• Kerstviering
• Wet Normering Top Inkomens
• Ontwikkeling organisatie model/ strategisch
personeelsplan
• PMO rapportage
• Veranderingen CAO
• Vergaderrooster 2015-2016
- Evaluatie functioneren RvT
- Gezamenlijke vergaderingen OR, SR, ARO en
delegatie RvT
• Notulen vergaderingen
Dit heeft geleid tot:
• RvT keurt de investeringsbegroting 2015 goed.
• RvT is akkoord met het verhogen van het
bedrag voor het aantrekken van het pand
Zwartewaterallee 6-8
• De RvT keurt de BrB 2016 met de toelichting
en aanvullingen die zijn gegeven goed.
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Bijlage 3: Jaarverslag Ondernemingsraad Cibap 2014/2015
Doelstelling OR

Vergaderingen OR

1 De Ondernemingsraad (OR) mag meedenken/
meebeslissen over cao-technische,
onderwijskundige, organisatorische, financiële
en strategische zaken.
2 De OR toetst het ingezet beleid op basis van de
cao mbo, de WOR, het Professioneel Statuut,
de arbeidsomstandighedenwet en de wet
Educatie en Beroepsonderwijs.
3 De OR behartigt de belangen van de
werknemers van het Cibap.

Het College van Bestuur (CvB) en de OR
kunnen zowel afzonderlijk als ook gezamenlijk
onderwerpen inbrengen voor de OR vergadering.
Er wordt binnen de OR gewerkt met een
vergadercyclus. Deze cyclus bestaat uit:
• Agendaoverleg (voorzitter CvB, hoofd P&O,
voorzitter OR, secretaris OR)
• OR vooroverleg (OR-leden, genodigden,
openbaar voor achterban)
• OR vergadering (OR-leden en voorzitter CvB,
hoofd P&O)

Leden van de OR

Tijdens het vooroverleg kan de OR deskundigen
en/of collega’s uitnodigen voor toelichting.
De agenda van het OR vooroverleg wordt
voorafgaand aan de vergadering aan alle
medewerkers gecommuniceerd. Besluitvorming
vindt plaats tijdens de OR vergadering. Tussen het
agendaoverleg en de OR-vergadering zit minimaal
twee weken voorbereidingstijd.
Twee maal per jaar is er een gezamenlijke
vergadering met het College van Bestuur, een
afvaardiging van de Raad van Toezicht, de
Studentenraad en de Advies Raad Ouders.

De Ondernemingsraad bestaat uit zeven gekozen
vertegenwoordigers uit de onderwijs- en
onderwijsondersteunende teams en een ambtelijk
secretaris OR. De OR-leden zijn gekozen voor een
periode van vier jaar.

Samenstelling
In het schooljaar 2014/2015 bestond de OR uit
zeven leden en een ambtelijk secretaris OR; zes
vertegenwoordigers namens het Onderwijzend
Personeel (OP): een vertegenwoordiger uit het
team Propedeuse, drie vertegenwoordigers uit het
team Ontwerp en Ruimte, een vertegenwoordiger
uit het team Ontwerp en Media, een
vertegenwoordiger uit het team Ontwerp en
Vakmanschap en een vertegenwoordiger namens
het Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP).

In totaal heeft de OR in het schooljaar 2014/2015
veertien keer vergaderd; zes keer in vooroverleg
Or vergadering, vijf keer in OR vergadering, twee
keer samen met Studentenraad, Adviesraad
Ouders, College van Bestuur en een afvaardiging
van de Raad van Toezicht en één keer in informeel
overleg voor alleen OR leden.

Communicatie achterban

Bevoegdheden OR
Algemene bevoegdheden
• Recht op informatie
• Recht op initiatief
• Recht op twee maal overleg met bestuur

Bijzondere bevoegdheden
• Instemmingsbevoegdheid
• Adviesbevoegdheid

Aan het begin van het schooljaar worden de
vergaderdata via de mail en intranet aan de
achterban bekend gemaakt. Een week voor het OR
vooroverleg ontvangt het personeel via de mail ter
informatie de uitnodiging voor dit vooroverleg. Van
het vooroverleg wordt een verslag gemaakt.
Tijdens de OR vergadering worden notulen
gemaakt, die tijdens de volgende OR vergadering
worden vastgesteld. De vastgestelde notulen
worden naar Raad van Toezicht en vakbonden
verstuurd en op het intranet geplaatst.
Daarnaast heeft de OR een pagina opgesteld op het
Intranet waarop de namen en foto’s van de leden
staan met hun portefeuille zodat ze gemakkelijker
aanspreekbaar zijn voor de achterban.
Wanneer medewerkers onderwerpen of vragen
hebben, kunnen zij dit schriftelijk aan de voorzitter
van de OR melden. De reacties worden tijdens het
vooroverleg OR behandeld.
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Deskundigheid
De OR kan deskundigen uitnodigen voor het
bijwonen van een vergadering met het oog op
de behandeling van een bepaald onderwerp.
De OR heeft zich dit jaar opnieuw aangesloten
bij het OR Steunpunt CNV, om bij onderwerpen
over collectieve arbeidvoorwaarden, aanvullend
deskundig advies te krijgen. Op een aantal
onderwerpen, zoals voor- en nazorg en de 50
uur duurzame inzetbaarheid, heeft de vakbond
de OR dit jaar geadviseerd.
Op uitnodiging van de OR hebben de volgende
deskundigen een toelichting op onderwerpen
gegeven:
• De directeur financiën en control heeft
een toelichting gegeven op de financiële
status van de organisatie 2014/2015 en de
beleidsrijke begroting 2015.
• Hoofd P&O was aanwezig bij alle
onderwerpen die het personeel betroffen.
• Mevr. Jurjens heeft toelichting gegeven op het
kwaliteitsplan.
• David Bruning van het steunpunt CNV heeft
toelichting gegeven over de nieuwe cao mbo.

Overleg met vakbonden
Voorafgaand aan het Institutioneel
Georganiseerd Overleg (overleg tussen College
van Bestuur en vakbonden) heeft de voorzitter
van de OR en de vertegenwoordiger uit de
OR overleg met de vertegenwoordigers van
de vakbonden. De voorzitter van de OR en de
vertegenwoordiger OR wonen het IGO-overleg
bij. Belangrijkste agendapunt waren: Stand van
zaken Cibap, Begroting, formatie, flexibele schil,
en, strategie nota 2020.

Ter instemming, advies of ter informatie
voorgelegd aan de OR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergaderplanning 2014-2015
Jaarindeling 2014-2015 en 2015-2016
Begeleidingstabellen 2014-2015 en 2015-2016
Strategische personeelsplanning
Kwaliteitsplan 2015
Nieuw organisatiemodel
Beleidsrijke begroting 2015
Inzetbaarheid docentencoaches
Begeleiding nieuwe onderwijsgevenden op
het Cibap
Inzet vrije taakmodel
Sollicitatie meesterdocenten en
kwartiermakers.
Start nieuwe uitstroomvarianten
Geïntegreerd jaardocument 2014
Uitnodigingen IGO vergaderingen
Piek- en ziekregeling
Medewerkers tevredenheidsonderzoek 2014
Beleid in-, door- en uitstroom
Verslagen van gezamenlijke overleggen OR,
Studenten Raad, Adviesraad Ouders en CvB
Strategie nota 2020
Functiehuis
Nieuwe organisatiemodel Cibap
Bereikbaarheid van het Cibap (openstelling in
de vakanties)
Verdeling voor- en nazorg
Gedragscode internet emailgebruik en social
media
Vakantiespreiding / lesvrije periode

Vanuit OR aan CvB voorgelegd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorstel informatie uitwisseling CvB en P&O
Gevolgen van de nieuwe cao
Inzet Zomerschool
Inzet vrije taakmodel
Vacaturebeleid, flexbeleid, aannamebeleid en
beloningsstructuur
Screening notulen directieteam,
teammanagers, bureaus en diensten
Training OR met betrekking tot lezen
financiële jaarverslagen / begrotingen etc.
Werkdruk
Begeleiding studenten in het buitenland

Reacties achterban
De OR heeft diverse reacties vanuit de achterban
ontvangen. Deze reacties zijn binnen het OR
vooroverleg behandeld en de uitkomsten zijn
met de betreffende personen gecommuniceerd.
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Bijlage 4: Jaarverslag Studentenraad Cibap 2014/2015
Doelstelling Studentenraad

Vergaderingen van de Studentenraad

De Studentenraad (SR) is de link tussen de
studenten en het bestuur van het Cibap. Hierbij
staat het belang van de studenten, de studie en
de ontwikkelingsmogelijkheden van de student
centraal. De SR laat de stem van de studenten
horen binnen de organisatie van het Cibap. Dit
laatste is vooral gericht op de communicatie,
de onderwijsinhoud, de faciliteiten en sociale
contacten.

De SR heeft in het schooljaar 2014/2015
tien maal vergaderd. Daarvan waren
twee vergaderingen gezamenlijk met de
Ondernemingsraad, Adviesraad Ouders, Raad
van Toezicht en College van Bestuur. Drie maal
heeft de studentenraad vergaderd met het
College van Bestuur.

Leden van de Studentenraad
De leden van de SR worden verkozen, waarbij
het streven is om studenten van alle opleidingen
in de SR te laten deelnemen.

Samenstelling Studentenraad 2014-2015
In het schooljaar 2014/2015 bestond de SR tot
december 2014 uit vijf leden:
• Twee leden uit de opleiding Ontwerp en
Vormgever
• Twee leden uit de opleiding Ontwerp en
Ruimte
• Een lid uit de opleiding Ontwerp en Media
Tijdens het schooljaar is een lid gestopt met de
SR omdat hij de combinatie opleiding en SR als
te intensief vervaarden . Twee leden zijn aan
het einde van het schooljaar met de SR wegens
afronden van de opleiding. Voor deze twee SR
leden zijn twee nieuwe leden aangesteld.

Bevoegdheden Studentenraad
De SR heeft vier rechten:

Instemmingsrecht
Hierbij kan een beslissing van het CvB niet
worden genomen zonder dat de SR daarmee
instemt.

Initiatiefrecht
De SR kan het CvB vragen om bepaalde
beslissingen uit te leggen en kan zelf voorstellen
doen aan het CvB.

Informatierecht
Het CvB moet alle informatie geven die de SR
nodig heeft om de taak als SR goed te kunnen
uitoefenen.

Adviesrecht
Recht om het CvB te adviseren wanneer het gaat
om zaken die gevolgen hebben voor studenten.

Gedurende het jaar hebben een aantal
genodigden de vergadering bijgewoond om
toelichting te geven op onderwerpen zoals het
Onderwijs Examenreglement, e-mailverkeer
binnen de organisatie, de jaarplanning en de
ouderbijdrage.
Aan het begin van het schooljaar worden de
vergaderdata bekend gemaakt en op het intranet
gepubliceerd. De agenda voor de vergadering
wordt opgesteld door de voorzitter van de SR.
Onderwerpen vanuit het CvB worden gedurende
het jaar aan de studentenraad voorgelegd en
besproken in de eerstvolgende vergadering.

Organisatie Studentenraad
De leden van de SR hebben ieder een eigen
functie binnen de raad. De volgende functies zijn
van toepassing:
• Voorzitter; contactpersoon en eerste
aanspreekpunt tussen raad, studenten en
het CvB. Hij of zij stelt de agenda op voor de
vergaderingen en zit de vergadering voor en
ziet er op toe dat de leden hun taak uitvoeren.
• Vicevoorzitter; wanneer de voorzitter zijn
of haar taken niet kan uitvoeren, neemt de
vicevoorzitter deze taken over.
• Penningmeester; behandelt de financiën
van de SR. Hij of zij zorgt voor afhandeling
van declaraties en vergoeding en is
verantwoordelijk voor de uitgaven van het
raad.
• Secretariaat; maakt verslag van de
vergaderingen en zorgt voor publicatie op het
intranet. Het secretariaat draagt zorg voor het
postvak van de SR.
• Algemeen lid: verantwoordelijk voor de
klachtenafhandeling. Hij of zij ondersteunt de
overige SR leden bij de taken.
De SR wordt begeleid vanuit het
directiesecretariaat.
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Communicatie met de achterban
• De verslagen van de vergaderingen van de SR
worden gepubliceerd op het intranet.
• De SR heeft met een eigen Facebookpagina.
Studenten kunnen de activiteiten van de SR
volgen en studenten kunnen hier reacties
plaatsen.
• De SR heeft een eigen e-mailadres: sr@cibap.
nl. Hier kunnen studenten onderwerpen aan
de raad voorleggen.
• Wervingsactie voor leden SR; voorafgaand
aan de benoeming van de nieuwe leden heeft
de SR een oproep via de mail gedaan naar
alle studentgen. De actie heeft geen nieuwe
leden opgeleverd. Nieuwe leden hebben zich
aangemeld na persoonlijk gesprek met SRleden.
• In het restaurant staat een ideeën box voor
studenten. Hierin kunnen studenten ideeën
achterlaten met betrekking tot het gebouw,
diensten of andere zaken. De SR beoordeelt of
ideeën gerealiseerd kunnen worden.

Scholing
Tijdens het schooljaar heeft de SR scholing
gevolgd. Tijdens de training “Leading bij Law’
zijn aan de orde geweest; de rechten en de
plichten van de SR, algemene en bijzondere
bevoegdheden SR, procesbevoegdheid van
de SR en de formele regelingen rondom
medezeggenschap.

Ter informatie of voor advies aan de SR
voorgelegd:
• Terugkoppeling deelname SR aan leertafel 3
(De Student)
• Bekendheid genereren studentenplein
• Communicatie rondom Cibap Open
• Verzoek tot achterban raadpleging over
jaarindeling
• Digitale aanmelding
• Kwaliteitsplan 2015 (meedenken in
onderwerpen/aanvullingen)
Bijzonder was de deelname van de SR aan
het werkbezoek de Minister van Onderwijs
Wetenschappen in november aan het Cibap. De
leden van de SR hebben tijdens het werkbezoek
vragen van de Minister kunnen beantwoorden
over SR werk, maar ook over andere onderwijs
onderwerpen.

Doelen studentenraad
schooljaar 2015/2016:
•
•
•
•
•
•
•

Ter instemming voorgelegd aan de SR:
• Onderwijs Examen Reglement (OER),
instemming verleend
• Vrijwillige ouderbijdrage, instemming verleend
• Voorstel benodigde kosten opleiding,
instemming verleend
• Jaarindeling 2015-2016, instemming verleend
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•
•
•

Nieuwe leden werven
Volgen van scholing
Volgen van ontwikkeling Cibap Pro
Volgen van eventuele nieuwe opleidingen
Bekendheid geven aan SR
Inzet voor goede leeromstandigheden voor de
studenten, een goede rustige werksfeer
Inzet voor de mogelijkheid voor studenten om
zich te verdiepen en te verbreden
Inzet voor studenten met een beperking mee
Meer contact hebben met Studentenraden in
de omgeving.
Verdieping in zaken die spelen binnen
het onderwijs zoals kwaliteitszorg en de
Ontwerpfabriek.

Bijlage 5: Jaarverslag Adviesraad Ouders Cibap 2014/2015
Samenstelling Adviesraad Ouders

Doel van de Adviesraad Ouders

Tijdens het schooljaar 2014/2015 is de
samenstelling van de Adviesraad Ouders (ARO)
veranderd. Aan het begin van het jaar telde de
Raad nog zeven leden en vijf reserveleden, maar
in de loop van het jaar vielen er zes leden af en
sloten we het jaar af met zes leden.

De ARO stelt zich ten doel om in het belang van
de studenten van het Cibap en hun ouders, het
College van Bestuur gevraagd en ongevraagd
te bedienen van adviezen die bijdragen tot
het verbeteren van de leeromgeving van deze
studenten en de informatievoorziening naar hun
ouders.

De ARO bestaat uit:

Vergaderingen
• Twee leden uit de opleiding Multimedia
• Vier leden uit de opleiding Ruimtelijk
Vormgever
De ARO heeft uit haar geleding een voorzitter,
vicevoorzitter, secretaris en een vicesecretaris
gekozen. Een lid is verantwoordelijk voor de
portefeuille ‘communicatie achterban’.

Bevoegdheden van de Adviesraad
Ouders
De ARO heeft de volgende bevoegdheden:
Instemmingsrecht over:
• het medezeggenschapsstatuut van het Cibap.
Adviesrecht over:
• De beroeps- en klachtenregelingen voor
ouders en deelnemers.
• De hoogte en de besteding van de vrijwillige
ouder- of deelnemersbijdrage.
• De regeling inzake verwerken en beschermen
van persoonsgegevens van ouders.
• De gevolgen voor ouders en deelnemers
van besluiten van het bevoegd gezag over
inkrimping, uitbreiding, fusie en overdracht
van de instelling en beëindiging van
opleidingen.
• Verandering van de grondslag van de
instelling.
• De vakantieregeling voor studenten.
De ARO kan advies geven over onderwerpen die
de school betreffen, aan zowel de OR als aan de
SR. De ARO kan advies geven over de kwaliteit
van het onderwijs aan de directeuren.

De ARO komt een aantal keren per jaar bijeen
om te vergaderen. In het schooljaar 2014/2015
heeft de ARO viermaal vergaderd en tweemaal
gezamenlijk met het College van Bestuur, OR
en SR.

Wat heeft de ARO in het schooljaar
2014/2015 gedaan
In dit schooljaar zijn wij als ARO betrokken
geweest bij de besprekingen over de
digitalisering van het onderwijs binnen het Cibap
in de gesprekken met IGlow.
We zijn aanwezig geweest op de open dag
in februari. Er is overleg geweest met de
studentenraad over o.a. het voorstel voor de
vernieuwde vakantieplanning en de studiereizen.
De voorzitter heeft een overleg gehad met de
voorzitter van het college van bestuur. En er is
binnen de vergadering een toelichting gegeven
vanuit het Cibap op de plannen omtrent
de Ontwerpfabriek, de HBO-plannen en de
academieblokken.
Wat zijn de doelstellingen voor 2015/2016
• De ARO wil graag de band versterken met de
achterban: de ouders van de studenten.
• Bij iedere vergadering wil de ARO een
deskundige vanuit het Cibap laten aanschuiven
om geïnformeerd te worden over de
verschillenden deelgebieden binnen het Cibap.
• De ARO wil de ontwikkelingen op
onderwijsgebied binnen het Cibap nauw
volgen en hier advies op uitbrengen.
Daarnaast volgt de ARO de plannen van
het Cibap om verder uit te breiden in
studentenaantallen en de uitbreiding in de
Ontwerpfabriek.
• De ARO wil zich gaan verdiepen in de
totstandkoming van de stages van de
studenten.
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Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2015
2D
3D
AD
AV
ARO
BBL
BHV
BRB
BPV
BV
BVE
CAO
CIBAP
CMS
CvB
CNV
DLM
DLWO
DT
EFRO
F&C
FTE
FUWASYS
HBO
ICT
IGO
IRS
M&C
MBO
MJOP
MV
OBP
OCW
O&M
O&R
O&V
OP
OR
PAR
PDCA
P&O
PR
PRO
RJ660
ROC
RT
RVT
SBB
SR
SSH
STB
SVI
TRC
VO
VSV
WOR

tweedimensionaal
driedimensionaal
associate degree
audio visueel
advies raad ouders
beroepsbegeleidende leerweg
bedrijfshulpverlening
beleidsrijke begroting
beroeps praktijk vorming
besloten vennootschap
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
collectieve arbeidsovereenkomst
christelijk instituut voor beschermings-, afwerkings- en presentatietechnieken
content management systeem
college van bestuur
christelijk nationaal vakverbond
digitaal leermiddelen magazijn
digitale leer en werk omgeving
directie team
Europees fonds regionale ontwikkeling
financien en control
full-time equivalent
functie waardering systeem
hoger beroepsonderwijs
informatie- en communicatietechnologie
institutioneel georganiseerd overleg
interest rate swap
marketing en communicatie
middelbaar beroepsonderwijs
meerjarenonderhoudsplan
medewerker vormgever
ondersteunend en beheerspersoneel
ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
ontwerp en media
ontwerp en ruimte
ontwerp en vakmanschap
onderwijzend personeel
ondernemingsraad
prepare act reflect
plan do check act
personeel en organisatie
public relations
praktijk realistisch onderwijs
richtlijnen jaarverslaggeving660
regionaal opleidingscentrum
remedial teacher
Raad van Toezicht
stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven
Studentenraad
stichting studenten huisvesting
student traject bureau
staat van de instelling
taal en rekencentrum
voortgezet onderwijs
voortijdig school verlaten
wet op ondernemingsraden
bestuursverslag 2015
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