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Voorwoord

Kennisbrandpunt van de Creatieve Industrie
Voor u ligt het bestuursverslag 2016. Hierin
geven wij een beeld van de ontwikkelingen en de
realisatie van de geformuleerde resultaatgebieden
in 2016 voor onze instelling: Cibap, vakschool voor
de creatieve industrie.
De positie die de Topsector creatieve industrie
in ons land en Europa inneemt is van groeiende
betekenis. Het is door het vernieuwend design
en ontwerp, maar ook door de functie als
aanjager van innovaties in tal van sectoren,
een onderscheidende factor van nationale en
internationale betekenis.
Wij zijn er trots op dat onze studenten en
medewerkers samen met professionals aan de
ontwikkeling van die topsector een bijdrage
kunnen leveren! In dit jaarverslag leest u hoe we
daarmee bezig zijn.
Onze plancyclus geeft aan dat ons Toekomstboek
2020 de leidraad is voor ons handelen. Hieraan
zijn de teamplannen en de beleidsrijke begroting
2016 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. In dit bestuursverslag
hebben we ervoor gekozen de evaluatie van onze
beleidsvoornemens die in de begroting 2016 zijn
verwoord, en die de basis hebben gevormd voor
de begroting 2017, over te nemen in dit verslag.
Zo is een consistente lijn gevolgd, die voor allen
die geïnteresseerd zijn in onze koers, volgbaar en
voelbaar is.

De belangrijkste ontwikkeling in 2016 was voor het
Cibap de opening van onze Ontwerpfabriek. Een
toevoeging en verrijking van onze positionering
als kennisbrandpunt in de Creatieve Industrie.
In de Ontwerpfabriek krijgen onze studenten de
gelegenheid om te experimenteren, te prototypen
en zo het proces van concept tot ontwerp te
beproeven. Het unieke aan de Ontwerpfabriek
is dat professionals actief deel uitmaken van dit
creatieve proces.
Hierdoor hebben wij een belangrijke toevoeging
gedaan aan het ‘leren in de praktijk’, dat bekend
is in onze sector. De opdrachtgever, die centraal
staat in ons Praktijk Realistisch Onderwijs (Cibap
Pro) laat zich vergezellen door een professional,
die na afloop van het proces met studenten, de
professionele draad kan oppakken. De docent is in
zijn rol als pedagoog en didacticus de begeleider
van het leerproces van de student.
Dit geheel: faciliteiten en visie, maakt dat we als
Cibap met groot vertrouwen de toekomst ingaan:
we zijn in staat flexibel mee te bewegen met de
ontwikkelingen in de creatieve industrie, kunnen
onze kwaliteit garanderen en faciliteren docenten
en studenten om optimaal te leren.
Dit bestuursverslag geeft zo een beeld van onze
werkwijze en onze resultaten: niet meer, maar
zeker ook niet minder!

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 waarden en
onze organisatiestructuur komen hier aan de orde. Tevens
behandelen wij het onderdeel Bestuur en Toezicht en
Medezeggenschap.
In hoofdstuk 2 gaat het over onze studenten, over het
onderwijs dus. Hierin beschrijven wij ons aanbod en de
vernieuwing daarin. We beschrijven enkele belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van onderwijsorganisatie en
kwaliteit.
In hoofdstuk 3 beschrijven wij de ontwikkelingen rondom
onze medewerkers en het HRM beleid en geven een
kwantitatief overzicht.
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.
Dit betreft de tussenrapportage maart 2016 en maart 2017.
In hoofdstuk 6 komt de financiële vertaling aan bod, inclusief
de continuïteitsparagraaf.
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Hoofdstuk 1:

Hoofdstuk 1:

Wie zijn wij?
Cibap vakschool
voor de creatieve industrie
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. Op het niveau 3 biedt Cibap het domein
Ontwerp en Productie, in 2017 wordt daarmee het
aanbod van niveau 2 opleidingen beëindigd.
Het Cibap richt zich op Noord- en Oost-Nederland
en heeft een hechte verbinding met de creatieve
vakscholen in Nederland, met name met de mboinstelling SintLucas. Daarnaast zijn er nationaal en
internationaal hechte samenwerkingsverbanden
met hbo-onderwijsinstellingen, 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.
Ons Toekomstboek 2020 vormt de basis voor ons
handelen en onze plancyclus. De beleidsrijke
begroting 2016 en die van 2017 geven aan
welke beleidskeuzes er zijn voor het betreffende
kalender- en studiejaar gerelateerd aan de
strategische keuzes 2020. Deze zijn gebaseerd
op de teamplannen van onderwijsteams,
onderwijsbureaus en servicediensten. Zo ontstaat
een consistente lijn die als rode draad fungeert bij
de planvorming.

Ondernemendheid
Creativiteit
Communicatie
Vakmanschap
Omgevingsbewustzijn

bestuursverslag 2015
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De basis van ons onderwijs
Ons praktijkrealistisch onderwijs (Cibap Pro)
kenmerkt zich door maatwerk en flexibiliteit.
Vijf kerncompetenties vormen de basis en daarmee
het fundament van Cibap Pro, als essentiële
competenties voor de ontwikkeling van onze
studenten tot professionals. Het zijn:
• Creativiteit
• Vakmanschap
• Ondernemendheid
• Communicatie
• Omgevingsbewustzijn
Deze combinatie van tools zijn wezenlijk 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 zijn meesterdocenten
werkzaam. 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
terugbrengen 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 en effectiviteit van onze studenten,
die van onze omgeving en van onze medewerkers.
Wij zetten daarom in op en sturen op de
voortdurende verbetering van de tevredenheid
van onze stakeholders met kwalitatieve en
kwantitatieve instrumenten. Onze ambitie hiermee
is om vaandeldrager te zijn voor ‘excellentie’ en
dat als merkpositionering uit te voeren. Door
het volgen van kwaliteitscyclus borgen wij de
monitoring en vooral de voortdurende verbetering
van de genoemde tevredenheid en effectiviteit.

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.
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Onze waarden
Het Cibap ontplooit haar activiteiten vanuit een
visie op mens en samenleving die is geworteld in
de christelijke traditie.
Onze waarden vormen een eenheid met de vijf
kerncompetenties die wij bij onze studenten willen
ontwikkelen:
•
•
•
•
•

Creativiteit
Vakmanschap
Ondernemendheid
Communicatie
Omgevingsbewustzijn

In onze instrumenten voor medewerkers en
omgeving zetten wij deze vijf waarden in als
leidende principes.

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

Onderwijsteamplannen en Bureauplannen
per studiejaar
Voorjaarsbrief

Strategische keuzes per kalenderjaar
Actualisatie onderwijsteamplannen
Jaarplannen servicediensten
Najaarsbrief

Beleidsrijke Begroting kalenderjaar

In 2016 zijn de onderwijs teamplannen en de
bureauplannen gemaakt ten behoeve van het
studiejaar 2016/2017. 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 2017. 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. In
dit verslag baseren wij ons daarom op de genoemde
evaluaties om daarmee de resultaatgebieden van
2016 te beschrijven.

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
Vanuit de genoemde waarden is de kernwaarde
Omgevingsbewustzijn de centrale plaats
van waaruit onze identiteit voor studenten,
medewerkers en omgeving wordt gevoed en
vormgegeven. In 2016 is een start gemaakt
met de vorming van een Issue Council, waarin
studenten en medewerkers vanuit actualiteit en
zicht op de wereld, thema’s aandragen die om
reflectie vragen. Dit heeft geleid tot een aantal
interessante projecten, waarbij wij vanuit onze
basispositionering een creatieve vertaling willen
maken van actuele thema’s naar het leven en
handelen van vandaag. Het levert prachtige
inzichten op!
bestuursverslag 2016
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Raad van Toezicht

College van Bestuur

Medezeggenschap

Secretariaat

Marketing &
Communicatie

Personeel & Organisatie

Receptie

Directeur
Onderwijs & Organisatie

Directeur Onderwijs
& Ondernemerschap

Teammanagers

Team fase 2/3
Ontwerp en Media

Team fase 1

Team
Ontwerp en Productie

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
- Team Fase 0
- Taal- en Rekencentrum
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Directeur
Financiën & Control

Hoofd Administratie

Administratie

Hoofd Bedrijfsvoering

Facilitaire
dienst

Hoofd ICT

ICT

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

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. Het Cibap wijkt niet af van
de genoemde branchecode.
Er is in 2011 een klokkenluidersregeling
vastgesteld, waarvan tot nu toe nog geen gebruik
is gemaakt.
In het bestuursjaar 2016 is geen sprake
geweest van tegenstrijdig belangen dan wel
belangenverstrengeling.
De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2016
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 2016.

De Ondernemingsraad
Het overleg met de Ondernemingsraad is
in 2016 constructief geweest. 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 2016 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.
De Ondernemingsraad onderhoudt regelmatig
contact met de Studentenraad. 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
Cibap hecht veel waarde aan een goede
relatie met ouders. Daarom zijn er regelmatig
ouderbijeenkomsten rondom thema’s als
beroepspraktijkvorming, onderwijsontwikkeling
etc.
Daarnaast erkennen we de Adviesraad
Ouders (ARO). De ARO kan advies geven over
onderwerpen die de school betreffen, aan zowel
het College van Bestuur, de OR en de SR. De ARO
bestaat uit leden van de opleiding Multimedia en
Ruimtelijk Vormgever.
In 2016 is er steeds gewerkt aan een agenda met
daarop de volgende thema’s:
• Stages
• Interne enquête en ICT plan
• Positief advies reductie aantal boekenlijsten
• Studentenrapport
• Cibap Pro
bestuursverslag 2016
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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.
Hiermee is de medezeggenschap bij het Cibap op
orde en functionerend op een goed en werkbaar
niveau.

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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SintLucas en No School
De creatieve vakscholen in Nederland werken
samen. Zo is er met Nimeto en SintLucas
een samenwerkingsverband rondom het
excellentietraject Restauratieschilder. Met
de van oorsprong grafische vakscholen is er
samenwerking op het gebied van examinering.
Met SintLucas voelt het Cibap zich bijzonder
verwant, niet alleen is het aanbod nagenoeg
hetzelfde, de samenwerking op collegiaal niveau
biedt aan beide instellingen toegevoegde
waarde. In 2016 is, op advies van het ministerie
en Mbo In Bedrijf, een regiestichting No School
opgericht. De beide participanten; SintLucas en
Cibap, brengen in deze stichting innovatieve
ontwikkelingen onder. Zo is de ontwikkeling van
een (deel)opleiding Creative Business Developer,
niveau 4 en 5, de realisatie van wetenschappelijk
onderzoek, trajecten op het gebied van excellentie
en internationalisering hier ondergebracht,
Samen met SintLucas, is ook in 2016 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.
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.

Financiën
Financiële positie op balansdatum
De liquiditeitspositie van de stichting (current
ratio) is per 31 december 2016 ruim voldoende
(1,66). De liquiditeitspositie is verbeterd ten
opzichte van de positie per 31 december 2015
(1,35). Ook de quick ratio (1,64 per 31 december
2016) is ruim voldoende. De quick ratio per 31
december 2015 was 1,34. De liquiditeitspositie
is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de
begroting. Dit wordt veroorzaakt door:
• Een beter exploitatieresultaat dan begroot
(exclusief dotatie voorziening duurzame
inzetbaarheid)
• Een lager regulier investeringsniveau dan
begroot
• Een lager investeringsniveau dan begroot voor
de Ontwerpfabriek
• Het aflossen van een lening die per 31-12-2015
was opgenomen als kortlopend. De nieuwe
lening is opgenomen als langlopend.

De solvabiliteitspositie van de stichting is per
31 december 2016 0,39 (solvabiliteit 1). De
verbetering ten opzicht van de solvabiliteitspositie
per 31 december 2015 (0,37) 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 2016 bedraagt de solvabiliteit
2 ratio 0,44. De verbetering van deze ratio ten
opzichte van 31 december 2015 (0,41) wordt mede
veroorzaakt door het treffen van een voorziening
voor duurzame inzetbaarheid.
De meerjarenbegroting 2017-2021
laat een positieve ontwikkeling zien in
het exploitatieresultaat, waardoor de
solvabiliteitspositie de komende jaren verder
zal verbeteren. Het kalenderjaar 2017 laat een
klein positief exploitatieresultaat zien (€ 84.270).
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 2016 (2,2 procent) voldoet
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), maar is lager dan
de rentabiliteit over het kalenderjaar 2015
(6,3 procent) en lager dan begroot (3,3 procent).
Toelichting op ontwikkelingen van balansposten in
vergelijking met voorgaande jaren kunt u lezen in
het hoofdstuk Jaarrekening.
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Hoofdstuk 2:

Onze Studenten
Skills
voor de creatieve industrie
Het Cibap leidt op voor de creatieve industrie, een
vakgebied waarin niets vanzelfsprekend is. 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

Het Cibap heeft hiermee een grote
verantwoordelijkheid. Jongeren moeten worden
uitgedaagd door middel van eigentijds onderwijs:
zinvol, ervaringsgericht, Praktijk Realistisch
Onderwijs. In het Toekomstboek 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 rol van 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 en praktijkleren zijn hierbij
mooie aanvullende onderwijsconcepten. De
onderwijsbenadering is daarmee een goede
afspiegeling van de aanpak in het beroepenveld,
waar dynamiek, flexibiliteit en samenwerken aan
de orde van de dag zijn.

vergroot en zo succesvoller kunt
optreden, is onontbeerlijk
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Cibap Pro
en kerncompetenties
Wij beschouwen de kerncompetenties:
ondernemendheid, creativiteit, vakmanschap,
communicatie en omgevingsbewustzijn, als de
21e–eeuwse tools voor onze studenten. Deze
tools zijn essentieel voor een succesvolle toekomst
voor hen en die vormen dan ook de basis van
ons onderwijs en dus van alle opleidingen. Alle te
hanteren dossiers zijn onder deze competenties
weggeschreven.
Dit Cibap Pro onderwijsconcept doet een groot
beroep op onze onderwijskundige professional
die aan de ene kant de individuele student de
ruimte geeft, weet uit te dagen tot vakmatige
professionaliteit, zelfverantwoordelijkheid en
zelfontplooiing en die aan de andere kant regisseur
is van het onderwijsproces, dat structuur en
veiligheid biedt. De professional die een student
zodanig weet uit te dagen, waardoor deze het
uiterste uit zichzelf kan halen en zo zijn persoonlijk
niveau van excellentie behaalt. Zo kan de student
zich onderscheiden, waarmee de kans op een
succesvolle toekomst voor hem aanzienlijk vergroot
wordt.

Nieuwe kwalificatiedossiers
Fase 1 is nu een school breed oriëntatie jaar
voor zowel onze niveau 4 – als onze niveau 3
opleidingen op basis van de 5 Cibap competenties:
ondernemendheid, creativiteit, communicatie,
vakmanschap en omgevingsbewustzijn. De
onderwijsinhoud is gebaseerd op de herziene
dossiers en nieuw ingevoerde kwalificatiedossiers.
Met behulp van multidisciplinaire projecten krijgt
de student inzicht in de Cibap opleidingen en met
behulp van vakdagen/dagdelen ontwikkelt de
student vakkennis en vaardigheden. In 2016 is dit
verder doorgevoerd in de volgende studiefases.
We herijken hiervoor weliswaar de inhoud van
onze onderwijsdomeinen naar de herziene
kwalificatiedossiers, maar hebben daaraan in
onze leerlijnen eigen en eigentijdse elementen
aan toegevoegd. Bovendien richten we ons op
de ontwikkeling van de toekomstgerichte crossmediale benadering, waarin de ons bekende
2D, 3D en vakmanschap competenties met (ict)
technologie samen komen. Ons onderwijsaanbod
is herijkt en opnieuw gedefinieerd. Samen
met onze collega vakschool SintLucas vormt
het Cibap de regiestichting No School voor de
realisatie van nieuwe opleidingen op niveau 4
en 5, en voor samenwerking op het gebied van
internationalisering en excellentietrajecten.
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Keuzedelen
Binnen het Cibap Pro Systeem is de ruimte voor
keuzedelen die 15% deel uitmaakt van de herziene
kwalificatiedossiers, gevuld door middel van een
aantal keuzeprofielen/ -configuraties. Op basis
hiervan bereiden de studenten zich specifiek
voor op hun toekomst: doorstuderen op het hbo,
werken of een eigen onderneming beginnen. Deze
profielen worden in het laatste studiejaar van hun
opleiding, met ingang van het studiejaar 2018-2019,
aangeboden. De voorbereiding hierop is in 2016
gestart en het studiejaar 2017-2018 wordt hiertoe
als pilotstudiejaar ingezet.

Functies en taken
De verdere invoering van het onderwijsconcept
vraagt meer diversiteit in het docentschap.
Hiertoe is een nieuwe docentfunctie gedefinieerd
en ingevoerd; die van meesterdocent. 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 één van de vijf
kerncompetenties en draagt zorg voor een Cibap
brede implementatie. Gezien het feit dat ook
het meesterdocentschap wordt ingezet voor
een gelimiteerde periode, heeft het Cibap de
mogelijkheid zich voortdurend te innoveren. Op het
moment dat een innovatie zich aandient, kan deze
functionaliteit toegepast worden.
De onderwijsteams worden hierbij ook ondersteund
door de verschillende onderwijsondersteunende
bureaus: het Examenbureau, het Bureau
Bedrijfscontacten (BPV en Cibap Business) en het
bureau Student Support. Samen met het Taalen Rekencentrum, dat zich richt op het taal- en
rekenonderwijs, bieden de bureaus 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 wordt nog meer versterkt door het
Bureau Onderwijs en in de vorm van het bureau
Kwaliteit en Examinering. Hiermee hebben het
thema onderwijsontwikkeling en –organisatie en
het thema kwaliteit een nadrukkelijkere positie
binnen onze organisatiemodel. Het spreekt vanzelf
dat de eerder genoemde meesterdocenten en
kwartiermakers binnen het bureau Onderwijs
met elkaar samenwerken. De bureaus vormen
gezamenlijk het Studentenplein, waarmee deze
diensten ook voor de student goed herkenbaar en
snel bereikbaar zijn.

Aanbod Cibap

In 2016 hebben wij ons gericht op:

Krachtig en toonaangevend onderwijs vraagt
eenheid en structuur. Met ingang van het
studiejaar 2016-2017 richten wij ons uitsluitend
richten op onze niveau 4 opleidingen en op
een volledig aanbod niveau 3 DTP, Sign en AV/
fotografie. Talentvolle kandidaten met een vmbo
basis diploma, zullen wij in samenwerking met het
Vo, trachten naar deze niveau 3 opleiding toe te
leiden.

• Een nadere uitwerking van onze Cibap
kwaliteitsstandaarden, die de basis vormen
van ons kwaliteitsbeleid en aansluitend zijn op
het toezichtkader van de Onderwijsinspectie.
Hiertoe zijn criteria ontwikkeld die enerzijds
gehanteerd worden om de effectiviteit en
efficiëntie van het onderwijs meetbaar te maken
en die anderzijds aangeven of wij voldoen aan
de inspectienormen
• Het onderzoek naar de staat van instelling in
januari 2016: de onderwijsinspectie heeft de
kwaliteit van het Cibap als voldoende tot goed
beoordeeld
• Ontwikkeling van het Kwaliteitsplan.
Mbo In Bedrijf heeft het kwaliteitsplan, na
extra toelichting van enkele aandachtspunten
van de kant van het Cibap, goedgekeurd.
Dit kwaliteitsplan is de weerslag van de
strategische keuzes en de beleidsvoornemens
die in ons Toekomstboek 2020 en onze
brondocumenten zijn opgenomen. Vervolgens
zijn de diverse aandachtspunten geïntegreerd
in de jaarplannen en de organisatie van de
onderwijsteams en bureaus, zodat de jaarlijkse
uitvoering van de noodzakelijke activiteiten
geborgd is.

Het Cibap beschouwt zich als een belangrijke
schakel in de keten vo-vbo-vbo/beroepenveld.
We willen talenten voor de creatieve industrie
vroegtijdig opsporen in het Vo en toeleiden naar
onze opleidingen, om hen vervolgens door te laten
studeren op het hbo of als vakman/vakvrouw hun
sporen te laten verdienen in het beroepenveld.
Werving, vasthouden van aanstormend talent
en plaatsing op het Cibap vraagt eenheid en
consistentie in aanpak. Daartoe fungeert het fase
0 team, bestaande uit onderwijzend personeel en
studenten. Dit team draagt zorg voor alle aspecten
die voor een vroegtijdige en consistente toeleiding
van aankomende studenten voor de opleidingen
voor de creatieve industrie nodig zijn. Het Cibap
beschouwt aankomende studenten in deze fase 0
dan ook als “eigen” studenten.
Het Cibap heeft geen onderwijskundige publiekprivate arrangementen ingericht. Ook worden er
geen onderwijsprogramma's aangeboden met
minder uren.

Kwaliteit
(zie ook Kwaliteitsplan en -borging)
Het jaar 2016 stond in het teken van de
verdere invoering van ons toekomstgericht
onderwijsconcept Cibap Pro met de
implementatie van de herziene en nieuw te voeren
kwalificatiedossiers. We streven hierbij blijvend
naar een krachtige optimale kwaliteitsvoering,
die we hebben weergegeven in ons integraal
kwaliteitsplan. Daarin geven wij aan dat het ons
gaat om de volle tevredenheid en effectiviteit
van onze studenten, onze medewerkers en onze
omgeving, waarmee we tevens voldoen aan het
toezichtkader van de Onderwijsinspectie.

Examinering
• De examencommissie is verder
geprofessionaliseerd. Zij is onafhankelijk
en werkt volgens de norm van de
Onderwijsinspectie. Het examenbureau draagt
zorg voor een examen dat voldoet aan de eisen
en voor de organisatie van de afname daarvan.
Het proces van de toetsconstructie, -vaststelling,
-afname en beoordeling en diplomering
verloopt via de PAR cyclus: transparant en
onafhankelijk. In november is een advies voor
een examenvorm die past bij de Cibap Pro
visie, aan het DT voorgelegd. Dit advies wordt
vervolgens verder uitgewerkt in een pilot in het
studiejaar 2017-2018, ter voorbereiding op de
volledige implementatie in het daarop volgende
studiejaar.
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Onderwijsorganisatie

Onderwijsinrichting

• Aandachtpunt in 2016 is het projectplan
voor de doorontwikkeling van Cibap Pro, het
studentvolgsysteem, geweest.
• De organisatie van de BPV periodes is
geoptimaliseerd, waarbij gestreefd wordt naar
een evenwichtige verdeling van het aantal
studenten binnen en buiten de school.
• Voor de digitale leer-en werkomgeving
heeft het Cibap de keuze gemaakt voor
pragmatische aanpak. Hierbij wordt gefocust
op een dashboard voor studenten (zie het
informatiebeleidsplan juni 2016).

• De herinrichting van fase 1 als basisjaar voor
al onze niveau 4 opleidingen is geëvalueerd
en verbreed met niveau 3 DTP, Sign en AV/
fotografie. In fase 2 en 3 zijn de herziene
kwalificatiedossiers ingevoerd , de nieuwe
opleidingen Mediaredactie en Textiel & Materiaal
Ontwerp zijn ook in deze fases opgenomen.
• Onze opleiding Medewerker Vormgeving
wordt doorontwikkeld naar de niveau 3
opleiding Ontwerp & Productie binnen het
totale Cibap Pro onderwijssysteem. Voor nieuw
onderwijsaanbod is samen met onze collega
vakschool SintLucas de regiestichting No
School opgericht. Onder deze stichting valt
de experimentele niveau 5 opleiding Creative
Business Developer die zal starten in augustus
2017.
• Meesterdocenten ontwikkelen hun specifieke
Cibap kernwaarde verder door, teneinde het
Cibap totaal onderwijsconcept te borgen.
• In fase 4 van niveau 4 is het multidisciplinaire
project Cibap in Company ingevoerd. De
verplichte keuzedelen zullen in 2017 worden
gekoppeld aan dit project. Hierbij richten wij
ons op de toekomst van onze studenten als
werknemer, als ondernemer of als student
op het hbo, waar het Cibap drie configuraties
van keuzedelen in gaat aanbieden. Deze
configuraties zullen in 2017 worden vastgesteld
en ter verkenning zullen in dit jaar pilots ingezet
worden.

Onderwijsoverdracht
• De vertaling van het pedagogisch-didactisch
Cibap Pro concept in concreet handelen
vergt een verdere professionalisering van de
onderwijsgevenden in de vorm van scholing.
Naast een zekere mate van vakspecialisatie
blijft algemene kennis van de creatieve
industrie en van de ontwikkelingen die daar
plaatsvinden, voor onze onderwijsgevenden
een aandachtspunt. Invoering docentenstage
/werkbezoek aan bedrijven wordt hiertoe
ingezet. Het didactisch-pedagogisch concept
vergt met name nadere verkenning op het
theoretisch vlak.
• Het student begeleiding systeem door
studiecoaches is succesvol ingezet.

Maatwerk: het Academieblok
• Het Academieblok, waarin extra
onderwijsaanbod op hoger niveau, met
masterclasses en excellentietrajecten, is in 2016
structureel aangeboden. Gezien de terugloop
in belangstelling van de studenten wordt de
transitie van het academieblok binnen de
architectuur van keuzeprofielen als opstap naar
onze mogelijkheid om keuzedelen volgens de
wet aan te bieden (2018), onderzocht.

16 Cibap vakschool voor verbeelding

Maatwerk: intensivering
taal- en rekenonderwijs
• Het brondocument Taal en Rekenen (maart
2015) waarin de doelstelling van taal- en
rekenonderwijs volgens de kaders van
Cibap Pro staat verwoord, is gedeeltelijk
geïmplementeerd. De noodzakelijke
herorganisatie heeft plaatsgevonden. De
faciliteiten zijn op orde. De Cibap brede
leerlijnen taal/communicatie en rekenen/
ondernemen zijn opgesteld. Het geheel vergt
voortdurende afstemming en ontwikkeling van
de betrokken onderwijsgevenden.
• De zomerschool voor extra lessen taal en
rekenen aan belangstellenden, is structureel
opgenomen als service naar onze studenten.

Maatwerk: excellentie
• In 2016 zijn diverse challengeteams, bestaande
uit studenten van SintLucas, Cibap en Chinese
studenten succesvol ingezet op externe
opdrachten. Het excellentieprogramma
“restauratie” is door Nimeto, SintLucas en
Cibap verder doorontwikkeld in samenwerking
met Saxion, de UvA , het centrum van
restauratietechnieken en het centrum van
Cultureel Erfgoed.
• Experimentele samenwerking is gezocht met
studenten van Windesheim en buitenlandse
studenten.
• Onder de regiestichting met SintLucas No
school is het excellentieproject met North
Hampton ook bij het Cibap aangeboden. Naar
verwachting zal in februari 2017 gestart worden
met het daarbij behorend onderwijsaanbod.

Werving en intake
• Vanaf 2016 behoort tot de intake een digitale
test. De resultaten geven de mate van
ontwikkelbaarheid van creatieve en vakmatige
talenten van de studenten weer. Ook geeft het
de mogelijke noodzakelijke begeleiding weer.
De verwerking van de resultaten van dit digitale
onderzoek tot een begeleidingsinstrument voor
studiecoaches is nog in ontwikkeling.

Begeleiding en advisering
• Op basis van resultaten van de cognitieve en
praktische kennis en vaardigheden komt het
traject van advisering tot stand, dat tenslotte
kan leiden tot een bindend studieadvies.
• Onze studiebegeleiding is zodanig ontwikkeld
dat wij naast de goede advisering en
ondersteuning bij het onderwijsproces streven
naar een vermindering van de uitstroom van
onze studenten en het handhaven van de VSVnorm op het huidige niveau. Het VSV percentage
is opnieuw verlaagd van 1,6 naar 1,5 %.
Voor elke toegelaten student wordt in
principe sturing geboden van begeleiding van
studenten op een studieduur van maximaal
vier jaar. De norm van 10% studievertraging
op grond van beschikbare parameters en
uitvoeringsconsequentie bij maatwerk
‘vertragen/verdiepen’ van Cibap Pro wordt nog
niet behaald.
Het Cibap gaat binnen het opgerichte
regionale samenwerkingsverband door met
projecten die tot doelstelling hebben het aantal
voortijdig schoolverlaters terug te dringen. De
ondersteuning van de teams door het Bureau
Student Support bij de begeleiding van de
studenten binnen de kaders van Cibap Pro zijn
geoptimaliseerd.

Vo-Mbo
• Het fase 0 team heeft een basis gelegd voor
de samenwerking met het Vo. Het aanbod
voor samenwerking met het Vo heeft Cibap
beschreven in een notitie. Hierin worden diverse
Cibap/Vo activiteiten verwoord: workshops voor
Vo docenten, ondersteuning bij Vo-projecten,
keuzevakken.
• Het Cibap heeft verder een principe afspraak
met het Thorbecke vmbo in Zwolle, met het doel
vmbo basis leerlingen via een kaderdiploma toe
te leiden naar de niveau 3 opleidingen.

Alumni
• Het Cibap stimuleert binnen en in verbinding
met het studieprogramma het voorbereiden en
begeleiden van onze studenten naar werk. We
benutten hiervoor onder andere het netwerk
van alumni.
• Het programma School Ex wordt ingezet
als meetinstrument voor de loopbaan van
studenten.
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De menselijke maat
Resultaten JOB monitor 2016

		
Resultaten Cibap semester enquête najaar 2016

• De menselijke maat geven wij mede vorm door naast het verzamelen van gegevens uit JOB enquête en
eigen enquêtes (Cibap semester enquête) de dialoog te zoeken. Naast de studentenraad, organiseren we
elk semester een studentenpanel, waarin onder meer de resultaten uit de enquête besproken worden. Het
resultaat van dat gesprek is input voor de halfjaarlijkse kwaliteitsgesprekken met de teammanagers.
• Uit de onderzoeken en gesprekken blijkt dat studenten tevreden zijn over de begeleiding van de
studiecoach.
• De BPV begeleider is tijdens de BPV het eerste aanspreekpunt en bezoekt de student op het bedrijf. In fase
2 en 3 van de opleiding vindt dit tweemaal plaats, in fase 4 eenmaal.
In de JOB enquête zagen we aanleiding om de kwaliteit van de BPV begeleiding te verbeteren. Niet alleen
bij het vinden van een stageplaats, maar ook bij de begeleiding tijdens de stage heeft de student behoefte
aan meer ondersteuning van de BPV begeleider. Dit beeld is bevestigd in de BPV studenten enquête. Ter
verbetering zijn kennismakingslessen bewust ingeroosterd. De voorbereiding op de BPV wordt volledig
ingebed in het lesprogramma. Laatstgenoemde twee verbeteringen maken deel uit van totaal acht
verbeteringen die in het BPV verbeterplan zijn opgenomen.
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Voorlopige cijfers

2015/2016

Diplomaresultaat
Het diplomaresultaat geeft het aantal
gediplomeerde instellingverlaters in een jaar
als percentage van alle instellingverlaters in
hetzelfde jaar weer. In welk jaar de gediplomeerde
instellingverlater het diploma heeft behaald is
hierbij niet belangrijk.
Het diplomaresultaat stabiliseert zich rond de
80% en ligt daarmee boven de normen die door
de inspectie zijn gesteld (niveau 3 en 4 minimaal
67,3%, niveau 2 minimaal 45,2 %).

Jaarresultaat
Het jaarresultaat geeft het totaal aantal
gediplomeerden in een jaar weer als een
percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden
plus het totaal aantal instellingsverlaters dat in dat
jaar geen diploma heeft behaald.
Een gediplomeerde is in dit geval een (examen)
deelnemer die in het betreffende jaar zijn diploma
heeft behaald. Eerder behaalde diploma’s zijn
hierbij niet relevant.
Net als het diplomaresultaat stabiliseert ook
het jaarresultaat rond de 80% en ligt daarmee
ook boven de normen die door de inspectie zijn
vastgesteld (niveau 4 ≥ 64.2%, niveau 3 ≥ 65.3% en
niveau 2 ≥ 56.5%).

Percentage voortijdige schoolverlaters
(VSV)
Ondanks een voortdurende focus door het bureau
BSS laten de voorlopige cijfers na 2 jaren van daling
voor 2015/2016 een lichte stijging zien.
Namen en rugnummers zijn bekend, maar een
aantoonbare trend en reden lijken er niet te zijn.
Wel kan er geconstateerd worden dat het met name
gaat om ‘niet-kunners’ in plaats van ‘niet-willers’.
Het beleid wordt continue geëvalueerd en - daar
waar nodig – bijgesteld.

Afhandeling klachten
In 2016 ontving het Cibap een klacht inzake de
uitval van lessen als gevolg van langdurige ziekte,
en de invulling daarvan door aangetrokken
invaldocenten. Deze klacht is naar tevredenheid
afgehandeld. Ook ontving de examencommissie
een drietal klachten met betrekking tot het
examineringsproces en/of de beoordeling
van examenonderdelen (zie het Jaarverslag
Examinering 2015-2016).
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Ontwikkeling huisvesting
In 2016 is de hoofdlocatie uitgebreid met de
Ontwerpfabriek. De Ontwerpfabriek is in oktober
2016 in gebruik genomen. De Ontwerpfabriek
is gevestigd in een voormalig schoolpand dat
naast onze hoofdlocatie is gesitueerd. Dit pand
is eigendom van de gemeente Zwolle en wordt
voor een periode van vijftien jaar gehuurd
door het Cibap. Met de gemeente Zwolle is
een huurovereenkomst afgesloten, waarin een
koopoptie is opgenomen. Tijdens of aan het einde
van de looptijd van de huurovereenkomst heeft
het Cibap de mogelijkheid de locatie te kopen
voor een vooraf vastgestelde koopsom, welke in
de huurovereenkomst is vastgelegd.
Het Cibap zal de eventuele koop van de
Ontwerpfabriek overwegen op het moment dat
de studentenpopulatie stabiel is op een niveau
van 1750 studenten en de locatie Esdoornstraat
verkocht is.
Met het in gebruik nemen van de Ontwerpfabriek
verwachten wij de groei in studentenpopulatie te
kunnen opvangen en de verdere invoering van het
Cibap PRO onderwijs te kunnen bewerkstelligen.

Kwaliteitsplan en -borging
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. Naar aanleiding van de
tussenrapportage over 2015 en het gesprek
daarover in juni 2016 constateerde MBO In Bedrijf
dat Cibap een hoog ambitieniveau heeft. Er
was geen reden tot zorg gezien de goede cijfers
voor medewerkerstevredenheid en het lage
ziekteverzuim. Het advies om excellentie opnieuw
onder de loep te nemen, is meegenomen in de
tussenrapportage over 2016.
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Bij de benadering van kwaliteit is de focus vanuit het
principe ‘high trust low tolerance’ gelegd op studenten,
omgeving en medewerkers. Bij deze drie pijlers wordt
tevredenheid/effectiviteit stelselmatig gevolgd.
In het schooljaar 2016-2017 zijn teamplannen en
bureauplannen opgemaakt, besproken en vastgesteld
door het DT. Het voornemen om het systeem voor
monitoring te herzien is gerealiseerd in 2016. In
de kwaliteitsmonitor worden met behulp van de
nieuwbenoemde informatie-analist elk kwartaal
belangrijke kerncijfers gepubliceerd en beschikbaar
gesteld aan het management. Voor het real time
gedeelte wordt gebruik gemaakt van het programma
Qlik View (verzamelt gegevens uit meerdere
databronnen naar een dashboard).
Brondocumenten voor de borging van kwaliteit
vormen de teamplannen, de gegevens uit de
kwaliteitsmonitor, de resultaten uit de studentenquêtes, het medewerkers onderzoek en de BPVenquête. In 2016 zijn de student-enquêtes aangevuld
met studentpanels. Daarbij worden de resultaten van
de enquête op een constructieve manier met een
studentendelegatie besproken door de taakhouder
kwaliteit en de manager van het betreffende team.
De kwaliteitsgesprekken met teammanagers over
studenten, medewerkers en omgeving zijn in mei
en december 2016 door de voorzitter van college
van bestuur en de coördinator kwaliteit gehouden.
Verbeteracties zijn hierin afgesproken, bij twee teams
zijn extra maatregelen genomen om de tevredenheid
van studenten te verbeteren. Kwaliteitsgesprekken
met de bureaucoördinatoren worden gevoerd door
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 brengt per semester een
geactualiseerde examenkalender uit. Per semester
zijn alle examens voor rekenen en Nederlands,
Engels en Duits door het examenbureau gepland
en afgenomen. In 2016 is gestart met proeves van
bekwaamheid waardoor beroepsgerichte kerntaken en
werkprocessen voor zowel niveau 2, 3 als 4 nu middels
deze vorm worden geëxamineerd.

Cibap Kwaliteitscyclus

Studenten
Omgeving
Medewerkers
september:
teamplannnen
onderwijsteams,
bureaus
vastgesteld

mei/juni:

december:

opstellen
teamplannen

Cibap begroting

mei:

december:

kwaliteitsgesprekken
n.a.v. teamplannen,
kwaliteitsmonitor/
dashboard en
tevredenheidsonderzoeken

kwaliteitsgesprekken
n.a.v. teamplannen,
kwaliteitsmonitor/
dashboard en
tevredenheidsonderzoeken

mei:

evaluatie
individuele
bijdragen
(medewerkers)
aan teamplan

april:

raadplegen
beroepenveld:
Expertgroep BPV,
tevredenheidsonderzoek
leerbedrijven,
arbeids- en
stagemarktontwikkelingen
met SBB
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Hoofdstuk 3:

Onze medewerkers
Ontwikkeling en realisatie
De dienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft
in 2016 een professionele bijdrage geleverd aan
het bereiken van een aantal doelen, die in de
strategienota van het Cibap geformuleerd zijn.
Onze visie op het HRM beleid van onze organisatie
is gebaseerd op drie uitgangspunten:
1. verwachtingen verhelderen en richting geven
2. organisatie realiseren die in verbinding staat
met zijn medewerkers,
3. eenduidig uitvoering geven aan beleid en
afspraken.

Functiehuis
In 2015 zijn wij gestart met het herinrichten van
ons eigen Cibap functiehuis op basis van Fuwasys.
Het functiehuis helpt ons om de inzet van onze
medewerkers ook op lange termijn te borgen door
een adequate beschrijving in indeling. Eind 2016
hebben wij het functiehuis kunnen afronden en
zijn alle functies resultaatgericht beschreven.

Talentscan, teamscan

Onze medewerkers

Eind 2015 en begin 2016 hebben wij de
medewerkers de mogelijkheid geboden om mee te
doen aan de Talent Scan. Het doel van deze scan is
verder te werken aan de eigen professionalisering
en die van het team binnen het Cibap.
We zijn begonnen met de individuele scan. Op
basis daarvan hebben wij de vraag gesteld aan de
medewerker of wij het individuele profiel mogen
koppelen aan het teamprofiel. Het Teamprofiel
geeft inzicht in de samenstelling van het team
en hoe collega’s zich tot elkaar verhouden. Deze
Teamprofielen zijn per team nader toegelicht.
Het vervolg is bij het team neergelegd om
zo rekening te houden met de verschillende
behoeften binnen de onderwijsteams.

zijn essentieel voor
het realiseren van
onze doelen
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Gesprekkenscyclus
In 2015 hebben wij het beleid rondom het
functioneren en beoordelen herzien en
vereenvoudigd. Dat heeft geleid tot aangepast
beleid ten aanzien van de gesprekkencyclus. In
2016 is de gesprekkencyclus organisatiebreed
doorgevoerd. Een van de aanpassingen is dat
de gesprekkencyclus van het onderwijzend
personeel is gekoppeld aan de plancyclus van
de organisatie. Daarnaast zijn de documenten
ter voorbereiding en vastlegging vereenvoudigd
om de administratieve last tot een minimum te
beperken.

Traject nieuwe medewerkers
Om nieuwe medewerkers voor te bereiden op
de werkzaamheden binnen het Cibap hebben
wij het traject ‘nieuwe werknemer’ opnieuw
vormgegeven. Nieuwe medewerkers maken
gerichter kennis met de organisatie waar ze
op korte termijn mee te maken krijgen in hun
werkzaamheden. Daarnaast hebben wij voor
schooljaar 2016/2017 een infogids gemaakt
“Kijk anders; in dit boekje”. Naast het kennis
maken voor de korte termijn worden er intervisie
bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te
delen en de betrokkenheid vast te houden.

Meesterdocent
In 2015 hebben wij een nieuwe functie ingevoerd,
de meesterdocent. De meesterdocenten zijn
na een interne werving in augustus 2015
begonnen met hun nieuwe functie. Er zijn nu
6 meesterdocenten actief die de verbinding
leggen tussen het onderwijs en de creatieve
sector, buiten naar binnen. De meesterdocenten
zijn voor hun domein of brede kerncompetentie
verantwoordelijk voor de inhoud van het
onderwijs en moeten er zo voor zorgen dat het
onderwijs blijft aansluiten op de vraag van de
creatieve sector. Zie ook hoofdstuk 2.
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Medewerkerstevredenheidonderzoek
In april 2016 hadden alle medewerkers van het
Cibap weer de mogelijkheid om het Medewerkerstevredenheidsonderzoek in te vullen. 68,7 procent
van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld.
De resultaten zijn inmiddels bekend; onze organisatie
scoort goed en we zien verbetering ten opzichte van
vorig jaar.

Hoe scoort onze organisatie
Cibap vakschool voor verbeelding
Respons:

68,7%

• In bovenstaande afbeelding is te zien dat het
Cibap een 7,7 scoort op bevlogenheid. Dit is
0,4 hoger dan vorig jaar en 0,1 hoger dan de
benchmark. Op het punt betrokkenheid scoort
het Cibap goed; een 8,1. Dit is zowel 0,2 hoger
als vorig jaar en als de benchmark. Tevredenheid
scoort een 7,7 – hetzelfde als de benchmark en
0,4 hoger dan vorig jaar.
• Overall scoort het Cibap een 7,3 op de beste werkgevers score. Ook dit is hoger dan de score in 2015.
• In het onderzoek kon worden aangeven op welke
punten de medewerker trots is op het Cibap als
organisatie. De top drie hiervan is innovatie &
onderscheidend vermogen, studentgerichtheid
en visie & doelen. Als verbeterpunten gaven onze
medewerkers aan open communicatie, vitaliteit &
arbeidsomstandigheden en samenwerking.
• Ook kon worden aangeven op welke punten
de medewerker trots is op het team waarin
wordt gewerkt. Hierbij is de top 3 als volgt:
eigen verantwoordelijkheid & initiatief,
studentgerichtheid en samenwerking. Open
communicatie & feedback, ontwikkeling &
professionaliteit en samenwerking kwamen als
verbeterpunten naar voren.

Conclusie t.a.v. menselijke
maat medewerkers
Medewerkers zijn tevreden over het werken bij
Cibap. Het medewerkersonderzoek van Effectory
van april 2016 laat de volgende scores zien:
7,7 bevlogenheid
8,1 betrokkenheid
7,7 tevredenheid
In 2015 is gestart met een nieuwe cyclus van
functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Hiermee worden onder meer de individuele
ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook de
persoonlijke bijdrage aan het teamjaarplan
geborgd. Door middel van de True Talentscan heeft
iedere medewerker begin 2016 zicht gekregen
op zijn eigen talenten. De uitkomsten zijn in de
teams in een dialoog verbonden, met synergie als
resultaat. In 2016 hebben alle leidinggevenden een
training gehad ter ondersteuning bij het voeren van
deze gesprekken.
Medewerkers worden stelselmatig en eenduidig
op de hoogte gehouden van belangrijke
ontwikkelingen bij Cibap door 1x per zes weken
een plenaire informatiebijeenkomst te beleggen.
Werkoverleg binnen de teams staat standaard
ingeroosterd op de maandagmorgen. Er zijn
3 studiedagen per jaar.

De score (5,9) op de vraag: ’ik ben tevreden over de
scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden welke
het Cibap mij aanbiedt’ was aanleiding om het
scholingsaanbod voor medewerkers te herzien:
medewerkers kunnen om de zes weken inschrijven
op scholing op maandagavond. Deze lessen worden
verzorgd door eigen docenten (bijvoorbeeld
het gebruik van grafische programma’s) en
gastdocenten (over bijv. pedagogische of
didactische onderwerpen).

Vervangingspool
Om tot een goede en zorgvuldige invulling
van de groeiende vraag van flexibele inzet van
medewerkers te komen hebben wij in 2016 beleid
geformuleerd voor vervanging en piek en ziek. Dit
heeft er toe geleid dat wij een vervangingspool
hebben ingericht die uit twee delen bestaat. Een
deel is tijdelijke vervanging voor een langere
periode in kader van verzuim, zwangerschap,
ouderschapsverlof etc. Het andere deel is
vervanging voor een korte periode, korter dan
twee weken. Hiermee willen wij de belasting van
onderwijsteams om kort verzuim, calamiteiten,
excursie etc. binnen eigen team op te vangen,
terugdringen.
De inzet van de vervangingspool heeft op basis van
een eerste evaluatie geresulteerd in een verbetering
van de werkdrukbeleving.

Participatiewetgeving
De wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen
met of zonder arbeidsbeperking werk te laten
vinden.
In het kader van de participatiewet hebben wij in
2016 een plaatsing gerealiseerd.

Toekomstige ontwikkelingen
• Lerarenregister
De voorbereidingen voor het lerarenregister
worden getroffen. De invoering is uitgesteld tot
1 augustus 2018.
• Strategisch Personeelsbeleid
Eind 2016 is een project gestart om tot een
strategisch personeelsbeleid te komen. Het
strategisch personeelsbeleid wordt rond mei
2017 opgeleverd. Op basis daarvan worden
de personeelsinstrumenten bijgesteld en of
aangevuld om tot invulling en realisatie van het
beleid te komen.
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Personeelsbestand
Voor de verdeling man-vrouw en leeftijdscategorie
hebben we de stand genomen per 1 oktober 2015.
Voor FTE's gebruiken we het gemiddelde over de
periode 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016.
Op 1 oktober 2015 waren er in totaal 191
medewerkers werkzaam voor het Cibap. Het
gemiddeld aantal FTE in studiejaar 2015 / 2016
is uitgekomen op 129.4 FTE met een gemiddeld
arbeidspercentage van 68%.
59% van onze medewerkers is ouder dan 45 jaar. Er
is nog geen specifiek beleid geschreven hoe om te
gaan met de verdeling naar leeftijdscategorie.

Man - Vrouw
53% van onze medewerkers zijn vrouwelijk.
Er lijkt daarmee sprake van een evenwichtige
verdeling. Zoomen we verder in op de verdeling
per dienstbetrekking, dan ligt het percentage
vrouwelijke medewerkers op de ondersteunende
afdelingen op 66%. Er is geen specifiek beleid op de
verdeling man - vrouw

Vast - Tijdelijk
Van de 129.4 FTE betrof ruim 82% een vaste
aanstelling bij het Cibap. De overige 18% betrof
tijdelijke aanstellingen die afgenomen worden
bij onze partner Innotiq. Hoewel het tijdelijke
contracten betreft, is er vanuit het Cibap wel een
afnameverplichting voor de afgesproken duur. Deze
liggen tussen de 3 en 12 maanden. Het betreft hier
dus een beperkte vorm van flexibiliteit.

Type dienstbetrekking
72% van onze medewerkers houdt zich direct bezig
met het onderwijs. De overige 28% ondersteunt
het onderwijzend personeel op verschillende
gebieden. Denk daarbij aan verzuimbegeleiding, BPV
ondersteuning, examinering, ICT, etc. De benchmark
laat een optimale verhouding van 75 / 25 zien.

Verzuim
Vanaf januari 2016 is het Cibap zelf haar verzuim
gaan beheren en registreren. Het voortschrijdend
percentage laat daarom de stand vanaf januari
2016 zien. Voor het voortschrijdend verzuim
kijken we naar de afgelopen 12 maanden. In de
periode 1 januari 2016 tot 1 oktober 2016 is het
voortschrijdend verzuim uitgekomen op 6.5%. Met
name het aandeel lang verzuim is met 4.8% hoog.
Verzuim wordt actief gemonitord en daar waar
mogelijk worden passende acties ingezet .
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Hoofdstuk 4:

Onze omgeving
Centrum van de ontwikkelingen
Als creatieve vakschool staat Cibap in het centrum
van de ontwikkelingen in de creatieve sector,
waarvoor wij (zelfstandige) professionals opleiden.
In het proces van herijking van onze strategie
naar 2020 hebben we ons georiënteerd op de
trends en ontwikkelingen die van invloed zijn
op ons handelen. Ook hebben we onderzocht of
er ontwikkelingen te onderkennen zijn met een
zekere voorspellende waarde.
We hebben geconcludeerd dat het zinvoller is
ons in alles erop te richten in te kunnen spelen op
uiteenlopende en zich soms snel ontwikkelende
scenario’s. Het Cibap verhoudt zich hierin soepel en
wendbaar tot de omgeving; regionaal, nationaal en
internationaal.
Het Cibap fungeert als Centre of Excellence en
organiseert hiervoor verschillende activiteiten ten
behoeve van zowel de creatieve industrie als het
overige bedrijfsleven.
Nieuwe oplossingen ontstaan, waardoor wij door
de inzet van creativiteit als aanjager van innovatie,
de economische ontwikkelingen van met name
het midden- en kleinbedrijf stimuleren.
We beogen de verbinding tussen onderwijs
en beroepenveld verder uit breiden en te
verduurzamen. In dat kader staat het initiatief voor
de uitwerking van het concept De Ontwerpfabriek
dat zijn beslag heeft gekregen in 2016.
We realiseerden daarmee het ontwikkelde concept
van de Ontwerpfabriek. Een fysieke ruimte en
daarbij behorende faciliteiten en voorzieningen
met het doel een optimale leeromgeving te
scheppen. Opdrachtgevers, creatieve professionals,
studenten en docenten werken en leren samen.

In de Ontwerpfabriek
werken en leren
opdrachtgevers,
creatieve professionals,
studenten en
docenten samen
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Doorstroom hbo

Internationalisering

• Studenten werden voorbereid op studeren
in het hbo door middel van deelname aan
doorstroommodules.
• Cibap studenten werkten multilevel,
multidisciplinair samen met hbo studenten van
Windesheim (Gamedesign en Honours) aan
vraagstukken van externe opdrachtgevers.
• De scope van studenten werd verder verbreed
doordat zij deelnamen aan het Studium
Generale programma. Samen met de hbo en
mbo instellingen in Zwolle is een afwisselend
jaarprogramma ontwikkeld met lezingen,
films, muziek en op actie gerichte werkvormen
over thema’s die zich uitstrekken op alle
levensgebieden.

Studenten en docenten hadden in 2016
verschillende mogelijkheden om zowel binnen
als buiten Europa stage te lopen, deel te nemen
aan uitwisselingsprogramma’s, of om projecten
uit te voeren. Creativiteit is een internationale
taal. Onze studenten leven in een globale wereld
waarin ze steeds vaker kunnen en willen kiezen
voor werken in het buitenland. Dutch Design heeft
internationaal een goede naam. Interculturele
competenties vergaren staat hierin centraal. De
samenwerking met SintLucas is ook op het terrein
van internationalisering in 2016 geïntensiveerd.
Het brondocument Internationalisering is herijkt
en de activiteiten voor 2016 en volgende jaren in
zijn opnieuw bepaald.

Excellentie

Centre of excellence –
strategisch relatiebeheer

Cibap bevordert excellentie op verschillende
manieren.
• Op een aantal terreinen ontwikkelden we voor
daartoe geselecteerde studenten specifieke
excellentieprogramma’s.
Deze zijn:
- Meestertraject restauratie schilderen; een
vierjarig plusprogramma dat leidt tot een
extra door vakspecialisten erkend certificaat.
- Dutch design made in 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.
- Challengeteams; studenten opereren in
interdisciplinaire groepen, bestaand uit hboers, studenten uit het buitenland en voeren
opdrachten uit voor externe opdrachtgevers.
Er zullen minimaal twee challengeteams
worden samengesteld waarin studenten van
SintLucas en Cibap samenwerken.
- Individuele trajecten; hier worden studenten
op eigen vraag of ten behoeve specifieke
opdrachten en d.m.v. matching op ingezet.

28 Cibap vakschool voor verbeelding

• In 2016 konden wij, mede door de komst van de
Ontwerpfabriek onze relaties uitbouwen, met
relaties in de Creatieve Industrie enerzijds en
met het verdere bedrijfsleven in alle sectoren
anderzijds. Steeds meer zien we crossovers naar
andere sectoren waarbij creativiteit ingezet
wordt als aanjager van innovatie en design
thinking.

Aanjagen innovatie in de regio
• Cibap nam actief deel aan de Creative Board
die zich op meerdere fronten manifesteert,
waaronder als economische factor en aanjager
van innovativiteit de creatieve industrie
in de regio te positioneren, in verbinding
met alle partijen die de creatieve industrie
vertegenwoordigen in de regio.
• Een kring van zogenaamde aandeelhouders is
preferred opdrachtgever/partner geworden in
de 'community of makers en learners' zoals we
die rond de Ontwerpfabriek willen vormen.
• De samenwerking met Kennispoort Regio
Zwolle is in 2016 voortgezet en werd
doorontwikkeld door intensiever samen te
werken met De Nieuw Hanze Unie.
• Cibap participeerde actief 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.

Cibap instituut voor creativiteit

Stimuleren ondernemerschap

• De jaarlijkse Cibap Businessmeeting trok
dit jaar 270 deelnemers. De opening van
de Ontwerpfabriek trok nog veel meer
belangstelling. Daaromheen was een
uitgebreid programma met inspiratiesessies
voor medewerkers, studenten, ouders, en een
Open dag ten behoeve van onze aanstaande
studenten, de alumni en bedrijfsrelaties.
• In samenwerking met De Nieuwe Hanze
Unie hebben we geëxperimenteerd met een
vernieuwende aanpak om kennis 'just in
time' beschikbaar te stellen aan innovatieve
ondernemers door hierbij gebruik te maken van
excellente studenten op mbo en hbo niveau die
in interdisciplinair verband samenwerken.

• In 2016 realiseerden we het Startpunt: een
laagdrempelige informatievoorziening om de
belangstelling op te wekken voor zelfstandig
ondernemerschap. Voorts werden masterclasses
voor studenten aangeboden die zich willen
oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap.
Aansluitend hierop werd de masterclass
-verdiepend- voor student-starters uitgevoerd.
Dit alles op basis van een intern onderzoek
onder studenten om de belangstelling van
studenten voor zelfstandig ondernemerschap te
peilen.
• In de Creatieve Coöperatie startten we
een startersprogramma, met aandacht
voor de verschillende aspecten die bij het
ondernemerschap komen kijken.

Realiseren Ontwerpfabriek
• Het naastgelegen gebouw is verbouwd. Het
concept als ‘Community van makers’ werd
gelanceerd. Dit concept staat geheel in het
teken van Cibap PRO.
• Er werd een jaarprogramma gestart van
instructies, demonstraties, lezingen en
masterclasses voor studenten, docenten en
relaties.
• De eerste serie van externe opdrachten
werd uitgevoerd onder de noemer: Cibap
in Company: studenten werk hierbij
interdisciplinair samen in projecten voor
een opdrachtgever en in samenwerking met
creatieve professionals.
• Ook werd erkenning verkregen voor het nieuwe
leerwerkbedrijf op het gebied van materiaal:
verwerven kennis van toepassingen, leren
ontwerpen, experimenteren, documenteren,
archiveren en presenteren: via samenwerking
met Materia.

Onderwijsveld regionaal/
landelijk/internationaal
• In 2016 werd de samenwerking tussen Cibap
en SintLucas bezegeld door oprichting van
de regiestichting, onder de naam No School –
creative pioneers by Cibap & SintLucas • Binnen de zogenaamde Zwolse8
realiseerden we de uitvoeringsagenda
van het samenwerkingsverband van de
Zwolse beroepsopleidingen: gezamenlijke
presentatie en activiteiten ter ondersteuning
van de positionering van Zwolle als Studieen Studentenstad, waaronder initiatieven als
een gezamenlijke Studiebeurs, Bruisdag en
Bruisweek en studentenhuisvesting.
• 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 uitgevoerd.
• Het Cibap maakt als identiteitsgedreven
instelling deel uit van de Vereniging Christelijk
BVE. Vanuit Verus 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.
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Relatie met het beroepenveld
• Samenwerking Bedrijfsleven Beroepsonderwijs:
Het Cibap is vertegenwoordigd in sectorkamers
1, 5 en 8, respectievelijk Techniek en gebouwde
omgeving, ICT en creatieve industrie en
Specialistisch vakmanschap.
• De Creatieve Coöperatie is gevestigd in een
schoolgebouw dat eigendom is van het
Cibap. Dit schoolgebouw werd tot voor de
gereedkomen van de Ontwerpfabriek 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. Het jaar 2016 kon met een positief
resultaat worden afgesloten. Er is bovendien
sprake van een sluitende meerjarenbegroting.
In de Creatieve Coöperatie bevindt zich de
Creatieve Werkplaats. Door de ingebruikname
van de Ontwerpfabriek is de functie die
de Creatieve Werkplaats innam als plek
waar studenten vrijelijk en experimenteel
konden werken of zich voorbereiden op
ondernemerschap aan verandering onderhevig.
In november 2016 is door de directeur van
de Creative Coöperatie een proces op gang
gebracht om naar een bredere invulling en
gebruik van de Creatieve Werkplaats toe te
werken.
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Hoofdstuk 5:

Tussenrapportage
Kwaliteitsplan
2015-2018

Tussenrapportage maart 2016
en
tussenrapportage maart 2017
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1
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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• Fase 1 is Cibap breed ingericht op basis van de herziene kwalificatiedossiers voor zowel
niveau 3 als niveau 4, waardoor de student door het ingerichte keuzeproces meer
mogelijkheden heeft om zich te oriënteren.
• Het studiejaar 016-017 is een overgangsjaar voor fase 2 /3 niveau 4 , waarbij fase 2 niveau 4
gebaseerd is op de herziene kwalificatiedossiers en fase 3 op de “oude’ dossiers.
• Fase 4 is gestart met het organisatiemodel voor de configuratie van de keuzedelen, binnen
het zogenoemde Cibap in Company.
• Het academieblok wordt elk semester aangeboden. Het aanbod richt zich op verdieping/
excellentie
• De projectboeken worden voor fase 2, 3 en 4 in digitale vorm aangeboden. In 2017 zullen
deze boeken digitaal en interactief zijn.
• Voor de inrichting van nieuwe onderwijsinhoud en organisatie is samen met zusterschool
SintLucas de Stichting No School opgericht. Meer informatie over No School staat in het
projectplan, op te vragen bij c.dekoning@cibap.nl

Kosten
begroot 2016

50.000

Kosten
werkelijk 2016

79.548
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2
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
maart 2016

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
Tussenrapportage
maart 2017

Wordt doorgeschoven naar 2016.

In het voorjaar van 2016 werd de Ontwerpfabriek gerealiseerd. Het gebouw ondersteunt de
onderwijsvisie die wij aanduiden met Cibap PRO. Creatieve professionals, docenten, studenten
en opdrachtgevers werken interdisciplinair samen in een leeromgeving die is voorzien van
werkplaatsen en moderne apparatuur. Studenten zijn in de gelegenheid te experimenteren en
prototypes te maken. Naast de werkplaatsen bevinden zich in de Ontwerpfabriek:
• de Cibap in Company ruimten waar studenten in interdisciplinaire groepen werken aan
projecten voor en (vaak met) de opdrachtgever;
• Materia, het materiaal experience centre met een tentoonstelling van meer dan 500
innovatieve materialen;
• het Auditorium waar symposia, lezingen, workshops, instructies en demonstraties voor
studenten, creatieve professionals en opdrachtgevers worden verzorgd;
• Made by Cibap, de galerie waar werk van studenten en medewerkers van Cibap worden
geëxposeerd en kunnen worden verkocht.

Kosten
begroot 2016

2016 begroot 0. 2015 begroot 100.000. Bedrag 2015 doorgeschoven naar 2016.

Kosten
werkelijk 2016

74.599
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3
Thema

Studenten: innovatie onderwijs

Deelonderwerp

Opleiding Creative Business Developer
(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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• De samenwerking met hogeschool Saxion voor de opleiding Ontwerpmanager/Creative
Entrepeneurship heeft niet tot de gewenste resultaten geleid.
• Met een andere hbo partner (LOI) wordt nu de opleiding “Creative Business Developer”
ontwikkeld, die vanaf augustus 2017 aangeboden wordt. Het Beroepscompententie profiel
(BCP) voor deze opleiding is in grote lijnen klaar, de detaillering wordt in 2017 ingevuld.
• Samenwerkingsafspraken met het LOI zijn in een vergevorderd stadium. Afrondende
gesprekken staan gepland in het vroege voorjaar van 2017.
• De opleiding zal in de Ontwerpfabriek gesitueerd worden.
•
• In het” Cibap in Company” project van fase 4 worden dit schooljaar twee onderdelen uit de
opleiding aangeboden: “ Corporate Identity” en “ Onderzoeksvaardigheden”.
• Tevens wordt internationale samenwerking gezocht voor structurele buitenlandse projecten
in deze opleiding.

Kosten
Begroot 2016

75.000

Kosten
Werkelijk 2016

80.680
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4
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
maart 2016

• Bij de start van schooljaar 2015-2016 zijn de teamplannen en bureauplannen besproken en
waar nodig bijgesteld. Dit proces is afgerond in oktober 2015.
• Op 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

Tussenrapportage
maart 2017

• De kwaliteitsgesprekkencyclus is in 2016 doorgezet. Er worden gesprekken gevoerd door
het CvB met teammanagers en taakhouders kwaliteit, voorbereid door en in aanwezigheid
van het hoofd Bureau Kwaliteit.
• De kwaliteitsmonitor is gereed en aangevuld met de gegevens uit de periode evaluaties, de
studentenpanel, de medewerkersevaluaties en de cijfermatige kwaliteitscijfers gebaseerd op
het Cibap waarderingskader.
• Qlikview modules zijn aangeschaft voor extra rapportage-opties.
• De monitor wordt in 2017 nog uitgebreid met een reflectief onderzoek bij medewerkers
analoog aan de periode evaluatie van studenten.
• De kwaliteitsgesprekken hebben geleid tot intensieve focus op kwaliteit in de teams en
leiden aantoonbaar tot verbeteringen.

Kosten
Begroot 2016

10.000

Kosten
Werkelijk 2016

12.914
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5
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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• De samenstelling van een taal- en rekenteam met taal- en rekenspecialisten is voor het
grootste gedeelte afgerond.
• Het Taal – en Rekencentrum (TRC) is een volwaardig dienstverlenende unit geworden onder
de dagelijkse leiding van een bureaucoördinator.
• Samen met enkele invliegers vanuit de vakteams, verzorgt dit team de blokken Ondernemen
en Communicatie, waarin de interactieve en generieke leerlijnen bij elkaar komen.
• Vanwege de nieuwe opzet is het scholingsplan nog niet opgeleverd. Naar verwachting zal
dit in 2017 afgerond worden en zal de eerst scholing plaatsvinden.

Kosten
Begroot 2016

20.000

Kosten
Werkelijk 2016

1.746
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6
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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• De ontwikkelingen in 2015, zijn in 2016 gecontinueerd. Bijlessen zijn geïntensiveerd evenals
remedial teaching.
• Er is extra onderwijstijd ingezet voor het (reguliere) taal/reken onderwijs
• Bijlessen in het vak Duits worden extra aanboden.
• De samenwerking binnen de lesblokken Ondernemen en Communicatie vergt zodanige
inzet van de betrokkenen dat de taaldorp-systematiek nog slechts incidenteel wordt
gevolgd.
• De vakantieschool is uitgebreid met lessen voor het vak Duits.

Kosten
Begroot 2016

125.000

Kosten
Werkelijk 2016

351.684
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7

Thema

Studenten: Intensivering taal en rekenen

Deelonderwerp

Nieuwe faciliteiten voor taal en rekenen

Doelstelling/
resultaat

De realisatie van zo goed mogelijke voorzieningen die randvoorwaardelijk zijn bij het taal- en
rekenonderwijs.

Maatregelen/
activiteiten

In kaart brengen van de benodigde taal- en rekenfaciliteiten 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
maart 2016

• 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 TRC 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
taal- en rekenlessen opgenomen.

Kosten
Begroot 2015

15.000 (faciliteiten)
20.000 (overig)

Kosten
Werkelijk 2015

14.062 (faciliteiten en overig)

Tussenrapportage
maart 2017

• Het taal- en rekenonderwijs wordt zoveel mogelijk aangeboden in de daarvoor geschikte
studieruimtes. Waardoor herkenbaarheid, eenheid en structuur ook voor dit onderdeel van
het onderwijs geborgd kan worden.
• In de periode-evaluaties voor studenten zijn vragen over de aanpak van het niveau van de
taal- en rekenlessen opgenomen.
• Ter optimalisatie van het rekenonderwijs vindt er onderzoek naar specifieke rekenlessen
voor mbo studenten plaats.

Kosten
Begroot 2016

75.000

Kosten
Werkelijk 2016

16.216 (faciliteiten)
9.784 (overig)
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8

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

-

Tussenrapportage
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• Aan de procedure is een digitale test toegevoegd ter ondersteuning bij de
intakegesprekken. De resultaten van de test worden in het studentendossier geplaatst en
zijn ondersteunend bij de start van de studieloopbaanbegeleiding.
• Een data-analist is als nieuwe functionaris aangesteld en ondersteunt voortaan de analyses
van de diverse onderzoeken naar in/uitstroom.
• Door problemen bij de leverancier is de doorontwikkeling van DLWO gestagneerd. Het
studentvolgsysteem in Eduarte is naar behoren, maar kan kwalitatief gezien geoptimaliseerd
worden.
• Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren is het ouderportaal in Eduarte geactiveerd en
geïntroduceerd.
• Het digitale ontwikkelportfolio van studenten is voor een groot gedeelte afgerond. De
testfase verloopt succesvol en naar verwachting zullen in 2017 alle studenten met deze
portfolio-vorm kunnen werken
• Het VSV percentage van het Cibap is opnieuw verlaagd en is nu 1,5 %

Kosten
Begroot 2016

75.000

Kosten
Werkelijk 2016

67.360

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. digitale- leer-werkomgeving
(DLWO) (2015-2016)
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40

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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• De verzuimprocedure is volgens de richtlijnen van DUO bijgesteld.
• Het verzuim protocol 18 + ‘ we missen je”, is binnen het vernieuwde samenwerkingsverband
opgepakt. Het Cibap doet mee in de projectvoering daarvan.
• De uitschrijfprocedure is geëvalueerd en bijgesteld.
• Het Cibap continueert haar activiteiten op het gebied van financieel advies en verwijzing
naar het financieel spreekuur.

Kosten
Begroot 2016

7.500

Kosten
Werkelijk 2016

1.500

10

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
maart 2016
Kosten
Begroot 2015
Kosten
Werkelijk 2015
Tussenrapportage
maart 2017

Bij het totstandkomen van dit kwaliteitsplan hebben wij niet gestuurd op het verkrijgen van
gelden uit de regeling Studiewaarden.
De Cibap opbouw van opleidingen maakt het nog steeds mogelijk dat de gediplomeerde
studenten niveau 3 doorstromen naar niveau 4. Hiervan wordt gebruik gemaakt.
Bij de instroom wordt zo veel mogelijk gestuurd om studenten op het niveau in te laten
stromen op basis van een geldig VMBO diploma.

Kosten
Begroot 2016
Kosten
Werkelijk 2016
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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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

Scholing leidinggevenden
• Het ontwikkelproces leidinggevenden is gestart met een managementconferentie
• De leidinggevenden zijn geschoold in gespreksvoering
• Alle teams zijn gestart met een talentscan voor het team als handvat voor de
leidinggevende in het ontwikkelproces van het team.
• We zijn gestart met het opzetten van een scholingsplan voor leidinggevende en teams naar
aanleiding van de teamscan. De uitvoering van de scholing start in 2017.
• Individuele scholing leidinggevenden
• Er zijn twee leidinggevenden gestart (bureau manager en een hoofd dienst) met een
masteropleiding
• Leidinggevenden hebben individuele coachingstrajecten aangeboden gekregen

Kosten
Begroot 2016

75.000

Kosten
Werkelijk 2016

62.358
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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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• Voor het onderwijspersoneel zijn diverse scholingstrajecten gestart en afgerond.
• Het bekwaamheidsdossier is onderdeel voor het lerarenregister. De basis van het dossier is
gelegd maar de exacte voorwaarden van het dossier zijn nog niet gecommuniceerd. Dit laat
langer op zich wachten vanwege uitstel van invoering van het lerarenregister.
• De meesterdocenten zijn aangesteld. Er zijn 6 meesterdocenten actief die de verbinding
moeten leggen tussen het onderwijs en de creatieve sector. De meesterdocenten zijn voor
hun domein medeverantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en moeten zorgen
dat het onderwijs blijft aansluiten op de vraag van de creatieve sector. De meesterdocenten
zijn gestart met een masteropleiding.
• De functieprofielen voor het onderwijzend personeel zijn vastgesteld en zijn nu ook
onderdeel geworden van de gesprekkencyclus.
• Traject nieuwe medewerkers (inclusief introductiedag) is opnieuw vormgegeven en wordt
positief ontvangen. Daarnaast het boekje “kijk anders in dit boekje” uitgebracht voor de
nieuwe medewerker.

Kosten
Begroot 2016

125.000

Kosten
Werkelijk 2016

158.574

bestuursverslag 2016 43
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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)

44 Cibap vakschool voor verbeelding

Tussenrapportage
maart 2016

• 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:
1.	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.
2.	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 personeel plan 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. Onderwijs
gerelateerde 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.

Kosten
Begroot 2015

40.000

Kosten
Werkelijk 2015

71.042

Tussenrapportage
maart 2017

• Het in/door/uitstroom beleid is ingevoerd. Hiermee is de basis gelegd voor ons HRM beleid.
• De instrumenten voor duurzame inzetbaarheid zijn aanwezig. De samenhang aanbrengen
en dat verwoorden in een document loopt door naar 2017.
• De flexibele schil bestaat nu uit twee delen. In het eerste deel hebben wij medewerkers met
een tijdelijke aanstelling. Het tweede deel van onze schil bestaat uit tijdelijke medewerkers
die wij inzetten vanuit onze vervangingspool. Het gaat daarbij om vervanging vanwege
ziekte (kort/lang), zwangerschap, scholing, excursie, docentstage. De inzet van de
vervangingspool heeft op basis van een eerste evaluatie geresulteerd in verbetering van de
werkdrukbeleving.
• De docenten en teammanagers worden stapsgewijs bekend gemaakt met Afas. De
docenten hebben toegang gekregen tot hun eigen personeelsinformatie in het systeem
en kunnen nu digitaal declareren. De teammanagers hebben een overzicht van hun team.
Daarin zien zij wie hun teamleden zijn, wie ziek of afwezig zijn en wat hun digitale taken zijn.
In de komende jaren wordt het gebruik van Afas verder opgepakt.

Kosten
Begroot 2016

75.000

Kosten
Werkelijk 2016

19.137
bestuursverslag 2016 45
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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
maart 2016

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

Tussenrapportage
maart 2017

• In 2016 is de examencommissie vernieuwd van samenstelling en geschoold door bureau ICE
• Ook heeft het Cibap een examenteam samengesteld van de leden eveneens geschoold zijn
tot volwaardige examinatoren/ assessoren door bureau ICE
• De proeves die gebruikt worden in 2016-2017 zijn bijgesteld en vastgesteld met behulp van
bureau ICE.
• Er is een onderzoek opgestart naar samenwerking met collega vakscholen voor optimalisatie
van het examineringsproces

Kosten
Begroot 2016

75.000

Kosten
Werkelijk 2016

31.475
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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
maart 2016

• 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 lange-termijn 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

Tussenrapportage
maart 2017

• Samenwerking Studiecoach en BPV docent: deze samenwerking is volledig ingebed. BPV
begeleiding is nader gestructureerd.
• Cibap heeft schoolbreed het digitale portfolio ingevoerd voor studenten. Hierin worden
door de student leerdoelen, reflecties en beoordelingen opgenomen. Deze gaan mee van
jaar naar jaar, en vormen de rode draad in de studievoortgangsgesprekken tussen student
en studiecoach. De BPV is hierin volledig geïntegreerd.
• Steeds meer werken we toe naar een BPV die past bij de studiefase waarin een student zit.
De leerdoelen die een student formuleert zijn afgestemd op die studiefase en zijn leidend bij
de keuze voor een stageplaats.
• De module BPV matching is voorbereid en zal zijn afronding hebben in 2017.

Kosten
Begroot 2016

50.000

Kosten
Werkelijk 2016

129.934

bestuursverslag 2016 47
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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
maart 2016

• 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.
We bereiken steeds meer stabiliteit in de BPV-begeleiding. De samenstelling van het team is
nagenoeg ongewijzigd, en koppelen hen steeds meer aan vaste bedrijven. Er blijft wel veel
verloop in onze BPV-bedrijven

Kosten
Begroot 2015

50.000

Kosten
Werkelijk 2015

40.596

Tussenrapportage
maart 2017

• Inmiddels is de begeleiding van BPV begeleiders gestructureerd ingezet. De
vergaderfrequentie is omhoog gebracht. In het kader van het BPV-verbeterplan is een aantal
aanpassingen gedaan in de wijze van begeleiding. De docenten worden daar stapsgewijs in
bekwaamd.
• Er is een internationaal BPV-projectboek met een specifieke aanpak. Alle BPV-begeleiders
hebben één of meerdere keren een student tijdens een internationale stage begeleid.

Kosten
Begroot 2016

50.000

Kosten
Werkelijk 2016

53.255
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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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• Het arbeidsmarktonderzoek door de meesterdocenten is afgerond. Het heeft geleid tot de
aanscherping van uitstroomprofielen in de verschillende opleidingsdomeinen.
• De inzet van praktijkrealistische opdrachten zet zich door. De organisatie is hierop
afgestemd, o.a. met de komst van Cibap in Company en de Ontwerpfabriek.
• De toetsing van de Cibap kerncompetenties in de BPV is afgerond. Er is een project gestart
waarbij examinering in de BPV wordt gerealiseerd.

Kosten
Begroot 2016

50.000

Kosten
Werkelijk 2016

58.167

bestuursverslag 2016 49
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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
maart 2016

• 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

Tussenrapportage
maart 2017

• VijfD is niet geslaagd en inmiddels stopgezet. Op kleinere schaal maar intensief is een
samenwerkingsverband met SintLucas gestart (zie No School, bij onderdeel Innovatie
onderwijs).
• De jaarlijkse businessmeeting was in 2016 een succes en wordt in 2017 gecontinueerd.
Daarnaast worden steeds meer inspiratiesessies georganiseerd waar studenten, docenten
externen aan deelnemen.
• Alumnibeleid heeft vorm gekregen doordat alumni als onderwijs ondersteuner werkzaam
zijn in de ontwerpfabriek. Het aantal is nu nog laag, maar willen we graag ophogen. Alumni
worden ingezet bij voorlichtingen en presentaties.
• Docentenstages zijn nog niet gerealiseerd. Het Hanze initiatief is gestopt, er wordt gezocht
naar een andere vorm. Een aantal docenten is inmiddels met een BPV-begeleider mee
geweest op bedrijfsbezoek
• De integratie van Cibap Business binnen de Creatieve Coöperatie is in volle gang.
Ondernemers binnen de CC begeleiden studenten van Cibap Business, en gezamenlijk
nemen zij deel aan workshops en congressen.

Kosten
Begroot 2016

40.000

Kosten
Werkelijk 2016

11.114
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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
maart 2016

• 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 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
Kosten
Werkelijk 2015

50.000

Tussenrapportage
maart 2017

• Er zijn tot nu toe vijf moduleperioden gegeven in theorie- en practicummodulen.
• De theoriemodulen tot nu toe omvatten: introductie werkgebied restauratie, verfkennis, stijlleer,
restauratie-ethiek en kleurhistorisch onderzoek.
• De practicummodulen bestonden uit: archiefonderzoek, verftechnisch onderzoek, practicum
imitatietechnieken, practicum kleurhistorisch onderzoek.
• Uit de evaluaties per periode merken wij dat de studenten de inhoud van het
excellentieprogramma wel pittig vinden maar uitermate waarderen. De resultaten in praktisch
werk, tentamens en verslagen zijn over het algemeen voldoende tot goed.
• De studenten hebben in november hun assessment over het eerste excellentieleerjaar gehad
met assessoren vanuit het bedrijfsleven (restauratieschildersbedrijf ) en uit het onderwijsveld
(restauratieschilderen). Alle kandidaten zijn hiervoor geslaagd.
• In een ontwikkelde studiehandleiding excellentie restauratieschilder bevindt zich het leerplan
waarbij het profiel van de diverse onderwijsonderdelen uitvoerig zijn omschreven. Op de
onderdelen in het vierde excellentieleerjaar na, is het leerplan compleet.
• Vanuit het leerplan maakt de werkgroep voor elke moduleperiode een studiewijzer. Dit geldt
zowel voor het theorie- als het practicumgedeelte. Hierin staat beschreven wat de inhoud van het
programma is en wat van de student wordt gevraagd.
• Momenteel zijn besprekingen gaande met de vakscholen Nimeto Utrecht en SintLucas Boxtel, en
ook de brancheorganisatie OnderhoudNL, om het excellentieprogramma landelijk en daarmee
duurzaam in te bedden.

Kosten
Begroot 2016
Kosten
Werkelijk 2016

50.000

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

4.463
De overige kosten in 2016 zijn vergoed door Stichting Innovatie Beroepsonderwijs
(MBO In Bedrijf )
bestuursverslag 2016 51

20

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 uitwerken 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 van 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
maart 2016

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 zijn 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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Tussenrapportage
maart 2017

Proeftuin 1
• Tweede uitwisseling gerealiseerd met Chinese partner o.b.v. vooraf gestelde leerdoelen
• Leerdoelen zijn geformuleerd a.d.h.v. de 5 Cibap kerncompetenties
• Studenten hebben de leeropbrengsten gepresenteerd aan studiecoach, begeleiders van
project en coördinator internationalisering
• Onderzoek naar uitwisselbaarheid van internationale leeropbrengsten gestart
• Er wordt toegewerkt naar het beschrijven van internationale leeropbrengst die buiten het
kwalificatiedossier valt in de vorm van getuigschrift
• Intenties zoals benoemd en beschreven in voorgaande samenwerking is uitgebreid met
wederzijdse uitwisseling in het kader van Serious Game Design
• Inkomende en uitgaande mobiliteit van 10 weken voor educatie in Serious Game Design
heeft plaats gevonden
• Evaluatie van uitwisseling in het kader van Game Design heeft plaats gevonden
• Chinese partnerscholen in het kader van docentstages hebben de eerste docenten
ontvangen in het kader van het Sino-Dutch Job Shadowing Program
• Karakter van bezoek was half oriënterend op verdere mogelijkheden van uitwisseling en
voor eigen leerervaring
• Ontvangst van tegenbezoek wordt voorbereid
• Samenwerking gevonden met geschikte stagebieders in China
• Studenten die stage hebben gelopen in China vormen ambassadeurs en werken mee aan
het promoten van stagelopen in China
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Proeftuin 2
Over 2015 kon nog slechts gerapporteerd worden over de opzet van het format voor de
International Challengeteams. In 2016 zijn er drie verschillende challengeteams aan het werk
geweest.
Op alle fronten – bij de studenten vanuit de verschillende instellingen (hbo, mbo en
internationaal) - de opdrachtgevers; - de creatieve professionals, - de docent-begeleiders
werden leerervaringen opgedaan die worden ingezet bij de volgende challengeteams die in
2017 aan de slag gaan. In verband met de goede resultaten wordt getracht de omvang in dit
thema te verhogen met bijbehorende impact.
Intensivering en uitbreiding
Mede naar aanleiding van de aanbevelingen in de ‘Adviesbrief voortgang uitvoering
kwaliteitsplan’, MBO In Bedrijf, d.d. 30-06-2016 hebben wij dit onderdeel van het
Excellentieplan opnieuw onder de loep genomen met de insteek om de beoogde complexe
leerdoelen in een internationale context een groter bereik te geven aan die studenten die
een uitdaging zoeken.
Naast de challengeteams die gericht zijn op mulitlevel-samenwerken aan complexe
opdrachten in een internationale context breiden we de mogelijkheden voor excellentie uit.
Vanaf 2017 hebben studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan:
• De IELTS training (een programma dat is gericht op de vaardigheden in de Engelse taal. Het
programma test de luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheden op een schaal van 0 (“Did
not attempt the test”) tot 9 (“Expert User”). IELTS is ontwikkeld met behulp van schrijvers
vanuit de hele wereld en bestaat uit teams uit de VS, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland,
Canada en andere Engels sprekende landen).
• BA Graphic communication and design. Met dit programma wordt aan excellente studenten
de mogelijkheid geboden om tijdens hun opleiding een bachelor ‘graphic communication’
te behalen. Dit Engelstalige programma voeren we uit in samenwerking met SintLucas en de
University of Northampton vanuit de regiestichting No School.
Het traject bestaat uit twee delen: de Bridging module en de BA module. Op 10 februari 2017
was de gezamenlijke start van studenten van Cibap en SintLucas samen. In de loop van het jaar
zullen er meerdere gezamenlijke momenten zijn om aan opdrachten te werken.
Kosten
Begroot 2016

Proeftuin 1: 40.000 . Proeftuin 2: 25.000

Kosten
Werkelijk 2016

Proeftuin 1: 52.496 Proeftuin 2: 30.030

Totaal begroting
Totaal werkelijk

1.097.500
1.307.034
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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, innovatie, samenwerking en extra
tijdelijke formatieruimte.
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. Belangrijk leidraad voor het opstellen
van de begroting is de kaderbrief en de daarop
gebaseerde teamplannen van de onderwijsteams,
de ondersteunende bureaus en de diensten.

Behalve voor het reguliere
onderwijs- en ondersteunende
proces wordt er in de begroting
ook financiële ruimte
opgenomen voor ontwikkeling,
innovatie, samenwerking en
extra tijdelijke formatieruimte

Daarnaast beschikt het Cibap over een
meerjarenbegroting voor de jaren 2016 tot en
met 2021 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 formatie- en
huisvestingsbehoefte.
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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, het ziekteverzuim,
de tijdelijke inzet en de gepleegde investeringen.
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.
In 2011 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) opgesteld door een externe adviseur voor
de jaren 2012 tot en met 2031. Dit MJOP heeft
betrekking op de locatie Nijverheidstraat. Begin
2017 is dit MJOP geactualiseerd. In 2012 is een
MJOP opgesteld voor de locatie Esdoornstraat.
Op basis van deze MJOP's wordt gedoteerd
en onttrokken aan de voorziening onderhoud
gebouwen.
In verband met de uitbreiding met een huurlocatie
per 1 januari 2016 is begin 2017 een MJOP voor
deze locatie opgesteld. Tot 1 oktober 2016 is deze
locatie gerenoveerd, waarna deze begin oktober
2016 officieel in gebruik is genomen. Vanaf 2017
wordt aan de onderhoudsvoorziening gedoteerd
en onttrokken.
Jaarlijks voor 1 juli wordt het financieel jaarverslag
(inclusief goedkeurende verklaring van de
accountant) gerapporteerd.

Plancyclus
Elk jaar voor 1 juni dienen alle teammanagers en
bureaucoördinatoren hun teamplannen in voor
het komende schooljaar. Elk jaar voor 1 oktober
dienen alle hoofden van dienst hun teamplannen
in voor het komende kalenderjaar. Belangrijke
financiële onderwerpen binnen de teamplannen
zijn de personele formatie, opleidingskosten,
investeringen en (onderwijs)innovaties. 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.
De investerings- en liquiditeitsbegroting dienen
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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.

Boekjaar 2016 op hoofdlijnen
Het boekjaar 2016 heeft een positief
exploitatieresultaat te zien gegeven van € 325.438,(enkelvoudig). Dit is lager dan begroot
(€ 455.867,-). Dit is mede veroorzaakt door het
treffen van een voorziening voor duurzame
inzetbaarheid voor een bedrag van € 468.946,-.
Met het treffen van een dergelijke voorziening was
in de begroting 2016 geen rekening gehouden.
De baten zijn € 982.000,- hoger dan begroot. Over
de hele linie (rijksbijdrage, kwaliteitsafspraken,
excellentie, overige overheidsbijdragen en overige
baten) zijn de baten hoger geweest dan begroot.
De lasten zijn € 1.122.000,- hoger uitgevallen
dan begroot. Personeelslasten en overige lasten
zijn hoger dan begroot. De huisvestingslasten
en afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. De
hogere personeelslasten worden veroorzaakt
door bovengenoemde voorziening duurzame
inzetbaarheid, de CAO verhoging van 3% met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, hogere
ziektevervanging dan begroot en een hogere
inzet van tijdelijke krachten. Deze voorziening in
regelruimte voor teams is in overleg met de RvT
ingezet.
De overige lasten zijn hoger dan begroot door
hogere ICT gerelateerde kosten, hogere marketing
& communicatie gerelateerde kosten en hogere
kosten in het kader van klein onderhoud
en kleine aanschaffingen. Daarnaast zijn er
eenmalige kosten geweest met betrekking tot de
openingsfestiviteiten rondom de Ontwerpfabriek.
Het saldo van de baten en lasten uit gewone
bedrijfsvoering (enkelvoudig) is lager uitgevallen
dan begroot (€ 575.412,- ten opzichte van
€ 715.926,-).
De investeringen in 2016 hebben € 1.426.561,bedragen. Dit bedrag is inclusief de investeringen
onze nieuwe (huur)locatie Zwartewaterallee 8
(Ontwerpfabriek).
Er is in het verslagjaar voor een bedrag van
€ 183.215,- aan desinvesteringen geweest. Dit
betreft met name een EFRO subsidie die in 2016
is ontvangen voor investeringen in ons gebouw
Esdoornstraat 3.
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,-. De definitieve subsidie toekenning
is ontvangen. Het bedrag van € 200.000,- is
toegekend en verwerkt in de cijfers over 2016.
Door de Raad van Toezicht is voor het jaar 2016 een
bedrag van € 700.000,- aan reguliere investeringen
goedgekeurd. Daarnaast was een bedrag van
€ 1.500.000,- goedgekeurd voor investeringen in
de nieuwe locatie. Van dit laatste bedrag is een
deel al in 2015 geïnvesteerd.
De liquiditeitspositie van de stichting (current
ratio) is per 31 december 2016 ruim voldoende
(1,66). De liquiditeitspositie is verbeterd ten
opzichte van de positie per 31 december 2015
(1,35). Ook de quick ratio (1,64 per 31 december
2016) is ruim voldoende. De quick ratio per 31
december 2015 was 1,34. De liquiditeitspositie
is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de
begroting. Dit wordt veroorzaakt door:
• Een beter exploitatieresultaat dan begroot
(exclusief dotatie voorziening duurzame
inzetbaarheid)
• Een lager regulier investeringsniveau dan
begroot
• Een lager investeringsniveau dan begroot voor
de Ontwerpfabriek
• Het aflossen van een lening die per 31-12-2015
was opgenomen als kortlopend. De nieuwe
lening is opgenomen als langlopend.

Per 31 december 2016 bedraagt de solvabiliteit
2 ratio 0,44. De verbetering van deze ratio ten
opzichte van 31 december 2015 (0,41) wordt mede
veroorzaakt door het treffen van een voorziening
voor duurzame inzetbaarheid.
De meerjarenbegroting 2017-2021
laat een positieve ontwikkeling zien in
het exploitatieresultaat, waardoor de
solvabiliteitspositie de komende jaren verder
zal verbeteren. Het kalenderjaar 2017 laat een
klein positief exploitatieresultaat zien (€ 84.270).
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 2016 (2,2 procent) voldoet
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), maar is lager dan
de rentabiliteit over het kalenderjaar 2015
(6,3 procent) en lager dan begroot (3,3 procent).

De solvabiliteitspositie van de stichting is per
31 december 2016 0,39 (solvabiliteit 1). De
verbetering ten opzicht van de solvabiliteitspositie
per 31 december 2015 (0,37) 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).
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CP Baten en lasten
Continuïteit, raming/staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 01-01-2017 t/m 31-12-2017
EUR Bedragen: x 1
Prognose basis, aantal leerlingen, deelnemers en studenten

Enkelvoudig
Prognose
1750

Baten
Rijksbijdragen

14.138.412

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

580.068

Overige baten

234.250

Totaal baten

14.952.730

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

10.486.518
983.485

Huisvestingslasten

1.252.094

Overige lasten

1.905.450

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

14.627.547
325.183

Financiële baten

3.600

Financiële lasten

244.513

Resultaat

84.270

Buitengewone baten

0

Buitengewone lasten

0

Totaal resultaat
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84.270

Toelichting op de begroting 2017
Baten
De rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen
en subsidies zijn gebaseerd op de voor 2017
ontvangen bekostigingsinformatie. Voor variabele
kwaliteitsafspraken is een inschatting gemaakt
op basis van 2016. 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
en Cibap in Company.
De bekostiging 2017 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. Wij begroten over
2017 een hoger opbrengsten niveau dan over 2016
(€ 14.950.000 versus € 13.700.000). Belangrijke
elementen in deze stijging zijn de rijksbijdrage, de
variabele kwaliteitsafspraken en excellentiegelden.

Lasten
Personeelslasten
De personeelslasten zijn gebaseerd op de zittende
formatie per 1 september 2016. In het kader van
een stijgend studentenaantal, het beschikbaar
stellen van regelruimte aan onderwijsteams
voor het opvangen van piek- en zieksituaties,
extra formatiebehoefte in het kader van het
realiseren van de doelstellingen uit het BPV
verbeterplan, het in gebruik nemen van een
extra locatie, het voldoen aan verplichtingen
vanuit de participatiewet en de ontwikkeling
van meesterdocenten in het onderwijsproces is
rekening gehouden met stijgende formatie. In de
begroting 2017 stijgen de personele lasten met
€ 1.280.000,- ten opzichte van de begroting 2016.

Afschrijvingen
Er is rekening gehouden met afschrijvingslasten
voor investeringen in het boekjaar 2017. De
begrote afschrijvingslasten (€ 983.000,-) liggen
op een vergelijkbaar niveau als in de begroting
2016. Door de Raad van Toezicht is een
investeringsbegroting van € 800.000 goedgekeurd
voor 2017.
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
Ontwerpfabriek. Vanaf boekjaar 2017 wordt er
aan de onderhoudsvoorziening gedoteerd voor
deze locatie. Met de gemeente Zwolle is een
huurovereenkomst met een looptijd van 15 jaar
overeengekomen.
Overige lasten
Hieronder zijn onder andere opgenomen
materiaalkosten ten behoeve van het onderwijs,
ICT gerelateerde kosten, kosten passend
onderwijs, reis- en verblijfkosten, marketingen communicatiekosten, contributies/
lidmaatschappen, beheer- en administratiekosten
en kosten van medezeggenschap. Ten opzichte van
de begroting 2016 stijgen de overige lasten met
€ 317.000,-.
Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door het
opnemen van kosten in het kader van het BPV
verbeterplan, de samenwerking met SintLucas
via No School , stijgende ICT-, materiaal-, en
gebouwgebonden kosten.
Financiële baten en lasten
Als financiële baten zijn opgenomen de rente op
spaarrekeningen.
De financiële lasten betreft de te betalen rente op
langlopende leningen.

Er is in de begroting 2017 geen rekening gehouden
met een CAO stijging omdat de huidige CAO loopt
tot 1 oktober 2017.
Binnen de personeelslasten is een bedrag
van € 125.000,- gereserveerd voor de verdere
onderwijsontwikkeling en positionering van
de organisatie en een bedrag van € 490.000,regelruimte voor onderwijsteams, voor het
opvangen van ziekteverzuim en piekbelasting.
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Notitie helderheid
Thema 1: Uitbesteding
Wij hebben in 2016 de hechte samenwerking met SintLucas voortgezet en geïntensiveerd. Onder andere is
de oprichting van een regiestichting, onder de naam No School, gerealiseerd. Deze Stichting heeft tot doel
het stimuleren en faciliteren van permanente en duurzame kwaliteitsverbeteringen en het bevorderen van de
samenwerking tussen Cibap en SintLucas.
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten
De locatie Esdoornstraat is in 2016 beperkt ingezet voor onderwijsactiviteiten van het Cibap en voor het
belangrijkste deel verhuurd aan ondernemers in de creatieve industrie. Het gebouwdeel dat verhuurd wordt
is sinds september 2014 volledig bezet.
Sinds 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. Het Cibap heeft dit huurcontract opgezegd per 1 januari
2020.
In 2016 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 sinds 2015 niet meer van toepassing bij het Cibap.
Thema 5: in- uitschrijvingen van deelnemers
Uitschrijvingen

1-10-2016

1-11-2016

1-12-2016

1-1-2017

1-2-2017

1693

1689

1683

1677

1625

Uitval zonder diploma

3

5

6

26

Uitval met diploma

1

1

0

26

Inschrijvingen

0

0

0

0

Bekostigde deelnemers

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Deelnemers worden bij binnenkomst op het Cibap ingeschreven op het crebo nummer (kwalificatie) voor
de opleiding waarvoor ze zich hebben aangemeld. Voor de inschrijving op dit crebo nummer ontvangt de
student een OOK die zij getekend inlevert.
Indien een student gedurende de looptijd van de OOK zich wenst in te schrijven voor een nieuwe kwalificatie,
zal de oorspronkelijke overeenkomst beëindigd worden en een nieuw opleidingsblad met daarop de
inschrijving op het nieuwe crebo nummer (kwalificatie) worden toegezonden. Een wijziging vindt altijd plaats
in overleg tussen de student en het onderwijsteam.
Om inzicht te geven in het aantal wisselingen wordt gekeken naar het crebo nummer (kwalificatie) waarop
ingeschreven is op peildatum 01/10. Deze inschrijving wordt vergeleken met de inschrijving op 01/10/+1.
225 studenten zijn op 01/10/2016 ingeschreven op een ander crebo nummer (kwalificatie) dan op
01/10/2015. Voor 26 studenten is de reden hiervoor dat ze vanuit niveau 2 doorgaan naar een diploma op
niveau 3.
Thema 7: Bekostiging van maatwerk-trajecten ten behoeve van bedrijven
Dit thema is bij het Cibap niet van toepassing.
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Treasury verslag

Ontslag uitkeringen

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. Dit treasury statuut is in 2016
geactualiseerd en voldoet aan de meest recente
wetgeving op dit gebied.
Het beleid van het Cibap ten aanzien van
beleggingen is dat de periode van beleggen eindig
is en dat de belegging op een vooraf vastgestelde
einddatum wordt terugontvangen. De hoofdsom
van de belegging wordt door de financiële
onderneming waar de belegging is afgesloten, te
allen tijde gegarandeerd. Er wordt niet in aandelen
en derivaten belegd en slechts in uitzonderlijke
gevallen in obligaties. Overtollige liquide
middelen worden in principe op een deposito- of
spaarrekening gezet.
Het beleid ten aanzien van leningen is dat de
instelling leningen kan afnemen van financiële
instellingen uit een lidstaat van de EU, die
minimaal een rating A hebben. Alle lopende
leningen zijn bij een dergelijke instelling afgesloten
en hebben een rente vast periode van 10 jaar.
Sinds 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 bestond één
uitzondering, te weten een SNS lening die met een
Interest Rate Swap is afgesloten met gelijke hoogte
en eindigend was per 1 januari 2016. Hierbij werd
hedge accounting toegepast, zodat het gebruik
van het derivaat paste binnen het treasury beleid
(afdekken van renterisico’s). 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.
Alle langlopende leningen zijn geborgd door het
Waarborgfonds BVE.
Het Cibap heeft geen beleggingen en
leningen uitstaan. In januari 2016 is de enige
derivatenovereenkomst die het Cibap in het
verleden had afgesloten afgelost en vervangen
door een nieuwe lening met een rentevast periode
van 10 jaar.

In het verslagjaar 2016 heeft een ontslag uitkering
plaatsgevonden van bruto € 6.144,- aan een
medewerker waarmee het dienstverband is
beëindigd. Daarnaast is aan deze medewerker een
transitievergoeding van € 3.856,- bruto uitbetaald.
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 herplaatsingsmogelijkheden
binnen de organisatie. Bij onvoldoende
herplaatsingsmogelijkheden 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.
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Set met Indicatoren conform regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (Resultatenbox)
Kengetal
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit
Solvabiliteit 1

2012
0,87
1,90
0,27

2013
0,98
3,20
0,30

2014
1,18
3,12
0,33

2015
1,35
6,32
0,37

2016
1,66
2,21
0,39

Liquiditeit (current ra9o)
1,66
1,35
1,18
0,87

2012

0,98

2013

2014

2015

2016

Rentabiliteit
6,32

3,20

3,12
2,21

1,90

2012

2013

2014

2015

2016

Solvabiliteit 1

0,27

2012
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0,30

2013

0,33

2014

0,37

2015

0,39

2016

Toelichting liquiditeit meerdere jaren
De slechte liquiditeitspositie in 2011 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.
Ondanks het hoge investeringsniveau in 2016 is de Stichting in staat geweest
de liquiditeitspositie verder te verbeteren. Dit is mede te danken aan het
realiseren van een aanzienlijk hoger exploitatieresultaat dan begroot
(exclusief voorziening duurzame inzetbaarheid) en het oversluiten van
een langlopende lening. Het af te lossen bedrag was per 31-12-2015 als
kortlopende schuld opgenomen. De nieuwe lening is als langlopende lening
opgenomen.

Toelichting rentabiliteit meerdere jaren
Sinds het boekjaar 2011 is de rentabiliteit positief. Sinds het boekjaar 2013
voldoet de rentabiliteit aan de door onze Raad van Toezicht gestelde norm
van minimaal 2%. De daling van de rentabiliteit in 2016 ten opzichte van
2015 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het treffen van een
voorziening voor duurzame inzetbaarheid. 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
minimaal 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.
Sinds 2013 laat de solvabiliteit een stijgende lijn 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 2020) 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).
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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 2021 wordt
uitgegaan van een studentenpopulatie van 1750
studenten per 1 oktober 2017, die zich vanaf dat
moment stabiliseert. Per 1 oktober 2016 heeft
het Cibap 1693 studenten. 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
Vanaf 2017 verwachten wij een groei in onze
bekostiging, mede door de positieve effecten van
de cascade bekostiging, gelden vanuit variabele
kwaliteitsafspraken en excellentie trajecten. 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. Wij verwachten dat de formatie,
die per oktober 2016 126 fte bedraagt, gaat stijgen
naar 134 fte in 2018. Daarna is de verwachting dat
de formatie zich zal stabiliseren, ten gevolge van
een stabiele studentenpopulatie.
Bovenstaande leidt tot een stijging van de
personeelslasten en de huisvestingslasten. In het
onderdeel huisvestingsbeleid staat beschreven
hoe wij de behoefte aan extra huisvesting hebben
opgevangen. 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.
In het verslagjaar 2016 hebben wij een
rentabiliteit gerealiseerd van 2,21%. Dit
rentabiliteitscijfer is negatief beïnvloed
door het vormen van een voorziening voor
duurzame inzetbaarheid. Door de stijgende
studentenpopulatie, de daarmee gepaard gaande
extra formatie- en huisvestingsbehoefte en de
bekostigingssystematiek T-2, verwachten wij
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in 2017 een rentabiliteit te realiseren die net
boven nul uitkomt. Vanaf 2018 zal de rentabiliteit
gaan stijgen tot een niveau boven de 2% in
verband met aanvullende bekostiging door de
studententoename.
Door de positieve rentabiliteit de komende
jaren en het aflossen van langlopende leningen
zal onze solvabiliteitspositie de komende jaren
verder verbeteren. Wij begroten eind 2021 een
solvabiliteit van 50% (solvabiliteit 1) respectievelijk
57% (solvabiliteit 2).
De liquiditeitspositie per 31-12-2016 is 1,64
(quick) respectievelijk 1,66 (current) en voldoet
daarmee ruimschoots aan de eisen die daaraan
gesteld worden (minimaal 0,50). In 2016 is
liquiditeitspositie verder verbeterd, ondanks
het hoge investeringsniveau in dat jaar. Het
exploitatieresultaat (exclusief voorziening
duurzame inzetbaarheid) is beter dan begroot,
de investeringen (zowel regulier als in de
Ontwerpfabriek) zijn ruim binnen de begroting
gebleven en de kortlopende schulden zijn
afgenomen.
Vanaf de begroting 2017 is jaarlijks rekening
gehouden met een opbrengst van € 673.800
in het kader van variabele kwaliteitsafspraken
(VSV, studiewaarden, BPV verbeterplan).

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 heeft het Cibap
in 2016 de Ontwerpfabriek ingericht, 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 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
heeft een bedrag van € 1.242.650 geïnvesteerd
en de gemeente Zwolle € 2.000.000. Het Cibap
heeft haar investeringsbedrag uit beschikbare
liquide middelen betaald. Daarnaast heeft de
Provincie Overijssel een subsidie van € 150.000,toegezegd voor dit project, waarvan in 2016 een
voorschot van € 120.000,- is ontvangen. 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 met enige
regelmaat 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 € 800.000 goedgekeurd
voor het boekjaar 2017. Dit betreft met name
gebouw gebonden- en ICT investeringen.
In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2018
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
Zwolle. De Volksuniversiteit gaat met ingang van
het schooljaar 2017 – 2018 alle cursusactiviteiten
op 1 avond organiseren.
Met de ingebruikname van de Ontwerpfabriek,
de doorontwikkeling van Cibap Business en
Cibap in Company 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 2017 is een positief
resultaat begroot van € 84.000,- Vanaf 2018 zijn de
exploitatieresultaten hoger begroot dan in 2017.
Ten gevolge hiervan zullen ook onze financiële
kengetallen de komende jaren verbeteren.
Het Cibap heeft geen bestemmingsreserves en
overige reserves en de verwachting is dat dit
ongewijzigd zal blijven.
Voorzieningen
Het Cibap kent een viertal voorzieningen, te
weten een voorziening voor onderhoudskosten,
een voorziening voor jubileum uitkeringen, een
voorziening voor langdurig ziekteverzuim en een
voorziening voor duurzame inzetbaarheid. Aan
de voorziening voor onderhoudskosten wordt
jaarlijks € 160.000 gedoteerd voor de locaties
Nijverheidstraat en Esdoornstraat. Deze dotatie is
gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen
(MJOP) die voor beide locaties zijn opgesteld.
Begin 2017 is het MJOP voor de locatie
Nijverheidstraat geactualiseerd. In verband met
het betrekken van de Ontwerpfabriek zal de
dotatie aan de onderhoudsvoorziening moeten
worden verhoogd. In de meerjarenbegroting is
rekening gehouden met een jaarlijkse extra dotatie
van € 50.000. Begin 2017 is een MJOP opgesteld
voor deze locatie. Op basis van dit MJOP dient
jaarlijks € 75.000 te worden gedoteerd aan de
onderhoudsvoorziening.
De voorziening voor jubileum uitkeringen is
gebaseerd op een vast bedrag per fte in loondienst
bij het Cibap. 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. Per
eind 2016 is deze voorziening volledig ingezet. De
ontwikkeling in het langdurig ziekteverzuim heeft
ertoe geleid dat er geen extra dotatie is gedaan.
In het boekjaar 2016 is een voorziening gevormd
voor duurzame inzetbaarheid. De hoogte van de
gevormde voorziening bedraagt € 469.000,-.
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Financieringsstructuur

Risicobeheersing

De financieringsstructuur zoals beschreven in
hoofdstuk 6 van het bestuursverslag 2016 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
en geen leningen vervroegd zullen aflossen.

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.
- 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
wordt jaarlijks geactualiseerd. Een van de
onderdelen die van groot belang is voor het
opstellen van de meerjarenbegroting is het
meerjaren formatieplan. Voor het onderwijzend
personeel is dit plan beschikbaar. In 2017 zal
een actualisatie van de Strategische Personeels
Planning plaatsvinden, met behulp van een
extern adviesbureau. In de meerjarenbegroting
tot en met 2021 is rekening gehouden

Onze financiële positie en de
ontwikkeling en risico’s
Wij beschouwen onze financiële positie per
31-12-2016 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 50%), 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 mager jaar wordt.
Dat heeft te maken met het feit dat wij pas
vanaf 2018 aanvullende bekostiging krijgen
voor de stijging van het studentenaantal,
terwijl wij vanaf 2016 al extra kosten maken
voor formatie en huisvesting. Voor de jaren
na 2018 verwachten wij een rentabiliteit die
(ruimschoots) voldoet aan onze interne eis van
2%. Door deze rentabiliteitsontwikkeling en het
aflossen van langlopende leningen begroten
wij dat onze solvabiliteitspositie zal verbeteren
tot respectievelijk 50% (solvabiliteit 1) en 57%
(solvabiliteit 2) per 31-12-2021.
Resumerend kunnen wij stellen dat wij, met
behoud van onze groei ambities, in staat zijn onze
financiële positie de komende jaren te verbeteren.
Het 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.
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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 meerjaren
onderhoudsplannen voor alle locaties.
- 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 wordt 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:

1

Positionering / cultuurwaarden

• Heldere en gegunde positionering in de
omgeving als vakschool voor de creatieve
industrie.
• Onderscheidend aanbod aan opleidingen in
afstemming met het beroepenveld
• Kernwaarde Omgevingsbewustzijn
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.
Het Cibap voert in vier domeinen een
onderscheidend en kwalitatief aanbod aan
creatieve opleidingen

2

Onze studenten / ons onderwijs

• Onderwijskundige realisatie van Cibap PRO en
kwaliteitsplan
• Inzet van kerncompetenties als leidend principe
in kwalificatiedossiers
• Kwaliteit op orde
• Groei studentenaantal
Belangrijke elementen zijn dat het kwaliteitsplan
inclusief excellentie en het BPV verbeterplan worden
gerealiseerd en positief bevonden door MBO in
Bedrijf. Onze onderwijskwaliteit voldoet ruimschoots
aan het toezichtskader en wordt gemonitord in de
kwaliteitscyclus. De samenwerkingsstichting met
SintLucas (No School) dient als platform voor nieuw
onderwijs en biedt vernieuwende concepten en
realiseert het uitvoeringsplan.
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3

Onze omgeving / het werkveld

• Stabilisatie en doorontwikkeling activiteiten
Creatieve Coöperatie
• Partnerschap SintLucas
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.
De samenwerking met SintLucas levert resultaten
op in beleving, waardoor we leren van elkaar
en ons positioneren als landelijk netwerk van
topopleidingen.

4

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.
Het formatie- en scholingsplan is opgesteld en
in uitvoering genomen en het MT volgt een
leiderschapsprogramma.
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5

Onze financiën

• Realiseren afspraken over solvabiliteit , liquiditeit
en rentabiliteit
• Realiseren financiële begroting 2017
• Investeringen binnen begroot niveau
De geplande toename van studenten, de hieruit
voortvloeiende toename van formatie en de
uitbreiding van onze locatie hebben financiële
impact.
Door maandelijks de ontwikkeling van
studentenaantallen, formatie en de investeringen
te volgen verwachten wij tijdig in te kunnen
ingrijpen indien er signalen zijn dat een van
de onderdelen niet past binnen de financiële
begroting 2017.

CP Kengetallen
Continuïteit, kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1562

1693

1750

1750

1750

1750

1750

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

87,40

89,20

91,90

93,20

93,20

93,20

93,20

Indirect
onderwijsondersteunend
personeel (fte)

18,90

19,20

23,20

23,20

23,20

23,20

23,20

Direct onderwijsondersteunend
personeel (fte)

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

Ondersteunend personeel (fte)

32,70

33,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

Totale personele bezetting (fte)

124,10

126,20

132,90

134,20

134,20

134,20

134,20

Kengetallen
Aantal leerlingen, studenten en
deelnemers
per 1 oktober

Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig
Realisatie
Realisatie
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose

Personele bezetting per 31
december
Bestuur / management (fte)
Personeel primair proces (fte)

Uitsplitsing ondersteunend
personeel

Overige kengetallen

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig
Realisatie
Realisatie
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose

Aantal leerlingen / Totaal
personeel

12,59

13,42

13,17

13,04

13,04

13,04

13,04

Aantal leerlingen /
Onderwijzend personeel

17,87

18,98

19,04

18,78

18,78

18,78

18,78
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CP Balans
Continuïteit, balans

Balans

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

EUR Bedragen: x 1

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

13.014.832

13.372.035

13.188.550

12.866.054

12.508.604

12.106.948

11.659.248

Financiële vaste activa

36.319

60.567

60.567

60.567

60.567

60.567

60.567

Totaal van vaste activa

13.051.151

13.432.602

13.249.117

12.926.621

12.569.171

12.167.515

11.719.815

19.195

26.537

26.537

26.537

26.537

26.537

26.537

285.254

319.289

299.289

279.289

259.289

239.289

219.289

0

0

0

0

0

0

0

Liquide middelen

3.067.081

2.930.281

2.945.653

3.265.788

3.837.449

4.290.359

4.826.930

Totaal van vlottende activa

3.371.530

3.276.107

3.271.479

3.571.614

4.123.275

4.556.185

5.072.756

16.422.681

16.708.709

16.520.596

16.498.235

16.692.446

16.723.700

16.792.571

Eigen vermogen
Eigen vermogen, algemene
reserve
Eigen vermogen,
bestemmingsreserves
Eigen vermogen, overige
reserves en fondsen
Voorzieningen

6.089.059

6.440.515

6.524.785

6.973.444

7.595.654

8.077.850

8.470.650

6.089.059

6.440.515

6.524.785

6.973.444

7.595.654

8.077.850

8.470.650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

613.158

972.431

1.119.817

1.068.566

1.060.335

1.029.161

1.124.401

Langlopende schulden

7.219.212

7.319.028

6.919.259

6.519.490

6.119.721

5.719.952

5.320.183

Kortlopende schulden

2.501.252

1.976.735

1.956.735

1.936.735

1.916.736

1.896.737

1.877.337

16.422.681

16.708.709

16.520.596

16.498.235

16.692.446

16.723.700

16.792.571

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten (kortlopend)

Totaal van activa

Passiva

Totaal van passiva
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CP Baten en lasten
Continuïteit, raming/staat van baten en lasten

Staat van
baten en lasten
EUR Bedragen: x 1
Prognose basis, aantal
leerlingen, deelnemers
en studenten

01-01-2015
t/m

01-01-2016
t/m

01-01-2017
t/m

01-01-2018
t/m

01-01-2019
t/m

01-01-2020
t/m

01-01-2021
t/m

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

1562

1693

1750

1750

1750

1750

1750

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en
-subsidies overige
overheden
College-, cursus-, les- en
examengelden
Baten werk in opdracht
van derden
Overige baten

13.292.669

13.820.950

14.138.412

14.989.412

15.201.412

15.189.012

15.175.000

416.980

422.257

580.068

550.068

524.068

560.068

550.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404.512

452.613

234.250

238.175

239.360

243.305

240.000

Totaal baten

14.114.161

14.695.820

14.952.730

15.777.655

15.964.840

15.992.385

15.965.000

9.130.241

10.171.969

10.486.518

10.856.091

10.867.091

11.092.980

11.092.500

843.056

886.143

983.485

1.022.496

1.057.450

1.101.656

1.147.700

Huisvestingslasten

1.013.520

1.069.398

1.252.094

1.263.559

1.275.196

1.158.911

1.185.000

Overige lasten

1.967.673

1.992.898

1.905.450

1.958.086

1.926.876

1.953.373

1.955.000

12.954.490

14.120.408

14.627.547

15.100.232

15.126.613

15.306.920

15.380.200

1.159.671

575.412

325.183

677.423

838.227

685.465

584.800

0

0

0

0

0

0

0

19.080

8.095

3.600

3.000

3.000

3.000

3.000

Financiële lasten

285.371

258.069

244.513

231.764

219.017

206.268

195.000

Resultaat

893.380

325.438

84.270

448.659

622.210

482.197

392.800

0

0

0

0

0

0

0

28.236

26.018

0

0

0

0

0

921.616

351.456

84.270

448.659

622.210

482.197

392.800

0

0

0

0

0

0

0

921.616

351.456

84.270

448.659

622.210

482.197

392.800

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

0

0

Buitengewone lasten

0

0

0

0

0

0

0

921.616

351.456

84.270

448.659

622.210

482.197

392.800

Baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Gerealiseerde
herwaardering
Financiële baten

Belastingen
Resultaat uit
deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van
derden
Nettoresultaat

Totaal resultaat
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Financiële kengetallen
2015

2016

2017

2018

10,60%

10,24%

14,10%

14,20%

Liquiditeit (current ratio)

1,35

1,66

1,67

1,84

2,15

2,40

2,70

Liquiditeit (quick ratio)

1,34

1,64

1,66

1,83

2,14

2,39

2,69

Personeelslasten /
Rijksbijdragen

68,69%

73,60%

74,17%

72,43%

71,49%

73,03%

73,10%

Personeelslasten / Totaal lasten
plus financiële lasten

68,96%

70,74%

70,51%

70,81%

70,82%

71,51%

71,22%

Rentabiliteit

6,32%

2,21%

0,56%

2,84%

3,90%

3,01%

2,46%

Solvabiliteit I

0,37

0,39

0,39

0,42

0,46

0,48

0,50

Solvabiliteit II
(inclusief voorzieningen)

0,41

0,44

0,46

0,49

0,52

0,54

0,57

Financiële kengetallen
Huisvestingsratio

2019

2020

2021

Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig
Realisatie
Realisatie
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

43,08%

43,80%

43,63%

44,19%

47,57%

50,50%

53,05%

Voorzieningen / Totaal baten
plus financiële baten

4,34%

6,61%

7,49%

6,77%

6,64%

6,43%

7,04%

Rijksbijdragen / Totaal baten
plus financiële baten

94,05%

94,00%

94,53%

94,99%

95,20%

94,96%

95,03%

Overige overheidsbijdragen en
-subsidies / Totaal baten plus
financiële baten

2,95%

2,87%

3,88%

3,49%

3,28%

3,50%

3,44%

Investeringen huisvesting /
Totaal baten plus financiële
baten

2,40%

3,35%

Investeringen inventaris en
apparatuur / Totaal baten
plus financiële baten

0,60%

4,24%

Kengetallen overig
Algemene reserve / Totaal baten
plus financiële baten
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Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig Enkelvoudig
Realisatie
Realisatie
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
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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.
Financiële vaste activa
Deelnemingen zijn in de jaarrekening gewaardeerd
tegen de vermogensmutatiemethode.
Vlottende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.

76 Cibap vakschool voor verbeelding

Voorzieningen
De onderhoudsvoorziening wordt gevormd aan de
hand van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
per locatie. Deze MJOP's zijn in 2017 geactualiseerd
voor de locatie Nijverheidstraat en in 2012 voor de
locatie Esdoornstraat. Begin 2017 is ook een MJOP
opgesteld voor de Ontwerpfabriek.
In de afgelopen jaren is, in het kader van de nieuwen 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 zijn ten laste van
de onderhoudsvoorziening gebracht, voor zover dit
onderhoud betreft.
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. Per eind 2016 is het bedrag dat
aan deze voorziening was gedoteerd, volledig
onttrokken. Er is in 2016 aanvullend gedoteerd aan
deze voorziening.
In het boekjaar 2016 is een voorziening gevormd
voor duurzame inzetbaarheid. Er is een bedrag van
€ 468.946,- gedoteerd aan deze voorziening, welk
bedrag volledig ten laste van het exploitatieresultaat
2016 is gebracht.

Consolidatie

Bepaling van het exploitatiesaldo

Vreemde valuta zijn niet van toepassing.

De Stichting Cibap heeft een belang van 99,9
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.
In het verslagjaar 2016 is opgericht de Stichting
No School. De Stichting is gevestigd te Eindhoven
en heeft tot doel het stimuleren en faciliteren van
permanente en duurzame kwaliteitsverbeteringen
en het bevorderen van de samenwerking tussen
Cibap en SintLucas. Het balanstotaal van deze
Stichting blijft eveneens onder de 5% van het
balanstotaal van de Stichting Cibap en daarom
wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling voor
consolidatie. Cibap en SintLucas hebben ieder het
recht een bestuurder te benoemen. Slechts Cibap en
SintLucas kunnen tot bestuurder worden benoemd.

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

Vreemde valuta

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
In 2016 hebben geen stelselwijzigingen
plaatsgevonden.
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Balans
31-12-2016

EUR Bedragen: x 1

31-12-2015

Enkelvoudig

Enkelvoudig

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

13.372.035

13.014.832

Financiële vaste activa

60.567

36.319

Totaal van vaste activa

13.432.602

13.051.151

26.537

19.195

319.289

285.254

0

0

Liquide middelen

2.930.281

3.067.081

Totaal van vlottende activa

3.276.107

3.371.530

16.708.709

16.422.681

6.440.515

6.089.059

972.431

613.158

Langlopende schulden

7.319.028

7.219.212

Kortlopende schulden

1.976.735

2.501.252

16.708.709

16.422.681

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten (kortlopend)

Totaal van activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal van passiva

Toelichtingen

Enkelvoudig

Aanpassing balansgegevens
per 1 januari boekjaar

Nee
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Balansposten
Materiële vaste activa
De stijging van de materiële vaste activa met
€ 357.203,- heeft te maken met een hoger
investerings- (€ 1.426.561,-) dan afschrijvingsniveau
(€ 886.143,-). Daarnaast heeft het Cibap in 2016
een bedrag van € 183.215,- in mindering gebracht
op het investeringsniveau in verband met een
ontvangen EFRO subsidie voor investeringen in
haar locatie Esdoornstraat 3.
Investeringen zijn gepleegd in gebouwen en
terreinen (€ 493.233,-), inventaris en apparatuur
(€ 623.205,-) en andere vaste bedrijfsmiddelen
(€ 310.123,-). In de investeringen in gebouwen
en terreinen is een voorschot van € 120.000,begrepen, op een toegezegde subsidie
door de Provincie Overijssel voor de locatie
Ontwerpfabriek. De toegezegde subsidie bedraagt
€ 150.000,-. Het resterende bedrag wordt in
2017 ontvangen, na indiening van de subsidie
verantwoording.
Het merendeel van de in 2016 gepleegde
investeringen heeft betrekking op investeringen in
de Ontwerpfabriek. Dit betreft gebouw gebonden
investeringen, inventaris en ICT voorzieningen.
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.
De deelneming Creatieve Coöperatie Beheer BV is
per 31-12-2016 gewaardeerd op een bedrag van
€ 18.232,-.
De deelneming Innotiq Cibap BV is per 31-12-2016
gewaardeerd op een bedrag van € 42.334,-.
Beide deelnemingen staan ten dienste van het
onderwijs bij het Cibap. De deelneming Innotiq
Cibap B.V. voorziet in een belangrijk deel van de
personeelsbehoefte van de (onderwijs)organisatie
en de deelneming Creatieve Coöperatie Beheer B.V.
is verantwoordelijk voor de verhuur van de locatie
Esdoornstraat aan met name ondernemers in de
creatieve industrie.

Voorraden
De waarde van de voorraden is licht gestegen ten
opzichte van het niveau per 31 december 2015.
Het betreft magazijnvoorraden ten behoeve van
het onderwijsproces en de verkoop aan studenten.

Vorderingen
De stijging van de vorderingen per 31 december
2016 ten opzichte van 31 december 2015 wordt
veroorzaakt door een stijging van zowel de
post vooruitbetaalde kosten als de post overige
overlopende activa. 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
overige overlopende activa bestaat uit nog te
ontvangen huurbedragen, nog te ontvangen rente
en te ontvangen zwangerschapsvergoedingen.
Liquide middelen
Per einde boekjaar heeft de stichting € 2.930.000,liquide middelen tot haar beschikking. Ten
opzichte van 31-12-2015 is dit een teruggang met
€ 136.800,-. De liquiditeitspositie van de stichting
is verbeterd ten opzichte van 31-12-2015 en
bedraagt per einde boekjaar 1,66 (current ratio).
Dit heeft mede te maken met een daling van de
kortlopende schulden. Het kasstroomoverzicht
geeft een gedetailleerde weergave van de mutaties
in liquide middelen.
Eigen vermogen
Het positieve resultaat (inclusief
deelnemingsresultaat € 351.456,-) 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 € 6.440.515,-.
Voorzieningen
De post voorzieningen bestaat uit een viertal
bedragen, te weten € 387.015,- voor de
onderhoudsvoorziening, € 105.137- voor de
personeelsvoorziening voor jubilea, € 11.333,voor de personeelsvoorziening voor langdurig
ziekteverzuim en € 468.946,- voor de voorziening
voor duurzame inzetbaarheid.
Er is in 2016 een bedrag van € 210.806,- aan de
voorziening onderhoud onttrokken in verband
met uitgevoerd onderhoud aan de gebouwen
Nijverheidsstraat 11 en Esdoornstraat 3 te Zwolle.
In 2016 is € 159.997,- gedoteerd aan de
onderhoudsvoorziening.
Aan de voorziening voor jubileumuitkeringen is in
2016 € 3.032,- onttrokken en € 5.335,- 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
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is in 2016 een bedrag van € 22.500,- gedoteerd en
een bedrag van € 83.667,- onttrokken. Deze mutaties
waren gebaseerd op een specifieke medewerker.
Daarmee is deze voorziening per eind 2016 bijna
volledig ingezet. Op basis van de stand van zaken
met betrekking tot langdurig ziekteverzuim,
is besloten niet opnieuw te doteren aan deze
voorziening.
Gedurende het boekjaar 2016 is een voorziening
voor duurzame inzetbaarheid gevormd. Ten laste
van de exploitatie 2016 is een bedrag van € 468.946,gebracht, welk bedrag aan deze voorziening
is gedoteerd. Deze dotatie is gebaseerd op de
opbouw van het medewerkersbestand en er is
een procentuele aanname gedaan van de kans dat
deze medewerkers gaan deel nemen aan de (CAO)
regeling duurzame inzetbaarheid.

Langlopende schulden
Gedurende het verslagjaar is op de langlopende
leningen afgelost (€ 364.933,-). Er is een nieuwe
lening aangetrokken die dient ter aflossing van
een lening waarvan de van toepassing zijnde
renteperiode afliep per 1 januari 2016. Deze nieuwe
lening is bij een andere kredietinstelling afgesloten
tegen een lager rentetarief. Het restsaldo op de
oude lening bedroeg € 554.553, de nieuwe lening is
afgesloten voor € 550.000,-.
Onder langlopende schulden is een bedrag
van € 695.775,- 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.
Kortlopende schulden
Het aflossen van het per 31-12-2015 onder de
kortlopende schulden opgenomen bedrag van
€ 508.659,- inzake een langlopende lening heeft
geleid tot een afname van de kortlopende schulden.
De nieuwe lening is verantwoord onder de
langlopende schulden.
Investeringen
De investeringen in het verslagjaar bedroegen
€ 1.426.561,-. Hiervan betreft € 493.233,investering in de gebouwen Nijverheidstraat,
Zwartewaterallee en Esdoornstraat. Investeringen
hebben plaatsgevonden in de ontwikkeling
van de Ontwerpfabriek (Zwartewaterallee),
klimaatbeheersing en verbouw docentenruimtes
(gebouw Nijverheidstraat).
Investeringen in inventaris en apparatuur (€ 623.205,)
betreffen investeringen in de Ontwerpfabriek en
meubilair / inventaris ten behoeve van de locatie
Nijverheidstraat.
De investeringen in overige materiele vaste activa
(€ 310.123,-) betreffen investeringen in computers
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en aanverwante apparatuur. Er is geïnvesteerd in
computers in onderwijslokalen, opslagcapaciteit,
beamers, Virtual Reality apparatuur, een
narrowcasting project en een laptopproject voor
medewerkers. Daarnaast is geïnvesteerd in de aanleg
van de infrastructuur in de Ontwerpfabriek en de
benodigde ICT apparatuur voor deze nieuwe locatie.
Het totale investeringsniveau in de Ontwerpfabriek
bedroeg in 2015 en 2016 € 3.300.150,-. Hiervan
heeft de gemeente Zwolle € 2.000.000,- voor haar
rekening genomen, het Cibap € 1.122.650,- en een
bedrag van € 120.000,- is gefinancierd vanuit een
subsidie van de Provincie Overijssel. Daarnaast heeft
de gemeente Zwolle bijgedragen in de kosten van
de asbestsanering die heeft plaatsgevonden. Deze
bijdrage was € 57.500,-.
In het verslagjaar is een bedrag van € 183.215,ontvangen EFRO subsidie verantwoord. Dit bedrag
is administratief verwerkt als desinvestering.
Gedurende het verslagjaar is een bedrag van
€ 120.000,- als subsidie-voorschot ontvangen van de
provincie Overijssel. Dit bedrag is in het verslagjaar
in mindering gebracht op het investeringsniveau
van de Ontwerpfabriek. De toegezegde subsidie
bedraagt € 150.000,-. De EFRO subsidie is
ontvangen voor aanpassingen van onze locatie
Esdoornstraat, de provinciale subsidie voor de locatie
Ontwerpfabriek.
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.

Toekomstige Investeringsplannen
Voor het jaar 2017 worden investeringen begroot
voor een totaalbedrag van € 800.000,-.
In dit bedrag is € 222.000,- opgenomen voor ICTgerelateerde investeringen, zoals een laptopproject
voor medewerkers, laptop werkplekken, telefoons,
digitheek, een CRM systeem en geluid/aansturing
restaurant. Een bedrag van € 144.000,- is begroot
voor gebouw-gebonden investeringen (aanpassing
van leslokalen en vernieuwen regeltechniek) en een
bedrag van € 100.000,- is begroot voor investeringen
in inventaris en apparatuur en andere vaste
bedrijfsmiddelen (AV studio , (virtuele) filmstudio,
inventaris en meubilair leslokalen).
Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de
mogelijkheden en kosten van het aanpassen van de
klimaatbeheersing in een drietal gebouwdelen met
leslokalen. Voor deze investeringen is ruim
€ 300.000,- begroot.
Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag
van € 800.000,- goedgekeurd voor het jaar 2017. De
verwachting is dat het investeringsniveau in de jaren
na 2017 op een niveau van € 700.000,- per jaar zal
uitkomen.
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Staat van baten en lasten
01-01-2016 t/m

01-01-2016 t/m

01-01-2015 t/m

31-12-2016

31-12-2016

31-12-2015

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Begroting

Enkelvoudig
Realisatie

13.820.950

13.125.510

13.292.669

422.257

382.919

416.980

College-, cursus-, les- en examengelden

0

0

0

Baten werk in opdracht van derden

0

0

0

452.613

205.750

404.512

14.695.820

13.714.179

14.114.161

10.171.969

9.205.652

9.130.241

886.143

954.668

843.056

Huisvestingslasten

1.069.398

1.249.934

1.013.520

Overige lasten

1.992.898

1.587.999

1.967.673

14.120.408

12.998.253

12.954.490

575.412

715.926

1.159.671

0

0

0

Financiële baten

8.095

7.500

19.080

Financiële lasten

258.069

267.559

285.371

Resultaat

325.438

455.867

893.380

0

0

0

26.018

0

28.236

351.456

455.867

921.616

0

0

0

351.456

455.867

921.616

0

0

0

0
351.456

0

0
921.616

EUR Bedragen: x 1
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige baten
Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Gerealiseerde herwaardering

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Totaal resultaat
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455.867

Exploitatieresultaat
Voor het kalenderjaar 2016 was een positief
resultaat begroot van € 455.867,- (exclusief
deelnemingsresultaat). Het gerealiseerde resultaat
(exclusief deelnemingsresultaat) bedraagt
€ 325.438,- positief. De totale baten zijn € 981.641,hoger uitgevallen dan begroot, de totale lasten
€ 1.122.155,- hoger dan begroot en het saldo van
financiële baten en lasten € 10.085,- beter dan
begroot. Het deelnemingsresultaat bedraagt
€ 26.018- positief.
Voor wat betreft de baten zijn zowel de
rijksbijdrage, de overheidsbijdragen en –subsidies
overige overheden als de overige baten hoger dan
begroot.
De rijksbijdrage is € 695.440,- hoger dan begroot,
de overheidsbijdragen € 39.338,- en de overige
baten € 246.863,-.
Belangrijke posten waardoor de rijksbijdrage
hoger is uitgevallen dan begroot, zijn een hogere
rijksbijdrage beroepsonderwijs (€ 362.001,-), een
hogere prestatie subsidie VSV (€ 175.000,-),
hoger variabel deel kwaliteitsafspraken
inzake studiewaarden (€ 43.891,-) en hogere
excellentiegelden OC&W (€ 63.422,-). De hogere
rijksbijdrage beroepsonderwijs wordt mede
veroorzaakt door een hogere vergoeding voor de
CAO afspraken, dan begroot.
De overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot
door een hogere vergoeding vanuit de
wachtgeldregeling en hogere USZO vergoedingen
dan begroot.
De overige baten zijn hoger dan begroot door
hogere opbrengsten dan begroot bij Cibap
Business, aanval op uitval regionaal, excursie
gelden van studenten, excellentiegelden van MBO
15 / MBO In Bedrijf en hogere diverse baten.
De stijging van de lasten ten opzichte van de
begroting wordt veroorzaakt door hogere
personeelslasten en hogere overige lasten dan
begroot. De huisvestingslasten en afschrijvingen
zijn lager dan begroot.
De personeelslasten zijn ten opzichte van 2015
gestegen met € 1.041.700,-. De personeelslasten
zijn hoger uitgekomen dan het niveau van de
begroting 2016 (€ 966.300,-). De stijging van de
personeelslasten ten opzichte van 2015 en de
begroting 2016 wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door het vormen van een voorziening
voor duurzame inzetbaarheid (€ 468.946,-). De
stijging ten opzichte van 2015 heeft te maken met
een toenemende formatie in de organisatie, zowel
bij het onderwijzend- als bij het ondersteunend
personeel. Ook de in 2016, met terugwerkende
kracht doorgevoerde CAO verhoging en de CAO

periodieken hebben geleid tot hogere personele
kosten dan in 2015 en ten opzichte van de
begroting 2016.
Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de
personele lasten ook hoger dan begroot
uitgevallen door extra inzet in het kader van
ziektevervanging. Het ziekteverzuim percentage in
2016 was voor Cibap begrippen hoog.
De afschrijving op vaste activa liggen iets hoger
dan het niveau van 2015. Ten opzichte van de
begroting 2016 zijn de afschrijvingen lager
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat
zowel het reguliere investeringsniveau als
het investeringsniveau in de Ontwerpfabriek
ruimschoots binnen begroting zijn gebleven in
2016.
De huisvestingslasten zijn lager uitgekomen dan
begroot en iets hoger dan de huisvestingslasten
2015. Belangrijke oorzaak ten opzichte van de
begroting 2016 is het lager uitvallen van de
huurverplichting voor de Ontwerpfabriek aan de
gemeente Zwolle, doordat het investeringsniveau
lager is uitgevallen. Ten opzichte van 2015 vallen
de huisvestingslasten hoger uit dan begroot
doordat vanaf 2016 de huisvestingslasten voor de
Ontwerpfabriek zijn opgenomen.
De stijging van de overige lasten ten opzichte van
de begroting 2016 heeft te maken met hogere
kosten voor klein onderhoud / reparaties en
aanschaffingen, hogere ICT gerelateerde kosten
en hogere Marketing en Communicatie kosten.
Ook zijn de kosten voor de openingsfestiviteiten
rondom de Ontwerpfabriek hoger uitgevallen dan
begroot.
De overige lasten 2016 zijn van een gelijk niveau
als de overige lasten 2015.
De financiële lasten zijn lager dan begroot.
Dit heeft te maken met oversluiten van een
langlopende lening per begin januari 2016,
tegen een lager rentepercentage. De financiële
baten zijn lager dan 2015 door sterk dalende
rentevergoedingen op spaargelden.
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Kasstroomoverzicht

EUR Bedragen: x 1

01-01-2016 t/m

01-01-2015 t/m

31-12-2016

31-12-2015

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

575.412

1.159.671

886.143

800.453

0

0

359.273

252.900

0

0

1.245.416

1.053.353

-7.342

1.042

-34.035

-67.612

0

0

Toename (afname) van kortlopende schulden

-524.517

534.980

Totaal van veranderingen in werkkapitaal

-565.894

468.410

1.254.934

2.681.434

8.095

19.080

258.069

285.371

Ontvangen dividenden

0

0

Mutaties overige financiële vaste activa

0

0

Betaalde winstbelasting

0

0

Buitengewone baten

0

0

Buitengewone lasten

0

0

1.004.960

2.415.143

Verwerving van immateriële vaste activa

0

0

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa

0

0

1.426.561

616.686

183.215

51.211

-1.770

-26.769

Toename (afname) leningen aan OCW en EZ

0

0

Toename (afname) overige financiële vaste activa

0

0

-1.241.576

-538.706

Toename langlopende schulden

495.000

0

Aflossing langlopende schulden

395.184

899.322

99.816

-899.322

0

0

-136.800

977.115

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen
Aanpassingen voor waardeveranderingen
Toename (afname) van voorzieningen
Overige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat

Veranderingen in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden
Afname (toename) van kortlopende vorderingen
Afname (toename) van effecten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa
Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige balansmutaties
Toename (afname) van liquide middelen
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Materiële vaste activa
Gebouwen

Inventaris en
apparatuur

Overige
materiële
vaste activa

Totaal
materiële
vaste activa

15.456.830

4.264.283

2.549.858

22.270.971

4.136.303

3.008.493

2.111.343

9.256.139

0

0

0

0

11.320.527

1.255.790

438.515

13.014.832

Investeringen

493.233

623.205

310.123

1.426.561

Desinvesteringen

174.960

8.255

0

183.215

Afschrijvingen

402.355

243.625

240.163

886.143

Mutatie gedurende de periode

-84.082

371.325

69.960

357.203

15.775.103

4.879.233

2.859.981

23.514.317

4.538.658

3.252.118

2.351.506

10.142.282

0

0

0

0

11.236.445

1.627.115

508.475

13.372.035

Verloopoverzicht van materiële vaste
activa 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1
Materiële vaste activa, posten
Stand aan het begin van de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het begin
van de periode
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen aan het begin van de
periode
Cumulatieve herwaarderingen aan het begin van
de periode
Materiële vaste activa aan het begin van de
periode

Verloop gedurende de periode

Stand aan het eind van de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het einde
van de periode
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen aan het einde van de
periode
Cumulatieve herwaarderingen aan het einde van
de periode
Materiële vaste activa aan het 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

€ 11.765.000

01-01-2016

Esdoornstraat 3

€ 3.572.000

01-01-2016

Totaal

€ 15.337.000

Verzekerde waarde gebouwen

bedrag

peildatum

Nijverheidstraat 11

€17.109.000

01-01-2017

Esdoornstraat 3

€ 4.639.000

01-01-2017

Totaal

€21.748.000

De verzekerde waarde van de Nijverheidstraat van € 17.109.000,- is conform
de taxatie zoals die op 31 mei 2011 is uitgevoerd door de HDS groep BV
(€ 15.850.000,-) verhoogd met een index. In maart 2017 heeft er een nieuwe
taxatie plaatsgevonden.
De verzekerde waarde van de Esdoornstraat 3 van € 4.639.000,- 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
Financiële vaste activa,
verloopoverzicht 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen

Vorderingen
op OCW
en EZ

Totaal
financiële
vaste activa

36.318

1

36.319

1.770

0

1.770

26.018

0

26.018

60.566

1

60.567

Financiële vaste activa, posten
Stand aan het begin van de periode
Financiële vaste activa aan het begin van de periode

Verloop gedurende de periode
Investeringen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en aflossingen
Waardeveranderingen
Aandeel in resultaat deelnemingen

Stand aan het eind van de periode
Financiële vaste activa, einde van de periode

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 € 18.232,-.
De waardering van Innotiq Cibap BV op balansdatum bedraagt € 42.334,-.
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Vlottende activa
Toelichting vlottende activa

EUR Bedragen: x 1

31-12-2016
Enkelvoudig
Realisatie

31-12-2015
Enkelvoudig
Realisatie

Voorraden
Voorraden

26.537

19.195

31.534

43.108

Groepsmaatschappijen

103.214

100.380

Subtotaal vorderingen

134.748

143.488

0

0

Vooruitbetaalde kosten

158.255

137.987

Verstrekte voorschotten

4.843

2.083

21.443

1.696

Overlopende activa

184.541

141.766

Vorderingen, totaal

319.289

285.254

2.985

1.027

Tegoeden op bankrekeningen

2.927.296

3.066.054

Liquide middelen

2.930.281

3.067.081

Vlottende activa, totaal

3.276.107

3.371.530

Vorderingen
Debiteuren

Overlopende activa,
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige overlopende activa

Liquide middelen, toelichting
Kasmiddelen

De post voorraden betreft magazijnvoorraden ten behoeve van het onderwijsproces en de verkoop aan studenten.
De post groepsmaatschappijen betreft een vordering op de Creatieve Coöperatie Beheer BV.
Vooruitbetaalde kosten betreft in 2016 ontvangen facturen inzake kosten 2017.
Vooruitbetaalde kosten betreft onder andere huur Ontwerpfabriek eerste kwartaal 2017, licentiekosten,
kopieerkosten, huurkosten verschuldigd aan de Creatieve Coöperatie Beheer B.V., verschuldigde excursiegelden
en verzekeringspremies.
Overige overlopende activa betreft nog te ontvangen bedragen inzake verhuur van faciliteiten,
zwangerschapsvergoedingen en rente op spaarrekeningen.
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Eigen vermogen
Eigen vermogen,
verloopoverzicht 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1

Algemene reserve

Groepsvermogen

Totaal
eigen vermogen

Eigen vermogen, posten
Stand aan het begin van de periode
Eigen vermogen aan het begin van de
periode

6.089.059

6.089.059

6.089.059

351.456

351.456

351.456

0

0

0

6.440.515

6.440.515

6.440.515

Verloop gedurende de periode
Resultaat verslagperiode
Overige mutaties verslagperiode

Stand aan het eind van de periode
Eigen vermogen aan het einde van de
periode

Door de toevoeging van het exploitatieresultaat 2016 van € 351.456,- aan het eigen vermogen is
het eigen vermogen gestegen tot € 6.440.515,-.
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Voorzieningen
Voorzieningen,
verloopoverzicht 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1

Personele
voorzieningen

Voorziening voor
groot onderhoud

Totaal
voorzieningen

Voorzieningen, posten
Stand aan het begin van de periode
Voorzieningen aan het begin van de periode

175.334

437.824

613.158

496.781

159.997

656.778

86.699

210.806

297.505

Vrijval

0

0

0

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet

0

0

0

Voorzieningen aan het einde van de periode

585.416

387.015

972.431

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar

14.543

62.614

77.157

477.650

289.582

767.232

93.223

34.819

128.042

Verloop gedurende de periode
Dotaties
Onttrekkingen

Stand aan het eind van de periode

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Voorzieningen, specificatie
Uitsplitsing personele voorzieningen,
verloopoverzicht 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1

Jubileumvoorziening

Langdurig
zieken

Overige
Totaal
personele
personele
voorzieningen voorzieningen

Voorzieningen, posten
Stand aan het begin van de periode
Voorzieningen aan het begin van de periode

102.834

72.500

0

175.334

Dotaties

5.335

22.500

468.946

496.781

Onttrekkingen

3.032

83.667

0

86.699

Vrijval

0

0

0

0

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet

0

0

0

0

Voorzieningen aan het einde van de periode

105.137

11.333

468.946

585.416

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar

3.210

11.333

0

14.543

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

8.704

0

468.946

477.650

93.223

0

0

93.223

Verloop gedurende de periode

Stand aan het eind van de periode

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar
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Voorzieningen
De personeelsvoorzieningen betreffen een
voorziening voor jubileumuitkeringen, een
voorziening voor langdurig ziekteverzuim en een
voorziening voor duurzame inzetbaarheid.
Per fte wordt een vast bedrag voorzien voor
jubileumuitkeringen.
In 2015 is een personele voorziening voor
langdurig ziekteverzuim gevormd. In het
verslagjaar is hieraan aanvullend € 22.500,gedoteerd en € 83.667,- onttrokken. Het saldo
per 31 december 2016 is gedurende het eerste
kwartaal van 2017 ingezet.
In het verslagjaar 2016 is een voorziening voor
duurzame inzetbaarheid gevormd voor een
bedrag van € 468.946,-. Dit bedrag is gebaseerd
op de opbouw van het medewerkersbestand
en een procentuele aanname van de kans dat
medewerkers gaan deel nemen aan de (CAO)
regeling duurzame inzetbaarheid.
In het verslagjaar is € 159.997,- aan de voorziening
voor groot onderhoud gedoteerd en is
€ 210.806,- onttrokken aan de voorziening in
verband met onderhoudswerkzaamheden.
De voorziening heeft betrekking op de
locaties Nijverheidstraat en Esdoornstraat.
De onttrekkingen hebben o.a. betrekking op
de isolatie van een aantal werkplaatsen, het
vervangen van dubbele deuren, schilderwerk en
het vervangen van vloerbedekking/linoleum.
Met ingang van 2017 zal ook gedoteerd worden
aan de onderhoudsvoorziening voor de in het
laatste kwartaal 2016 in gebruik genomen
Ontwerpfabriek. In maart 2017 is daartoe, door een
extern adviseur, een MJOP opgesteld voor deze
locatie.
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Langlopende schulden
Toelichting langlopende schulden

Langlopende schulden,
verloopoverzicht 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1

Schulden aan
OCW/EZ

Overige schulden

Totaal
langlopende
schulden

Langlopende schulden, posten
Stand aan het begin van de periode
Stand langlopend deel, begin van de periode

726.026

6.493.186

7.219.212

Stand kortlopend deel, begin van de periode

0

508.659

508.659

726.026

7.001.845

7.727.871

0

495.000

495.000

30.251

873.592

903.843

695.775

6.623.253

7.319.028

0

0

0

Stand langlopend deel, eind van de periode

695.775

6.623.253

7.319.028

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

121.004

1.478.069

1.599.073

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

574.770

5.145.184

5.719.954

Effectieve rentevoet in de verslagperiode

0,000%

3,770%

3,390%

Stand totale schuld, begin van de periode

Verloop gedurende de periode
Aangegane leningen in de verslagperiode
Aflossing in de verslagperiode

Stand aan het eind van de periode
Stand totale schuld, einde van de periode
Stand kortlopend deel, einde van de periode
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67.70.79.680

40.107194.01

40.107.193

65.02.12.835

95.16.18.407

2

3

4

5

6

Totaal

40.105296

Volgnummer

1

Stand langlopend deel,
begin van de periode

6.493.186

0

0

841.667

1.262.500

1.389.019

3.000.000

Stand kortlopend deel,
begin van de periode

508.659

508.659

0

0

0

0

0

Stand totale schuld,
begin van de periode

7.001.845

508.659

0

841.667

1.262.500

1.389.019

3.000.000

0

0

0

0

495.000

0

495.000

Aangegane leningen in
de verslagperiode

Toelichting langlopende schulden, specificatie
EUR Bedragen: x 1

Langlopende schulden, specificatie

Nummer lening
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Aflossing in de
verslagperiode
873.592

508.659

50.417

33.333

50.000

106.183

125.000

Stand totale schuld, einde
van de periode
6.623.253

0

444.583

808.334

1.212.500

1.282.836

2.875.000

Stand kortlopend deel,
einde van de periode
0

0

0

0

0

0

0

Stand langlopend deel,
eind van de periode
6.623.253

0

444.583

808.334

1.212.500

1.282.836

2.875.000

Bedrag looptijd 1 tot en
met 5 jaar
1.478.069

0

220.000

133.329

200.000

424.740

500.000

Rente

Bedrag looptijd meer dan
5 jaar
5.145.184

0 4,890%

224.583 2,250%

675.005 3,950%

1.012.500 3,140%

858.096 4,750%

2.375.000 4,630%

Rente vast/variabel
Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Renterisico afgedekt
Einddatum looptijd
lening

04-01-2016 Ja

03-01-2026 Nee

31-03-2040 Nee

02-01-2042 Nee

31-12-2028 Nee

31-12-2039 Nee

-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 31-12-2016 € 0,-. Het renterisico op deze lening
was 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. 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. Het
saldo van deze lening bedraagt per 31-12-2016
€ 499.583,-.
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 31-12-2016 € 1.389.022,-. 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 31-12-2016 € 3.000.000,-.
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.
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Het saldo van deze beide leningen gezamenlijk
bedraagt per 31-12-2016 € 2.104.167,-.
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 2017 van
bovengenoemde leningen, afgesloten bij BNG
en ING, (€ 369.518,-) zijn onder de kortlopende
schulden verantwoord.
Tevens is per 31-12-2016 als langlopende schuld
opgenomen het nog te betalen bedrag aan OC&W
inzake de opgelegde sanctie. Dit betreft een bedrag
van € 726.026,-.
De aflossingsverplichting 2017 van deze schuld
(€ 30.251,-) is onder de kortlopende schulden
verantwoord.

Kortlopende schulden
Toelichting kortlopende schulden

EUR Bedragen: x 1

31-12-2016
Enkelvoudig
Realisatie

31-12-2015
Enkelvoudig
Realisatie

Crediteuren

366.645

256.566

Belastingen en premies sociale verzekeringen

355.709

341.958

88.699

79.211

656.472

1.137.791

1.467.525

1.815.526

124.777

198.164

48.615

159.830

317.589

310.022

18.229

17.710

509.210

685.726

1.976.735

2.501.252

Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden (kortlopend)
Subtotaal kortlopende schulden

Overlopende passiva, uitsplitsing
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden

Onder de overige kortlopende schulden (€ 656.472,-) zijn onder andere de volgende verplichtingen
opgenomen:
• Aflossingsverplichtingen langlopende leningen € 369.518,• Aflossingsverplichting 2017 OCW inzake sanctie € 30.251,-.
• Nog te besteden subsidies Leonardo da Vinci/Erasmus € 25.458,-.
• Vooruit ontvangen betalingen studenten € 45.344,-. (excursies / vrijwillige bijdragen)
• Te betalen kosten € 170.708,De daling ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt doordat per ultimo 2015 een bedrag van € 554.553,- was
opgenomen inzake de aflossing van een langlopende lening bij SNS bank.
Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ betreft zij instroom BVE, excellentiegelden OC&W en nog te besteden
gelden inzake tegemoetkoming schoolkosten 18-.
Vooruit ontvangen investeringssubsidies betreft excellentieroutes (aandeel MBO15/MBO In Bedrijf ) en
subsidie voor project aanval op uitval regionaal.
Het bedrag van € 317.589,- inzake vakantiegeld en vakantiedagen heeft voor een bedrag van
€ 245.444,- betrekking op vakantiegeld, voor een bedrag van € 63.058,- op vakantiedagen en voor een bedrag
van € 7.415,- op bindingstoelage.
Overige overlopende passiva betreft een reservering voor accountantskosten.
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Overheidsbijdragen
Toelichting overheidsbijdragen

EUR Bedragen: x 1

01-01-2016 t/m

01-01-2015 t/m

31-12-2016

31-12-2015

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Rijksbijdragen, uitsplitsing
Rijksbijdragen OCW/EZ, uitsplitsing
Rijksbijdragen OCW

13.251.416

12.978.865

Rijksbijdragen OCW/EZ

13.251.416

12.978.865

Overige subsidies OCW

569.534

313.804

Overige subsidies OCW/EZ

569.534

313.804

13.820.950

13.292.669

Overige overheden

422.257

416.980

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

422.257

416.980

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

422.257

416.980

Overige subsidies OCW/EZ, toelichting

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting

De overige subsidies OCW bestaan uit:
• Studiewaarden
• VSV prestatiesubsidie
• Excellentie route OC&W
• Studieverlof BVE
• Prestatiebox VSV
• Zij-instroom
• School Maatschappelijk Werk
• Tegemoetkoming schoolkosten 18-

€ 243.891,- (variabele kwaliteitsgelden)
€ 175.000,- (variabele kwaliteitsgelden)
€ 63.422,€ 24.474,€ 20.000,€ 20.000,€ 16.859,€
5.888,-

De overige overheidsbijdragen bestaan uit:
Wachtgeldregeling

399.312,-

Kosten Loyalis/WW plus

-1.217,-

USZO vergoeding

24.162,-

Totaal

422.257,-
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Overige baten
Toelichting overige baten

EUR Bedragen: x 1

01-01-2016 t/m

01-01-2015 t/m

31-12-2016

31-12-2015

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Overige baten, uitsplitsing
Opbrengst verhuur

26.612

45.624

Overige

426.001

358.888

Overige baten

452.613

404.512

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 SintLucas (€ 3.488,-), bijdrage gemeente Zwolle
project slim roosteren (€ 10.000,-), afrekening Erasmus subsidie (€ 3.396,-) en verkoop
afgeschreven activa (€ 5.000,-).
In 2016 hebben de overige baten onder andere bestaan uit opbrengst verhuur (€ 26.612,-),
excellentieroutes bijdrage Stichting Innovatie (€ 74.248,-), excellentieroutes bijdrage MBO 15
(€ 21.669,-), opbrengst projecten via Cibap Business (€ 27.604,-), opbrengsten magazijn
(€ 54.379,-), print credits (€ 22.255,-), bijdrage studenten aan meerdaagse buitenlandse
excursies (€ 67.396,-), project aanval op uitval regionaal (€ 16.030,-), verkoop leermiddelen
aan studenten (€ 38.194,-), vrijwillige bijdrage studenten (€ 25.908,-), koffiebijdrage
medewerkers (€ 11.703,-), Erasmus + subsidie (€ 5.462,-) en overige baten (€ 30.574,-).
Van MBO15 is eind 2014 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. In 2016 is een bedrag van € 17.257,besteed en de resterende € 4.847,- is besteed in januari 2017. De gelden zijn o.a. besteed aan
(het ontwikkelen van) een academieblok, diverse doorstroommodules en masterclasses ten
behoeve van studenten en de inzet van externe adviseurs.
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,-) is in 2016 besteed. 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 in 2015 € 3.488,- besteed aan externe adviseurskosten ten behoeve van het
oprichten van een regiestichting en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst
creatief beroepsonderwijs. In 2016 is de regiestichting No School opgericht. Het resterende
bedrag (€ 6.512,-) is besteed aan de afhandeling van de juridische formaliteiten met
betrekking tot de oprichting van de Stichting No School en het organiseren van een
perspresentatie. De totale kosten rondom de oprichting en perspresentatie van No School
zijn hoger geweest dan
€ 10.000,-. De meerkosten zijn verdeeld (50/50) tussen SintLucas en Cibap.
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Lasten
Toelichting lasten
01-01-2016 t/m
31-12-2016
Enkelvoudig
Realisatie

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

5.925.114

5.626.637

Sociale lasten

765.773

731.303

Pensioenlasten

696.297

696.305

7.387.184

7.054.245

496.782

117.351

2.071.583

1.762.266

216.420

196.379

2.784.785

2.075.996

10.171.969

9.130.241

0

0

Afschrijvingen op materiële vaste activa

886.143

843.056

Afschrijvingen

886.143

843.056

267.778

0

24.267

23.159

Lasten voor energie en water

161.974

119.555

Schoonmaakkosten

225.406

182.119

95.378

86.236

Dotatie onderhoudsvoorziening

159.996

259.996

Overige

134.599

342.455

1.069.398

1.013.520

Administratie- en beheerslasten

711.138

649.638

Inventaris en apparatuur

479.118

355.245

Overige

802.642

962.790

1.992.898

1.967.673

22.500

22.500

2.355

0

809

1.530

0
25.664

236
24.266

EUR Bedragen: x 1
Personeelslasten, uitsplitsing
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

Toelichting op afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa:
uitsplitsing
Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Huisvestingslasten, uitsplitsing
Huurlasten
Verzekeringslasten

Belastingen en heffingen

Huisvestingslasten

Overige lasten, uitsplitsing

Overige lasten

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
Accountantshonoraria inzake het onderzoek van de jaarrekening
Accountantshonoraria inzake andere controleopdrachten
Accountantshonoraria inzake adviesdiensten op fiscaal terrein
Accountantshonoraria inzake andere niet-controlediensten
Accountantshonoraria
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Personeelslasten

Huisvestingslasten

De stijging van de post lonen en salarissen heeft
te maken met een CAO stijging van 3% met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Deze
CAO verhoging is in september 2016 uitbetaald,
na de totstandkoming van de definitieve CAO
MBO. Daarnaast is de formatie bij het Cibap
toegenomen, o.a. ten gevolge van een stijgend
studentenaantal.
De dotaties aan de personele voorzieningen
betreffen in 2015 de voorziening voor jubilea en de
voorziening voor langdurig ziekteverzuim. In 2015
en 2016 is voor wat betreft de post voorziening
voor jubilea gerekend met een bedrag van
€ 1.000,- per fte. Aan deze voorziening is in 2016
€ 5.336,- gedoteerd. De dotatie aan de voorziening
voor langdurig ziekteverzuim heeft in 2015
€ 72.500 bedragen en in 2016 € 22.500,-. Aan de
voorziening voor duurzame inzetbaarheid is een
bedrag van € 468.946,- gedoteerd in 2016.
De stijging van de post lasten personeel niet in
loondienst met € 309.000,- betreft de inhuur van
medewerkers via Innotiq Cibap (€ 385.000,-).
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 (€ 8.000,-), de externe
inhuur ten behoeve van innovatie (€ 83.000,-)
en passend onderwijs (€ 49.000,-) gedaald. De
personele kosten met betrekking tot inzet voor
vaste kwaliteitsafspraken zijn gestegen.

De post huurlasten betreft de huur van de locatie
Ontwerpfabriek, welke sinds 1 januari 2016
gehuurd wordt van de gemeente Zwolle.
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 eenmalig een
extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening
gepleegd van € 100.000,-.
In de overige huisvestingslasten is in 2015 een
bedrag van € 228.200,- opgenomen inzake de
verbouwing van de OBP vleugel. Daarnaast is in
2015 en 2016 een bedrag inzake de huur van een
deel van de locatie Esdoornstraat van de Creatieve
Coöperatie Beheer BV opgenomen.

Overige lasten
De overige lasten zijn ten opzichte van 2015 in
totaliteit op een gelijk niveau gebleven.
De stijging van de administratie- en beheerslasten
betreffen met name ICT gerelateerde kosten en
kosten met betrekking tot de oprichting van de
regiestichting No School.
De stijging van de kosten met betrekking tot
inventaris en apparatuur betreft klein onderhoud,
reparaties en aanschaffingen en toenemende
materiaalkosten, veroorzaakt door een stijgend
studentenaantal en de ingebruikname van de
Ontwerpfabriek.
De post overige is gedaald. Met ingang van 2016
zijn er geen vergoedingen meer betaald aan
Savantis voor BBL studenten en aan ROC de Friese
Poort voor onze toelatingstrajecten (in 2015 samen
€ 328.000,- ). Daarentegen zijn er kosten gemaakt in
het kader van de opening van de Ontwerpfabriek,
zijn de contributies en lidmaatschappen gestegen,
is er meer geld uitgegeven aan festiviteiten rondom
de diploma uitreikingen en zijn de kosten met
betrekking tot excellentie trajecten gestegen ten
opzichte van 2015.
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Financieel en overig
Financiële en overige baten en lasten

01-01-2016 t/m

EUR Bedragen: x 1

01-01-2015 t/m

31-12-2016

31-12-2015

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

8.095

19.080

Financiële baten

8.095

19.080

Rentelasten en soortgelijke kosten

258.069

285.371

Financiële lasten

258.069

285.371

0

0

26.018

28.236

Financiële lasten, uitsplitsing

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen

De samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt:
Resultaat Creatieve Coöperatie Beheer BV
Resultaat Innotiq Cibap BV
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€ 20.000,- positief
€ 6.018,- positief

Segmentatie

Gesegmenteerde informatie

Segmentatie van de balans 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1

MBO

Totaal

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

13.372.035

13.372.035

Financiële vaste activa

60.567

60.567

Totaal van vaste activa

13.432.602

13.432.602

26.537

26.537

319.289

319.289

0

0

Liquide middelen

2.930.281

2.930.281

Totaal van vlottende activa

3.276.107

3.276.107

16.708.709

16.708.709

6.440.515

6.440.515

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten (kortlopend)

Totaal van activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen

972.431

972.431

Langlopende schulden

7.319.028

7.319.028

Kortlopende schulden

1.976.735

1.976.735

16.708.709

16.708.709

Totaal van passiva

Segmentatie 01-01-2016 t/m 31-12-2016
EUR Bedragen: x 1

MBO

Totaal

Baten
Rijksbijdragen

13.820.950

13.820.950

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

422.257

422.257

Overige baten

452.613

452.613

14.695.820

14.695.820

10.171.969

10.171.969

886.143

886.143

Huisvestingslasten

1.069.398

1.069.398

Overige lasten

1.992.898

1.992.898

14.120.408

14.120.408

575.412

575.412

Financiële baten

8.095

8.095

Financiële lasten

258.069

258.069

Resultaat

325.438

325.438

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Totaal resultaat

0

0

26.018

26.018

351.456

351.456

0

0

351.456

351.456

0

0

0

0

351.456

351.456
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775211-1

781273-1

707143-1

683375-1

413457-1

Lerarenbeurs

Zij instroom BVE

Lerarenbeurs

Zij instroom BVE

Lerarenbeurs

01-02-2012

01-01-2015

01-01-2015

01-01-2016

01-01-2016

Toewijzing
datum

Totaal

Schoolmaatschappelijk werk

Omschrijving

733666-1

Toewijzing
kenmerk
01-01-2016

Toewijzing
datum

G2A Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend
EUR Bedragen: x 1

Toewijzing
kenmerk

Omschrijving

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, bekopt

Model G Verantwoording subsidies

Verantwoording subsidies

102

16.859

16.859

Bedrag van de
toewijzing

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Prestatie
afgerond?

0

0

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

0

0

Lasten
t/m vorig
verslagjaar

0

0

Stand
begin
verslagjaar

16.859

16.859

Ontvangst
in verslagjaar

16.859

16.859

Lasten in
verslagjaar

0

0

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De volgende meerjarige financiële verplichtingen zijn aangegaan op balansdatum:
Océ Finance Nederland (huur kopieermachines). Dit contract loopt tot 31 oktober 2017. Omvang van deze
verplichting tot de einddatum € 33.383,-. Oce Finance Nederland (huur kopieermachine). Dit contract loopt
tot 31-12-2017. Omvang van deze verplichting tot de einddatum € 653,-. Oce Finance Nederland (huur
kopieermachines Ontwerpfabriek). Dit contract loopt tot 01-10-2021. Omvang van deze verplichting € 9.834,-.
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 heeft de gemeente Zwolle
een bedrag van € 2.000.000,- geïnvesteerd.
Het door de gemeente Zwolle geïnvesteerde bedrag 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 investeringsbedrag van € 2.000.000,- door de gemeente Zwolle betaalt het Cibap jaarlijks
een bedrag van € 292.778,- 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
€ 3.998.892,- .
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1
No School
Stichting

Besloten vennootschap
Besloten vennootschap

Creatieve Cooperatie Beheer BV
Innotiq Cibap BV

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

1
2

Nee
Nee
Ja

Nee
Nee

Statutaire zetel

Zwolle
Zwolle

Eindhoven Nee

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

Contractonderwijs

Contractonderwijs

Statutaire zetel

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1

Statutaire naam

Contractonderzoek

Contractonderzoek

Onroerende zaken

Model E Verbonden Partijen

Volgnummer

Juridische vorm

Onroerende zaken

Overige

18.232
83.009

50%

33.764
10.842

Eigen vermogen aan het
eind van de periode

Verbonden partijen

Volgnummer

Statutaire naam

Juridische vorm

Overige

Deelnamepercentage

Resultaat

104

393.380
1.904.871

Omzet

Nee
Nee

Valt onder Burgerlijk
wetboek 2, artikel 403

100%
51%

Deelnamepercentage

Nee
Nee

Consolidatie

5
6
7

3
4

2

1

(Fictieve) dienstbetrekking

01-01 31-12

01-01 31-12
01-01 31-12

Lid Directie

Lid Directie
Lid Directie

Nee

Nee
Nee

Blaauwbroek

Hoogland
de Koning

Nee

Derks
Buller

Ja De heer G.A.W.M
Ja De heer A.P.M.

van Keulen
Kornegoor
Markerink

Zandveld

Ja Mevrouw E.S.

Ja De heer H.J.
Ja De heer M.W.
Ja De heer F.J.

Robben

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja De heer J.H.M

Aanhef

Toezichthoudend topfunctionarissen, specificatie EUR Bedragen: x 1

Ja Mevrouw O.G.
Ja De heer C.J.

Ja De heer R.P.

Voorletters

Voorletters

3
4

Tussenvoegsel

Tussenvoegsel

2

Aanhef

Ja Mevrouw J.J.

Achternaam

1

Voorzitter
College van 01-01 31-12
Bestuur

Achternaam

Zandbergende Zeeuw

Gewezen topfunctionaris

Lid
Lid
Lid

Lid
Lid

Voorzitter
Lid

Functiecategorie

01-01
01-01
01-01

01-01
01-01

01-01

01-01
0
0

31-12 3.816
31-12 4.800
31-12 5.911

31-12
16-09

31-12 6.600

31-12 4.800

350
350
350

0
0

350

4.166
5.150
6.261

0
0

6.950

4.166
5.150
6.261

0
0

6.950

5.400

94.034
94.314

10.713
10.713

823
1.283

82.498
82.318

1,00
1,00

5.400

88.546

10.073

197

78.276

1,00

600

14.533 129.057

729

1,00 113.795

94.034
94.314

88.546

129.057

12.800
12.800
12.800

12.800
9.118

12.800

19.200

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

128.000
128.000

01-01
01-01
01-01

01-01
01-01

01-01

01-01

N.v.t.

128.000

Overgangs128.000
recht

1.103
457
413
1.372

1,00 110.086
73.479
77.719
77.543

1,00
1,00
1,00

31-12
31-12
31-12

01-01
01-01

Aanvang functie vorig verslagjaar

31-12

Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoedingen in vorig verslagjaar

Het betreft
een over01-01
schrijding
van 0,9%.
01-01

Einde functie vorig verslagjaar

Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling of gewezen topfunctionarissen, specificatie EUR Bedragen: x 1

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

WNT Topfunctionarissen

Functie(s)

Aanvang functie

Taakomvang (fte)
Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning
Beloning betaalbaar op
termijn

Belastbare onkostenvergoedingen
Subtotaal bezoldiging

Beloning betaalbaar op termijn
Onverschuldigd betaald
bedrag bezoldiging

Subtotaal bezoldiging
Totale bezoldiging

Aanvang functie

Einde functie

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging
Afwijkend WNT-maximum

Totale bezoldiging
Individueel WNT-maximum

Einde functie
Beloning

Afwijkend WNT-maximum
Motivering overschrijding
bezoldigingsnorm

Toelichting overschrijding bezoldiging

0
0
31-12 1.903
31-12 3.793
31-12 4.796

31-12
31-12

31-12 6.600

31-12 5.400

Einde functie vorig
verslagjaar

Individueel WNT-maximum
Toelichting overschrijding
bezoldiging

Taakomvang (fte) vorig verslagjaar
175
350
350

0
0

350

600

Beloning in vorig
verslagjaar
Belastbare vaste
en variabele
onkostenvergoedingen in
vorig verslagjaar
Beloning betaalbaar op
termijn in vorig verslagjaar

Motivering overschrijding bezoldigingsnorm
Aanvang functie vorig
verslagjaar

Beloning in vorig verslagjaar
2.078
4.143
5.146

0
0

6.950

6.000

Totale bezoldiging in vorig
verslagjaar

Volgnummer

Volgnummer
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Beloning betaalbaar op termijn in vorig
verslagjaar
10.542
10.542

9.674

88.674
89.457

83.610

15.067 126.256

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar
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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 29 mei 2017
en de vergadering van de Raad van Toezicht van 2 juni
2017, is het positieve exploitatiesaldo over 2016 ad
€ 351.456,- ten gunste van de algemene reserve
gebracht.

Gegevens over de rechtspersoon
Bestuursnummer
68056
Naam instelling	Cibap vakschool voor verbeelding
Adres
Nijverheidstraat 11
Postadres
Postbus 868, 8000 AW ZWOLLE
Postcode / Plaats
8031 DZ ZWOLLE
Telefoon
038 – 45 46 944
E-mail
info@cibap.nl
Internet
www.cibap.nl
Contactpersoon
Drs. J.J. Zandbergen- de Zeeuw
E-mail
c.zandbergen@cibap.nl
BRIN
02PN
Naam
CIBAP
Sector
BVE
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Bijlage 2:
Verslag Raad van Toezicht Cibap vakschool voor verbeelding
Leden Raad van Toezicht

Opening Ontwerpfabriek

De Raad van Toezicht bestond in 2016 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
(lid tot 16 september 2016)
• 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

Naast de reguliere toezichtstaken kende 2016 voor
de school en de RvT een belangrijke mijlpaal in
de vorm van de opening van de Ontwerpfabriek
op 6 oktober 2016. Aan deze opening is
in de voorafgaande jaren een zorgvuldig
afwegingsproces door de RvT voorafgegaan.
Binnen dit afwegingsproces speelden o.a. de
volgende vraagstukken: eigendom of huur, de
hoogte van de investeringen, het realisme rondom
het aantal extra studenten, de meerjaren begroting
bij diverse scenario’s en de afbreukrisico’s. Het
is een genoegen vast te kunnen stellen dat dit
afwegingsproces tot een succesvolle afronding is
gekomen met een waardevolle en spraakmakende
uitbreiding van Cibap.
Tijdens de sfeervolle opening is terecht door
de burgemeester van Zwolle extra aandacht
geschonken aan de inspirerende bijdrage die onze
directievoorzitter leverde bij het realiseren van dit
project.

De heer A. Buller legde in de vergadering van
16 september zijn functie neer. Zijn bestuurlijke
betrokkenheid bij Nimeto is niet goed te
combineren met het lidmaatschap van de RvT van
Cibap. De RvT bedankte de heer A. Buller voor zijn
inzet voor ons instituut.

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.
Het functioneren van de RvT is aan het eind van
2015 geëvalueerd met ondersteuning van externe
begeleiding Verus. Geconcludeerd werd dat de basis
op orde is. De aandachtspunten uit deze evaluatie
zijn onderwerp van gesprek geweest tijdens de
bijeenkomsten van de raad gedurende dit jaar.
De leden van de raad tonen zich actief betrokken
bij het instituut. Naast de vergaderingen worden
ook bijzondere bijeenkomsten bezocht.

Samenwerking SintLucas
De creatieve industrie is volop in beweging.
Dit vraagt om een adequate reactie van
het beroepsonderwijs. Binnen het Cibap is
geconcludeerd dat dit het best vorm kan
krijgen door een samenwerking binnen dit
beroepsonderwijs. Samen met SintLucas is
een regiestichting gevormd die innovatie en
internationalisering binnen ons beroepsonderwijs
moet voorbereiden, vormgeven en
implementeren. Op het niveau van College
van Bestuur en Raden van Toezicht zijn goede
contacten gelegd en onderhouden. Op 28 oktober
is in Eindhoven op de nieuwe school van SintLucas
een gezamenlijke bijeenkomst belegd. Tevens is de
Dutch Design Week bezocht.

Managementrapportage
Een belangrijk terugkerend onderwerp
tijdens de vergaderingen van de RvT is de
managementrapportage. De bespreking van
deze rapportage biedt de RvT de gelegenheid de
voortgang rondom de belangrijke inhoudelijke
thema’s te monitoren. Op deze wijze houdt de RvT
een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de
organisatie.
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Statuten wijzigen
Tijdens de evaluatiebijeenkomst in december 2015
is afgesproken de statuten van ons instituut te
moderniseren en verbeteren. Dit is gerealiseerd, de
nieuwe statuten zijn tijdens de vergadering van 3
juni 2016 vastgesteld. De statuten voldoen aan de
overeengekomen governance codes binnen het
beroepsonderwijs. Gelijktijdig met het vaststellen
van de statuten is het rooster van aftreden
vastgesteld.

Aantal vergaderingen
In 2016 waren er zes vergaderingen; op 5
februari, 8 april, 3 juni, 16 september, 28 oktober
(eigen vergadering en met RvT SintLucas) en
op 9 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.

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); Op 10 maart
2016 is door een delegatie uit de RvT een
functioneringsgesprek gevoerd met de
voorzitter van het CvB. De bevindingen daarvan
zijn gerapporteerd aan de voltallige RvT.
• Het zorgdragen voor een goed functionerend
intern toezicht (door benoeming, beoordeling
en eventueel ontslag van (leden van) de RvT);
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• 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.
• Het benoemen van de externe accountant.

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
bestuursverslag. De voorzitter van het College van
Bestuur rapporteert de geformuleerde risico’s door
middel van een Managementrapportage, die per
vergadering wordt opgesteld en geactualiseerd.

De Raad van Toezicht is in 2016 over de volgende
punten geïnformeerd;

Financieel/Organisatorisch
• Exploitatieresultaten per maand
• Exploitatieoverzicht 2015
• Voorlopig resultaat 2015
• Financieel jaarverslag 2015
• Investeringen 2015
• Investeringsbegroting 2016
• Indicatie investeringen
• Beleidsrijke begroting 2017
• Formatieontwikkeling
• Subsidie Provincie
• Financiële Benchmark 2015
• Managementrapportage (per vergadering)
• Financiële stand van zaken Ontwerpfabriek
• Wet normering Top inkomens
- Vaststelling complexiteitspunten inkomsten
Voorzitter CvB
Naar aanleiding van de Beleidsrijke begroting is
een risicoanalyse opgesteld die de basis vormt
voor deze rapportage.
• Pand Zwartewaterallee 6-8
(risico inventarisatie)
• Ontwikkelingen Esdoornstraat/Creatieve
Coöperatie
• Creatieve Coöperatie/Creatieve werkplaats

Onderwijs
• Open Dagen
• Positionering Cibap
• Samenwerking SintLucas
- No School
- Perspresentatie No School
Kwaliteit
• Stand van zaken aanmeldingen en aangenomen
studenten
• Onderzoek Inspectie, Staat van de instelling
• Procedure rondom studentenaanname
- Intake procedure
- Studentenaantallen 2016-2017
Bestuurlijk
• Ontwerpfabriek
- Openingsactiviteiten
- Evaluatie opening Ontwerpfabriek
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad
van Toezicht
• Profielschets RvT
• Werving nieuw lid RvT ivm met vertrek de heer
A. Buller
• Afschaffing fictieve dienstbetrekking
• Statuten Cibap

• Regiestichting
- Opzet statuten regiestichting
- Selling Story
- Voorbespreking bezoek 28 oktober RvT's SintLucas en
Cibap
• Bestuursverslag 2016 i.a.v. accountant dhr. Rozendaal
• Kwaliteitsplan
• BPV verbeterplan
• Informatie Beleidsplan
• Corporate Values Cibap
• Medewerker Tevredenheidsonderzoek
• Ontwikkeling Strategisch Personeelsplan
- Vervolg Meesterdocenten
- Opbouw functiehuis
- Inrichting flexibele schil en vervangingspool
- Effecten Talent Scan
- Scholingsplan
• Rooster van aftreden
• Bijeenkomst rond jaarrekening en begroting
met SR/ARO
• Kerstviering
• Vergaderrooster 2016-2017

Evaluatie functioneren RvT
• Gezamenlijke vergaderingen OR, SR, ARO en delegatie
RvT
• Notulen vergaderingen
- Verslag evaluatiebijeenkomst 4 december 2015
Dit heeft geleid tot de volgende besluiten in 2016:
• RvT keurt de investeringsbegroting 2016 goed
- VRvT keurt het voorstel goed ten aanzien van het
bedrag van een ton binnen de investeringsbegroting
2016 die over is toe te voegen aan de 7 ton die eerder
is geprognosticeerd voor 2017
• RvT geeft goedkeuring aan het besluit om de statuten
van de Stichting geheel te wijzigen
• Managementrapportage wordt iedere vergadering met
RvT-CvB besproken
• Goedkeuring RvT op samenwerkingsovereenkomst
creatief beroepsonderwijs met tekstuele toevoeging
• RvT besluit tot het verlenen van goedkeuring aan het
voorgenomen besluit van het CvB tot oprichten de
Regiestichting
• De RvT keurt de Beleidsrijke Begroting 2017 goed
De Raad van Toezicht heeft op basis van de aan haar
verstrekte informatie vastgesteld dat het Cibap zich aan
alle wettelijke voorschriften heeft gehouden.
De Raad van Toezicht heeft op basis van de aan haar
verstrekte informatie vastgesteld dat het Cibap haar
middelen rechtmatig heeft verworven en de middelen
doelmatig heeft besteed.
Voor wat betreft de beloning van de leden van de RvT
verwijzen wij naar de tabel WNT topfunctionarissen in de
jaarrekening.
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Bijlage 3: Jaarverslag
Ondernemingsraad Cibap
2015/2016
Doelstelling 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.

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

Samenstelling
In het schooljaar 2015/2016 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).

Bevoegdheden OR
Algemene bevoegdheden
• Recht op informatie
• Recht op initiatief
•	Recht op minimaal twee maal per jaar overleg
met bestuur
Bijzondere bevoegdheden
• Instemmingsbevoegdheid
• Adviesbevoegdheid
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Vergaderingen OR
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)
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 het OR-vooroverleg 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.
In totaal heeft de OR in het schooljaar 2015/2016
veertien keer vergaderd; zes keer vooroverleg OR
vergadering, zes keer OR vergadering, twee keer
samen met Studentenraad, Adviesraad Ouders,
College van Bestuur en een afvaardiging van de
Raad van Toezicht.

Communicatie achterban
Aan het begin van het schooljaar staan de
vergaderdata voor de achterban op intranet en op
de jaarplanning. In de week voorafgaand aan het
OR vooroverleg ontvangt het personeel via de mail
ter informatie de uitnodiging voor dit vooroverleg.
Geïnteresseerden kunnen het OR vooroverleg
bijwonen. Het OR overleg is enkel voor genodigden.
Van het vooroverleg wordt een verslag gemaakt
voor de OR-leden en de aanwezigen.
Tijdens het OR-overleg worden notulen gemaakt,
die tijdens het volgende OR-overleg worden
vastgesteld. De vastgestelde notulen worden op
intranet geplaatst.
Daarnaast heeft de OR een pagina opgesteld op
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
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vooroverleg OR behandeld.

Deskundigheid
De OR kan deskundigen uitnodigen voor het
bijwonen van een vergadering met het oog op
de behandeling van een bepaald onderwerp.
De OR is ook dit jaar aangesloten bij het OR
Steunpunt CNV, om bij onderwerpen over
collectieve arbeidsvoorwaarden, aanvullend
deskundig advies te krijgen. Er is onder andere
om advies gevraagd over instemmingsrecht bij de
beleidsrijke begroting, over beloningsdifferentiatie,
over het nieuwe beoordelen en over de
arbeidsovereenkomst nieuwe stijl.
De OR heeft dit jaar een training gevolgd gericht
op communicatie met de achterban.
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 2016.
• Hoofd P&O was aanwezig bij alle onderwerpen
die het personeel betroffen
• Bureaucoördinator kwaliteit heeft toelichting
geven op Job monitor 2016
• Vz CvB was aanwezig bij meerdere
onderwerpen, denk aan bijvoorbeeld
statutenwijziging, samenwerking SintLucas en
regiestichting.

Overleg met vakbonden
Voorafgaand aan het Institutioneel Georganiseerd
Overleg (overleg tussen College van Bestuur
en vakbonden) heeft de voorzitter van de OR
en meerdere vertegenwoordigers vanuit de
OR, overleg met de vertegenwoordigers van
de vakbonden. De voorzitter van de OR en de
vertegenwoordigers OR wonen het IGO-overleg
bij. Belangrijkste agendapunten waren: ervaringen
met continurooster, functiehuis, werkdruk en
taakbeleid, meesterdocenten en Ontwerpfabiek,
personele zaken en lerarenregister.
Daarnaast is de OR vertegenwoordigd bij het
landelijke platform MBO cao en vakbond CNV

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

•
•
•
•
•
•

Vergaderplanning 2015-2016
Jaarindeling 2015-2016, 2016-2017
Begeleidingstabellen 2015-2016 en 2016-2017
Strategische personeelsplanning
Kwaliteitsplan 2016
Functiehuis
Beleidsrijke begroting 2016
Inzet vrije taakmodel
Inzet meesterdocenten en kwartiermakers.
Nieuwe uitstroomvarianten (CBD)
Oprichting regiestichting.
Het nieuwe beoordelen en
beloningsdifferentiatie
Stand van zaken Lerarenregister
Geïntegreerd jaardocument 2015
Regelingen junioren - senioren
IGO vergadering
Regelruimte onderwijsteam
MTO presentatie
Verslagen van gezamenlijke overleggen OR,
Studenten Raad, Adviesraad Ouders en CvB
Strategie nota 2020
Ontwerpfabriek
Voorstel: de vraag van ABP om
gegevensuitwisseling voor een
diensttijdoverzicht
Bijstelling statuten Cibap
Verdeling voor- en nazorg
Arbeidsovereenkomst nieuwe stijl
Gedragscode internet emailgebruik en social
media
Vakantiespreiding / lesvrije periode
Screening notulen directieteam, teammanagers,
bureaus en diensten

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 2015/2016
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 2015/2016 elf maal
vergaderd. Daarvan waren twee vergaderingen
gezamenlijk met de Ondernemingsraad,
Adviesraad Ouders, Raad van Toezicht en College
van Bestuur. Vijf maal heeft de studentenraad
vergaderd met het College van Bestuur en vier
maal als SR.

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

Samenstelling Studentenraad 2014-2015
In het schooljaar 2015/2016 bestond de SR tot
december 2016 uit zeven leden:
• Twee leden uit de opleiding Restauratie en
Decoratie
• Drie leden uit de opleiding Ontwerp en Media
• Een lid uit de opleiding Ontwerp en Ruimte
• Een lid uit MV Product Presentatie Niveau 2

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, organisatie en de
jaarplanning.
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.
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.

Wervingsactie voor leden SR
Voorafgaand aan de benoeming van de nieuwe
leden heeft de SR een oproep via de mail gedaan
naar alle studenten. De actie heeft geen nieuwe
leden opgeleverd. Nieuwe leden hebben zich
aangemeld na een persoonlijk gesprek met de
SR-leden.

Scholing

Ter informatie of voor advies aan de SR
voorgelegd:
• Bekendheid genereren studentenplein
• Communicatie rondom Cibap Open
• Verzoek tot achterban raadpleging over
jaarindeling
• De beleidsrijke begroting waar de SR vanaf
schooljaar 2017/2018 instemmingrechten over
heeft.

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

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
• Meer contact hebben met Studentenraden in de
omgeving.

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 instemming voorgelegd aan de SR:
• Jaarindeling 2015-2016, instemming verleend
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Bijlage 5: Jaarverslag Adviesraad Ouders Cibap 2015/2016
Samenstelling Adviesraad Ouders

Vergaderingen

Tijdens het schooljaar 2015/2016 is de
samenstelling van de Adviesraad Ouders (ARO)
gewijzigd. Eén ouder is gestopt bij ARO, omdat
haar zoon in de studentenraad zitting nam.
Daarvoor in een plaats is een ouder uit fase 1
gekomen, die zich spontaan had aangemeld.

De ARO komt een aantal keren per jaar op het
Cibap bijeen om te vergaderen. In het schooljaar
2015/2016 heeft de ARO vijf keer vergaderd en
tweemaal gezamenlijk met het College van Bestuur,
OR en SR.

De ARO bestaat uit:
• Twee leden uit de opleiding Multimedia
• Vier leden uit de opleiding Ruimtelijk Vormgever

Besproken thema's door de ARO

Uit haar midden is een voorzitter en een secretaris
benoemd.

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.

Doel van de Adviesraad Ouders
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.
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Stages
De ARO heeft gesproken met de coördinator
van het bureau Bedrijfscontacten over de stages,
leerbedrijven, ervaringen van studenten en
begeleiders en dat was heel informatief over
en weer. Vaak duurt het lang voordat student
zijn beoordeling krijgt van het projectboek. Een
stagebegeleider moet namelijk 30 verslagen
nakijken en de studiecoach moet er natuurlijk
ook naar kijken en dan moet het nog in een
werkvergadering besproken worden. Dit alles
neemt zeker 4 weken in beslag. Het voorstel van
ARO om de reden waarom dit zolang duurt ook
aan de studenten te communiceren wordt van
harte aangenomen door de coördinator.
Interne enquête en ICT plan
De coördinator van het bureau Kwaliteit heeft
de resultaten van de interne enquête met de
ARO gedeeld en toelichting gegeven op de
verbeterpunten.
Eén van de ARO leden is betrokken geweest
bij het Informatiebeleidsplan (ICT-plan) en de
totstandkoming van het ouderportaal en dat is van
toegevoegde waarde gebleken.
Studentenrapport
Er kwamen bij de ARO en langs andere wegen
nogal wat vragen over het studentenrapport en
die heeft ze doorgespeeld aan het bestuur met
het verzoek om nadere uitleg bij het rapport
en de mogelijkheid van het opstellen van een
eenvoudiger studentenrapport. Het bestuur heeft
dit goed opgepakt en er ligt nu een duidelijker,
eenvoudiger te lezen rapport.
Positief advies reductie
aantal boekenlijsten
De ARO heeft een positief advies gegeven
inzake het voorstel tot het schrappen van een
aantal boeken uit diverse boekenlijsten en een
lichte verhoging van de bijdrage "Cibap eigen
boeken". Daarmee worden de totale kosten voor
lesmateriaal lager.

Cibap Pro
Er waren vragen over het functioneren van Cibap Pro; ARO heeft een teamleider uitgenodigd om hier meer
over te vertellen: aandachtspunt blijft het vinden van de balans tussen duidelijke kaders en instructies en
de vrijheid geven om creatief en zelfstandig te denken en werken. Zeker in de eerste jaren kunnen nog
niet alle leerlingen die vrijheid aan, constateert ARO. Het werken met een projectboek geeft structuur en
duidelijkheid. De problemen rondom de projectruimten zijn inmiddels opgelost.
Tot slot is de ARO op uitnodiging van het bestuur bij de opening van de Ontwerpfabriek geweest, een
fantastisch initiatief om opleiding en werkomgeving/ondernemers aan elkaar te verbinden!

Wat zijn de doelstellingen voor 2016/2017
• Aan het einde van het volgend schooljaar zullen 3 leden aftreden en worden begin 2017 tenminste 3
nieuwe leden geworven middels een oproep aan de ouders via de mail.
• Bij iedere vergadering wil de ARO wederom een deskundige vanuit het Cibap laten aanschuiven om
geïnformeerd te worden over de verschillenden deelgebieden binnen het Cibap. Dit is het afgelopen jaar
heel informatief en constructief gebleken.
• De ARO wil nauwere contacten aanhalen met de Studentenraad en over en weer regelmatig bij elkaars
vergaderingen aansluiten.
• De ARO wil zich gaan verdiepen in de internationaliseringsplannen van Cibap (stages, nieuwe tweetalige
opleiding, uitwisselingsprogramma's) en diverse andere thema's die in het jaarplan van Cibap staan.
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Bijlage 6:
Evaluatie beleidsvoornemens 2016: Onze studenten/het onderwijs
In de Beleidsrijke Begroting 2016 zijn op grond van de uitgangspunten en concretiseringen in de Cibap
Strategie 2020 beleidsvoornemens geformuleerd.
In deze paragraaf evalueren wij die beleidsvoornemens.

Beleidsvoornemen 2016

Evaluatie

Onderwijs: kwaliteit
Krachtige kwaliteit optimale kwaliteitsvoering "High trust, low
tolerance"
- Tevredenheid/effectiviteit voor studenten definiëren aan de hand
van het toezichtkader van de Inspectie.
- Tevredenheid/effectiviteit van de medewerkers wordt gedefinieerd.
- Tevredenheid van de omgeving wordt gedefinieerd.
- Meetinstrumenten hiertoe opstellen.
- De resultaten van de meting met behulp van deze
meetinstrumenten zijn leidend bij de interne kwaliteitsaudit.

Gerealiseerd
Wij streven naar de tevredenheid en effectiviteit van onze
studenten, onze medewerkers en onze omgeving. Hiertoe
zijn criteria ontwikkeld die enerzijds gehanteerd worden om
de effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs meetbaar te
maken en die anderzijds aangeven of wij voldoen aan de
inspectienormen.
Er is een cyclus van monitoring ingesteld.

Onderzoek naar de staat van de instelling

Gerealiseerd

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie aan het Cibap in januari
2016 moet zodanig voorbereid en uitgewerkt zijn dat wij door de
Onderwijsinspectie als voldoende tot goed beoordeeld worden
(zie plan bureau Kwaliteit en Examinering 2015-2016).

De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit
van het Cibap als voldoende tot goed
beoordeeld.

Borging van kwaliteit

Gerealiseerd

- In het voorjaar wordt een onderwijs- + bureauplan opgesteld
volgens de vastgestelde eisen. In het najaar wordt het
onderwijsteamplan geëvalueerd en bijgesteld.
- Het teamplan is tevens leidend voor de persoonlijke
ontwikkelplannen van de medewerkers.
- Dit plan is de basis van de jaarlijkse gesprekkencyclus.
- In het onderwijs- + bureauoverleg is gestructureerd aandacht voor
kwaliteit en de bespreking daarvan wordt vastgelegd in de notulen.
- De resultaten van structurele evaluaties onder studenten,
medewerkers en omgeving zijn enerzijds sturende en anderzijds
ondersteunende instrumenten bij kwaliteitsdenken en de borging
daarvan.

We streven blijvend naar een krachtige optimale
kwaliteitsvoering, die we hebben weergegeven in ons integraal
kwaliteitsplan en waartoe we ons kwaliteitsbeleid opnieuw
hebben verwoord. Aan de hand van de jaarlijkse kwaliteitscyclus
borgen wij onze kwaliteit.

Het kwaliteitsplan

Gerealiseerd

Het Cibap heeft een kwaliteitsplan opgesteld waarin aangegeven
wordt hoe de school alle aandachtspunten rondom kwaliteit van 2015
tot 2019 denkt te realiseren.

Mbo- in bedrijf heeft het kwaliteitsplan, na extra toelichting van
enkele aandachtspunten van de kant van het Cibap, goedgekeurd
Dit kwaliteitsplan is de weerslag van de strategische keuzes
en de beleidsvoornemens die in ons Toekomstboek 2020 en
onze brondocumenten zijn opgenomen. Vervolgens worden de
diverse aandachtspunten geïntegreerd in de jaarplannen en de
organisatie van de onderwijsteams en bureaus, zodat de jaarlijkse
uitvoering van de noodzakelijke activiteiten geborgd is.
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De examencommissie voldoet aan de normen
van de onderwijsinspectie

Gerealiseerd

- Bewaking van de standaardisatie van de toetsing en examinering.
- Borging van de toets- en examenorganisatie en de organisatie
daarvan.
- De samenstelling van de examencommissie bewaken.
- Continuering van de training- en begeleidingsprogramma's van
bureau ICE.

De examencommissie is verder geprofessionaliseerd
Zij is onafhankelijk en werkt volgens de norm van de
Onderwijsinspectie. Het examenbureau draagt zorg voor een
examen dat voldoet aan de eisen en voor de organisatie van de
afname daarvan. Het proces van de toetsconstructie, -vaststelling,
-afname en beoordeling en diplomering verloopt via de PAR
cyclus: transparant en onafhankelijk.

- De verkenning van een examenvorm die past bij Cibap Pro 2020
vindt onder begeleiding van externe deskundigen plaats. Dit met
het oog op definitieve invoering in het studiejaar 2018-2019.

In november is een advies voor een examenvorm die past bij
de Cibap Pro visie, aan het DT voorgelegd. Dit advies wordt
vervolgens verder uitgewerkt, in een pilot in het studiejaar 20172018 ter voorbereiding op de volledige implementatie in het
daarop volgende studiejaar.

Onderwijs: Onderwijsdoorontwikkeling en -innovatie
Onderwijsorganisatie
- Het projectplan voor invoering Cibap Pro 2020 is op orde (bureau
Onderwijs).
- Het Xedule roostersysteem wordt ingezet teneinde de doelstelling
'een optimaal continu rooster voor studenten gekoppeld aan
de Cibap Pro visie' te realiseren en een structuur te bieden voor
flexibiliteit en maatwerk (zie plan bureau Onderwijs).
- Het studentvolgsysteem is zodanig dat de het onderwijstraject van
de individuele student inzichtelijk is (zie bureauplan dienst ICT).
- Andere mogelijke randvoorwaarden in organisatie en planning
worden optimaal ingezet.
- De begeleidingstabellen zijn conform Cibap Pro 2020 en voldoen
aan de eisen van Focus op vakmanschap.
- Accommodatie en faciliteiten conform het Cibap Pro concept op
orde maken (zie plan facilitaire diensten).
- Alle niveau 4 opleidingen voldoen per 1 augustus 2016 aan de
organisatie van BPV-periodes binnen de kaders van Cibap Pro (zie
plan bureau Bedrijfscontacten.

Voor het grootse gedeelte gerealiseerd. Aandachtpunten vormen
nog het projectplan voor de doorontwikkeling van Cibap Pro,
het studentvolgsysteem en de organisatie van de BPV periodes,
waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van het
aantal studenten binnen en buiten de school.

DLWO

Nog niet geheel gerealiseerd

- Ons onderwijssysteem wordt ondersteund door een Digitale Leer
en Werk Omgeving, DLWO
(zie plan bureau Onderwijs en dienst ICT).

De gekozen partij voor de ICT systematiek heeft dit instrument
niet kunnen opleveren.
Het Cibap heeft daarop de keuze gemaakt voor pragmatische
aanpak. Hierbij wordt gefocust op een dashboard voor studenten
(zie het Informatiebeleidsplan juni 2016).
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Didactiek-pedagogiek

Gedeeltelijk gerealiseerd.

- Structureel aandacht aan leerstijlen en ons gedifferentieerd
pedagogisch didactisch concept besteden, hetgeen tot uiting komt
in de vertaling van de pedagogische visie naar onderwijsuitvoering
en de scholingsplannen.
- Mogelijkheid van stages aan onderwijzend personeel in de
scholingsactiviteiten.

Er is een scholingsprogramma gevolgd door alle
onderwijsgevenden.

- Doorontwikkeling van ons studentbegeleidingssysteem
fase 1, 2, 3 en 4.

Gerealiseerd

- Meer Praktijk Realistisch Onderwijs aanbieden door middel van
reële projecten uit de praktijk.

Gerealiseerd

- De meesterdocent Didactisch-Pedagogisch borgt de
toekomstgerichte onderwijsvisie van Cibap Pro.

Gedeeltelijk gerealiseerd.
Het didactisch-pedagogisch concept vergt nadere verkenning
met name op het theoretisch vlak.
Meesterdocenten hebben de taak de specifieke kernwaarde
verder door te ontwikkelen die bij hun meesterdocentschap
aansluit, teneinde het Cibap totaal onderwijs concept te borgen.

De vertaling van het pedagogisch didactisch Cibap Pro concept in
concreet handelen vergt een verdere professionalisering van de
onderwijsgevenden in de vorm van scholing.
Naast een zekere mate van vakspecialisatie blijft algemene kennis
van de creatieve industrie en van de ontwikkelingen die daar
plaatsvinden, voor onze onderwijsgevenden een aandachtspunt.
Invoering docentenstage /werkbezoek aan bedrijven wordt
hiertoe ingezet.

Onderwijsinhoudelijk
- Criteria voor de kerncompetenties: Creativiteit, Vakmanschap,
Ondernemerschap, Communicatie en Omgevingsbewustzijn
ontwikkelen, doorvoeren en implementeren.
- Leerlijnen voor de 5 kerncompetenties op basis van een
toekomstgericht visie van de meesterdocenten ontwikkelen,
doorvoeren en implementeren onder leiding van diezelfde
meesterdocenten (zie plan bureau Onderwijs).
- De adviezen van de diverse kwartiermakers implementeren in het
onderwijs (zie plan bureau Onderwijs).
- De herinrichting van fase 1 als basisjaar voor al onze niveau 4
opleidingen evalueren en, zo nodig, bijstellen. Ook wordt het fase 1
basisjaar met niveau 3 DTP, Sign en AV verbreed
- De fase 2 en 3 herinrichten op basis van het
onderwijsorganisatiemodel fase 1.
- De fase 2 en 3 voorbereiden op de herziene kwalificatiedossiers
en de nieuwe opleidingen Mediaredactie en Materiaal & Ontwerp,
teneinde invoering daarvan in het studiejaar 2016-2017 te
realiseren.
- Onze opleiding Medewerker Vormgeving doorontwikkelen naar
een niveau 3 opleiding Allround medewerker Vormgeving en
opnemen binnen de totale Cibap Pro organisatie.

Gerealiseerd

Nieuwe opleidingen zijn gedefinieerd

Gerealiseerd.
Niveau 4
De opleiding Materiaal- en Textiel ontwerper is gedefinieerd als
Materiaal ontwerper. De opleiding Mediaredactie medewerker is
eveneens gedefinieerd.

Gedeeltelijk gerealiseerd.

Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd. De opleiding Allround medewerker
Vormgeving zal zich verder ontwikkelen tot een volledige niveau
3 opleiding passend binnen de Cibap Pro kaders.

Nieuwe opleidingen/ innovatie
- Een extra onderwijsaanbod op het gebied van Creatieve
Technologie, waarin met name jongens geïnteresseerd zijn. Hiertoe
een verkenning starten.
- Nieuw experimenteel onderwijs in de Ontwerpfabriek per
1 augustus 2016.

Gedeeltelijk gerealiseerd in de vorm van proefmodules ' Serious
gaming" en " Frontendeveloper" aan fase 4 studenten.

- Verkenning en zo mogelijk een start van de realisatie onder de
regiestichting Cibap-SintLucas van nieuwe innovatieve opleidingen
niveau 4 en 5.

Gedeeltelijk gerealiseerd. De experimentele niveau 5 opleiding
Creative Business Developer zal naar het laat aanzien, starten in
augustus 2017.
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Onderwijs: maatwerk
Keuzedelen
- Een plan van aanpak wordt opgesteld voor de invoering van
keuzedelen passend bij de herziene kwalificatiedossiers (zie plan
bureau Onderwijs).

Gerealiseerd in de vorm van Cibap in Company

- Een verdere realisatie van het aanbod voor verdiepende en/of
verbredende lespakketten die op den duur doorontwikkeld worden
tot keuzedelen en/of excellentie/mastertrajecten.
- (Door)ontwikkeling keuzemodules "voorbereiding op het hbo",
voor Windesheim, Saxion, ArtEZ en Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (NHL) naar keuzedelen mastertrajecten.
- Ontwikkeling van "eigen" Cibap keuzedelen in samenwerking met
onze branches in onze regio's.

Gedeeltelijk gerealiseerd

- Ontwikkeling van landelijke keuzedelenformats naar Cibap
keuzedelen.

Niet gerealiseerd

Het Academieblok

Voor het grootste gedeelte gerealiseerd.

- Aanpassing rooster en vergaderplanning.
- Vaststellen behoefte van studenten en dit voortdurend evalueren
en bijstellen.
- Het Academieblok doorontwikkelen naar de architectuur voor het
realiseren van een aanbod van keuzemodules als opstap naar onze
mogelijkheid om keuzedelen volgens de wet aan te bieden (2018).
- Het Academieblok functioneel inzetten in masterclasses en
excellentietrajecten.

Nadere transitie van extra lesaanbod naar keuzedelen is
noodzakelijk, gezien de terugloop in de belangstelling voor het
academieblok in de huidige setting.

Intensivering taal- en rekenonderwijs

Slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

- Het brondocument Taal en Rekenen (maart 2015) wordt
geïmplementeerd.
- De leerlijnen en de toetslijnen zijn Cibap breed op orde (zie plan
bureau Onderwijs).
- De integratieve leerlijnen (taal geïntegreerd in de competentie
Communicatie en rekenen geïntegreerd in de competentie
Ondernemen) zijn Cibap breed op orde (zie plan bureau Onderwijs).
- Het taal en rekenonderwijs is passend bij het Cibap Pro
onderwijsconcept (zie plan bureau Onderwijs).
- Het onderzoek naar tweetalig onderwijs wordt gestart.
- Taal- en rekenvaardigheden op Hbo niveau worden opgenomen in
de leerlijnen taal en rekenen.
- Nieuwe methodiek passend bij de mbo student wordt verkend.
- De zomerschool is structureel opgenomen als service naar onze
studenten.

De noodzakelijke herorganisatie heeft plaatsgevonden.
De faciliteiten zijn op orde. De Cibap brede leerlijnen taal/
communicatie – rekenen/ ondernemen zijn opgesteld.
Het geheel vergt echter nog nadere afstemming van de betrokken
onderwijsgevenden.

Niet gerealiseerd
In de vorm van de keuzedelen "Doorstroom kunstonderwijs" en
"Corporate Design" gerealiseerd

Gerealiseerd. De zomerschool is structureel opgenomen als
service naar de studenten

Voortijdig schoolverlaten, in relatie tot studiesucces, rendement en efficiëntie in onze opleidingen
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Werving en intake
- Onze toekomstige studenten worden ook als Cibap studenten
beschouwd.
- Het fase 0 team realiseert op een professionele wijze eenheid
en consistentie in onze werving, intake en contacten met het Vo
(Cibap/Vo).
- Het fase 0 team draagt zorg voor een constante toeleiding van
aankomende studenten voor het Cibap.
- Onze intakeprocedure is bijgesteld op basis van de definiëring van
de begrippen.
"de mate van de aanleg tot de ontwikkeling van creativiteit" en "de
mate van noodzakelijke begeleiding daarbij".
- Tot de intake gaat een nieuwe digitale test behoren, waarvan
de resultaten uitspraken over de mate van ontwikkelbaarheid
van creatieve en vakmatige talenten van de studenten en de
noodzakelijke begeleiding daarvan ondersteunen.

Gerealiseerd

Gerealiseerd. De verwerking van de resultaten van dit digitale
onderzoek tot een begeleidingsinstrument voor studiecoaches is
optioneel en wordt nader onderzocht.

Begeleiding en advisering
- Op basis van resultaten van de cognitieve en praktische kennis
en vaardigheden komt het traject van advisering tot stand, dat
tenslotte leidt tot een bindend studieadvies.
- Onze studiebegeleiding is zodanig ontwikkeld dat wij naast de
goede advisering en ondersteuning bij het onderwijsproces streven
naar een vermindering van de uitstroom van onze studenten en het
handhaven van de VSV-norm op het huidige niveau.
- Voor elke toegelaten student wordt in principe sturing geboden
van begeleiding van studenten op een studieduur van maximaal
vier jaar.
- De norm van 10% studievertraging op grond van beschikbare
parameters en uitvoeringsconsequentie bij maatwerk 'vertragen/
verdiepen' van Cibap Pro wordt toegepast.
Ondersteuning van de teams
- Het Cibap gaat binnen het samenwerkingsverband door met
projecten die tot doelstelling hebben het aantal voortijdig
schoolverlaters terug te dringen (zie plan bureau Student Support).
- De ondersteuning van de teams bij de begeleiding van de
studenten binnen de kaders van Cibap Pro zijn optimaal (zie plan
bureau Student Support).
- Structurele ondersteuning van de teams in het aanbieden van
kansrijk onderwijs (zie plan bureau Student Support).

Gerealiseerd. Het VSV percentage is opnieuw verlaagd van 1,6
naar 1,5 %

Niet gerealiseerd. Het percentage studievertraging is hoger
dan 10%

Gerealiseerd

Cibap in de keten vo-mbo-hbo
vo-mbo-hbo/beroepenveld
- Het Cibap ziet zich als een belangrijke schakel in de keten vo-mbohbo/beroepenveld en wil daarop handelen.
- Het Cibap vo traject zal verder worden geoptimaliseerd om
talenten vroegtijdig te ontdekken en toe te leiden tot het Cibap.
- Hiertoe wordt het plan voor de groei naar een vast
samenwerkingsverband verder uitgewerkt met o.a de deelname
aan de technologie route samen met het Thorbecke Vmbo in
Zwolle.

vo-mbo
Gerealiseerd.
Het fase 0 team heeft een basis gelegd voor de samenwerking
met het vo. Het aanbod voor samenwerking met het vo heeft
Cibap vastgelegd. Hierin worden diverse Cibap/vo activiteiten
verwoord: workshops voor vo docenten, ondersteuning bij voprojecten enz.
Het Cibap heeft een principe afspraak met het Thorbecke Vmbo in
Zwolle, met het doel Vmbo basis leerlingen via een kaderdiploma
toe te leiden naar de niveau 3 opleidingen.

- De doorontwikkeling naar een vast samenwerkingsverband tussen
het Cibap met het aanpalend hbo onderwijs wordt geconcretiseerd.

Cibap mbo-hbo
Nog niet gerealiseerd.
De realisatie door middel van geaccrediteerd particulier hbo
onderwijs, wordt onderzocht

Studenten krijgen een goede start voor hun vervolgstudie
op het hbo.

Gerealiseerd.
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Door middel van wiskunde- en taalmodules in het Academieblok
worden studenten voorbereid op het hbo. Keuzedelen zullen
nadere verdieping brengen.

Alumni
- Het Cibap stimuleert binnen en in verbinding met het
studieprogramma het voorbereiden en begeleiden van onze
studenten naar werk. We benutten hiervoor onder andere het
netwerk van alumni.
- School Ex blijven inzetten als meetinstrument voor de loopbaan
van studenten.
- Cibap alumni beleid formuleren en versterken richting de
begeleiding van studenten naar werk.
- Nascholing realiseren voor oud-studenten.

Gedeeltelijk gerealiseerd

Excellentie in het Cibap onderwijs
Het Academieblok wordt optimaal ingezet teneinde studenten
uit te dagen een hoger niveau te behalen.

Gedeeltelijk gerealiseerd

- De ontwikkeling van masterclasses, binnen en buiten het reguliere
onderwijsprogramma's vindt gaandeweg plaats.
- Het aanbod van excellentietrajecten aan onze excellente studenten.
- De ontwikkeling van nieuwe excellentietrajecten wordt gestart.
- Ontwikkelen en aanbieden challengeteams en interculturele skills
binnen het onderwijsprogramma (zie hoofdstuk 2).
- Creëren van een proeftuin voor ervaringsgericht en experimenteel
leren binnen de op te richten Ontwerpfabriek (zie hoofdstuk 2).
- In samenwerking met SintLucas worden onze
excellentieprogramma's verder doorontwikkeld.
- Het ingezette traject meester restauratieschilder wordt voortgezet
in het tweede leerjaar en doorontwikkeld naar jaar 3 en 4, samen
met het beroepenveld.

In 2016 zijn diverse challengeteams, bestaande uit studenten
van SintLucas, Cibap en Chinese studenten succesvol ingezet op
externe opdrachten.
Het excellentieprogramma "restauratie" wordt verder
doorontwikkeld in samenwerking met Saxion, de UvA, het
centrum van restauratietechnieken en het centrum van Cultureel
Erfgoed.
Experimentele samenwerking werd gezocht met studenten van
Windesheim en buitenlandse studenten.
Onder de regiestichting met SintLucas "No School" wordt
het excellentieproject met Northampton ook bij het Cibap
aangeboden. Naar verwachting zal in februari 2017 gestart
worden met het daarbij behorend onderwijsaanbod.
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Bijlage 7:

Evaluatie beleidsvoornemens 2016 Onze omgeving

In de Beleidsrijke Begroting 2016 zijn op grond van de uitgangspunten en concretiseringen in de Cibap
Strategie 2020 beleidsvoornemens geformuleerd.
In deze paragraaf evalueren wij die beleidsvoornemens.
Beleidsvoornemen
2016
Uitstroom hbo:

Studenten voorbereiden op
studeren in het hbo

Evaluatie
Gerealiseerd.
Inhoudelijk is hier uitvoering aan gegeven door middel van:
- Het aanbieden van de oriëntatiemodule doorstroom Kunstonderwijs (i.s.m. ArtEZ).
- Het aanbieden van de doorstroommodule Communicatie (i.s.m NHL).
- Het aanbieden van een oriëntatiemodule doorstroom Archeologie (ontwikkeld i.s.m. Saxion).
- Het aanbieden van een wiskundemodule in verband met doorstroom naar Bouwkunde
(i.s.m. Windesheim).
- Cibap heeft het initiatief opgepakt om een AD aanvraag samen met Saxion voor te bereiden
waardoor er een doorstroom naar Archeologie aan de UvA voor onze studenten mogelijk wordt.
- Studenten van Cibap, SintLucas, van Windesheim en NHL werkten samen met studenten van het
Chonqging City Management College in een international challengeteam aan een opdracht van
een ondernemer in Zwolle.
- Studenten van Cibap en het Honours College (Windesheim) werkten in verschillende
challengeteams samen aan externe (eervolle) opdrachten.
- Studenten van de Game opleiding van Windesheim werkten samen met Chinese en Cibap
studenten aan opdrachten voor verschillende opdrachtgevers.
- Het verbreden van de scope van studenten door het programmeren van Studium Generale
activiteiten. Een afwisselend jaarprogramma met lezingen, films, muziek en dans en bovenal op
actie gerichte werkvormen voor studenten van mbo en hbo over thema's die zich uitstrekken op
alle levensgebieden. Er zijn twee succesvolle edities geweest die openstonden voor de Zwolse
studenten.
Niet gerealiseerd.
- Het ontwikkelen van de Cibap Leerroute gekoppeld aan één of meer bachelortrajecten. ArtEZ,
noch Saxion zijn bereid gebleken een volgende stap te zetten.
- In voorbereiding is de mogelijkheid van deelname van Cibap studenten aan het
bachelorprogramma van de University of Northampton. Dit loopt via No School.

Excellentie

Gerealiseerd.
Op een aantal terreinen ontwikkelden we voor daartoe geselecteerde studenten en docenten
specifieke excellentieprogramma's.
Deze zijn:
- Meestertraject restauratie schilderen; een vierjarig plusprogramma dat leidt tot een extra door
vakspecialisten erkend certificaat.
- Dutch Design made in 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.
- Twee docenten namen deel aan een docentstage
- Challengeteams; studenten opereren in interdisciplinaire groepen, bestaand uit hbo studenten uit
het buitenland en voeren opdrachten uit voor externe opdrachtgevers.
Er gingen twee international challengeteams aan de slag met een complexe externe opdracht.
Studenten van SintLucas deden er in mee.

Internationalisering:

Gerealiseerd.
- Studenten en docenten hebben mogelijkheden gehad om zowel binnen als buiten Europa stage te
lopen en deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's.
- Er is een uitwisselingsprogramma van 20 weken met onze Chinese partnerschool CCMC
gerealiseerd in 2016.
- Met onze Duitse partnerschool hadden we een uitwisseling van twee weken.
- Het brondocument Internationalisering herijken en de activiteiten voor 2016 en volgende jaren in
perspectief plaatsen.
- Jaaragenda publiceren met de internationale Cibap-activiteiten staan.
- Experimenteren met International challengeteam.

Profileren, ontwikkelen
jaaragenda en
experimenteren met
challengeteams.

Niet gerealiseerd
Het uitbreiden van het aantal buitenlandse stageplaatsen. Dit vraagt om een meer kwantitatieve
benadering.
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iCbap instituut voor
creativiteit
Centre of excellence –
strategisch relatiebeheer

Gerealiseerd.
- De jaarlijkse Cibap Businessmeeting met dit jaar 270 deelnemers. De opening van de
Ontwerpfabriek trok nog veel meer belangstelling.
- Inspiratiesessies rond de Open dag ten behoeve van onze alumni en bedrijfsrelaties.
- In samenwerking met De Nieuwe Hanze Unie hebben we geëxperimenteerd met een
vernieuwende aanpak om kennis 'just in time' beschikbaar te stellen aan innovatieve ondernemers
door hierbij gebruik te maken van excellente studenten op mbo en hbo niveau die in
interdisciplinair verband samenwerken.
Niet gerealiseerd
Een plustraject binnen elk domein, zoals voorgenomen in hoofdstuk 1.

Creative Board
Economische factor en
aanjager
Actief participeren in het
programma van activiteiten
die ten behoeve van de
Top 100 relaties worden
uitgevoerd.

Gerealiseerd
- Cibap heeft actief geparticipeerd in de Creative Board en actief de samenwerking met de regio
gezocht o.a. in de richting van de Economic Board.
- De Raad van Inspiratie en een selectie uit het Cibap-smaldeel van de top 100 relaties is
'aandeelhouder' van de Ontwerpfabriek geworden: hiermee zijn zij preferred opdrachtgever/
partner is de 'community of makers en learners' zoals we die rond de Ontwerpfabriek willen
vormen.
- De samenwerking met Kennispoort Regio Zwolle is in 2016 voortgezet en werd doorontwikkeld
door intensiever samen te werken met De Nieuw Hanze Unie.
- Cibap participeerde actief 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. Verloopt nog wat moeizaam, maar zal naar verwachting in 2017
beter gaan functioneren.
Niet gerealiseerd
Landelijk event in de samenwerking met de vijf vakscholen (VijfD) is niet doorgegaan. Het
samenwerkingsverband is niet staande gebleven. Cibap en SintLucas hebben besloten onderling
nauwer te gaan samenwerken en richtten hiervoor een regiestichting op onder de naam No School.

Realiseren Ontwerpfabriek

Gerealiseerd
- Uitwerking van het concept en het betrekken van externe partijen die willen participeren; is
gebeurd en loopt nog door via 'aandeelhouderschap' Ontwerpfabriek.
- Jaarprogramma met instructies, demonstraties, lezingen en masterclasses voor relaties, studenten
en docenten.
- Voorbeeldprojecten voor externe opdrachtgevers waarin studenten interdisciplinair samenwerken;
resultaten bij de opening zichtbaar gemaakt.
- Leerwerkbedrijf op het gebied van materiaal: verwerven kennis van toepassingen, leren
ontwerpen, experimenteren, documenteren, archiveren en presenteren: via samenwerking met
Materia.

Leren in en vanuit de
praktijk

Gerealiseerd
- Consolideren van de activiteiten van het bureau Bedrijfscontacten.
- Voldoende geschikte stagebedrijven per fase (gedifferentieerd) binden.
- Bieden van voldoende geschikte projecten op vraag vanuit het onderwijs.
- Koppelen individuele leerwensen van excellente studenten aan externe opdrachtgevers.
- Realiseren international challengeteams: twee teams met complexe opdrachten;
Engelstalig en multidisciplinair.

Ondernemerschap
Studenten en
ondernemerschap

Gerealiseerd
- Startpunt: gecreëerd: laagdrempelige informatievoorziening om de belangstelling op te wekken
voor zelfstandig ondernemerschap.
- Onderzoek onder studenten uitgevoerd om de belangstelling van studenten voor zelfstandig
ondernemerschap te peilen.
- Faciliteren van een startersprogramma in de Creatieve Coöperatie.
- Masterclass voor studenten die zich willen oriënteren op zelfstandig ondernemerschap.
- Masterclass -verdiepend- voor student-starters.
- Deelgenomen aan het Open Huis van de Creatieve Coöperatie: Creatieve Werkplaats om
bekendheid te geven de mogelijkheden voor starters en de faciliteiten.
Niet gerealiseerd
Er zijn geen student starters in de Creatieve Coöperatie begonnen.

Onderwijsveld landelijk/
internationaal mbo platform
Provincie Overijssel

Gerealiseerd.
Concentratie op AD aanbod Overijssel breed op basis van een onderlinge verdeling van domeinen.
De betrokken hogescholen en mbo instellingen hebben het daartoe strekkende convenant
ondertekend.
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Realiseren
uitvoeringsagenda Zwolse8

Gerealiseerd.
Uitvoering gerealiseerd rond gezamenlijke presentatie en activiteiten: Studiebeurs, Bruisdag en
Bruisweek en studentenhuisvesting.
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 uitgevoerd.

Partnerschap SintLucas
VijfD

Gerealiseerd
De Regiestichting Cibap-SintLucas is opgericht. Het activiteitenprogramma is opgesteld.
Niet gerealiseerd
Samenwerking met andere creatieve vakscholen is er, echter het VijfD verband heeft geen stand
gehouden.
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Bijlage 8:

Examenverslag

Jaarverslag examinering
2015-2016
Datum: 1 oktober 2016
Auteur: Wilma Dol

1. Organisatie-aspecten examencommissie 2015-2106
1.1		 Samenstelling examencommissie
In 2015-2016 was de samenstelling van de examencommissie
Freddy Warnar
hoofd Administratie:
voorzitter
Wilma Dol
coördinator Kwaliteit :
secretaris
Giny Torenbosch
teammanager/docent:
lid vanuit onderwijs
Berlinda de Boer
AOC Groene Welle:
extern lid
Ria van de Velde
Examenbureau:
notulist
Giny Torenbosch is toegetreden in 2016. Zij is teammanager Ontwerp & Ruimte en eveneens docent
Loopbaan en Burgerschap. De leden van de examencommissie worden benoemd door Coby Zandbergen als
voorzitter van het College van Bestuur.

1.2		 Deskundigheid examencommissie
In de periode maart 2016 – mei 2016 hebben de voltallige examencommissie, het examenbureau en de
teammanager Fase 4 een cursus gevolgd met de volgende opzet:
Dagdeel 1

1 Kaders examinering scherp krijgen voor iedereen: behandeld wordt PE algemeen en wettelijke
kaders.
2 PE kaders met accent op: examenplan (opstellen, vaststellen)
3 PE construeren en vaststellen (en leren)
We doorlopen de processen, bekijken welke producten nodig zijn (formats, checklists etc.) en we
koppelen het aan de taken van de examencommissie.

Dagdeel 2

1 PE construeren en vaststellen (en leren)
2 PE examineren
We doorlopen de processen, bekijken welke producten nodig zin (formats, checklists etc.) en we
koppelen het aan de taken van de examencommissie

Dagdeel 3

1 PE diplomeren
2 kwaliteitsborging examencommissie
We doorlopen de processen, bekijken welke producten nodig zin (formats, checklists etc.) en we
koppelen het aan de taken van de examencommissie.

Dagdeel 4

Opstellen jaaragenda examencommissie
Vaststellen agenda examencommissie
Later toegevoegd: examentaken MBO, naar aanleiding van het wetsvoorstel examencommissie
(1 februari 2016)

De cursus werd geëvalueerd in de vergadering van de examencommissie in december 2016.
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1.3		 Functioneren examencommissie
De examencommissie kent een geregeld afstemmingsoverleg. De voorzitter en de secretaris bespreken
ad-hoc zaken. Vaste afspraken zijn er rondom de uitvoering van taken die beschreven staan in Examentaken
mbo. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Outlookagenda van de examencommissie. Bij incidentele
vraagstukken zoals gevallen van fraude of bijzondere aanvragen, waarin het examenreglement niet voorziet,
overlegt het dagelijks bestuur direct of z.s.m. Indien nodig wordt het vraagstuk voorgelegd aan de voltallige
examencommissie. De examencommissie wordt in elk geval op de hoogte gesteld van de genomen besluiten.
Deze worden vastgelegd in de notulen van de vergadering.
Het dagelijks bestuur volgt en adviseert het DT in de uitvoering van haar deel van de examentaken.
Vooruitlopend op het wetsvoorstel examencommissie februari 2016: wanneer en of er sprake is van
belangenverstrengeling bij leden van de examencommissie wordt besproken en vastgesteld in de
vergadering van de examencommissie van december 2016.

1.4		 Werkzaamheden examencommissie
Het jaarplan examinering 2015-2016 is in februari 2016 bijgesteld naar aanleiding van de bevindingen en
aanbevelingen van de onderwijsinspectie. De Staat van instelling werd uitgevoerd in week 1 en 2 van dit jaar.
Het eindrapport van de onderwijsinspectie is definitief opgesteld op 26 april 2016.

1.5		 Gestelde kwaliteitsdoelen examinering jaar 2015-2016 en conclusies
Kwaliteitsdoel

Dit zie je aan:

Meetmethode:

1 Professionalisering
examencommissie

De scholing onder
leiding van bureau
ICE voorjaar 2016
volgens opdracht

Het handboek is klaar Examen-commissie
in de vorm van de
websiteformat van
Examinering mbo

Deels gerealiseerd,
afronding dec. 2016,
opgenomen in
jaarplan 2016-2017

2 Handboek
examinering

Handboek/website
examinering
is definitief
samengesteld. Dit is
een van de doelen
van de scholing
genoemd bij punt 1

De website
Examen-commissie
examinering volgens
de procesarchitectuur
van Examinering mbo

Deels gerealiseerd,
afronding dec. 2016,
opgenomen in
jaarplan 2016-2017

3 Het beroepenveld
is betrokken bij
het uitvoeren en
evalueren van de
examinering (doel
2014-2015)

Verslagen van de
bijeenkomsten van
de expertgroepleden

Teammanagers
geven aan welke
experts bij welke
examens aanwezig
zijn geweest

Team-managers

Gerealiseerd,
geborgd in de
examentaken
Construeren examens
en afname examens

De uitslagen van de
enquêtes worden
in december en in
juni besproken met
de teammanagers
tijdens kwaliteitsgesprekken

Coördinator Kwaliteit
rapporteert aan
examen-commissie

Continu proces,
geborgd in de PAR
jaarplancyclus van
Bureau Kwaliteit &
Examinering

4 De examencommissie Periode-enquêtes
waarborgt het
evalueren en waar
nodig bijstellen
van dekkings- en
moeilijkheidsgraad,
de toetstechnische
kwaliteit, het afnemen
en beoordelen van
de examens en de
diplomering (doel
2014-2015)
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Eigenaar:

conclusie

4 Taal- en
Rekencentrum wordt
opgenomen in het
kwaliteitszorgsysteem
van examinering
(doel 2014-2015)

Activiteitenplan
bureau Kwaliteit
en Examinering
en activiteitenplan
Bureau Onderwijs

Alle examens en
Examen-bureau
rekenen worden
afgenomen onder
verantwoordelijkheid
van het
examenbureau.
De uitvoering van
de schoolexamens
spreken en
gesprekken voeren is
gedelegeerd naar de
teams.

Gerealiseerd

5 Niveau 2/3 wordt
Examenkalender,
(meer dan nu
informatie naar
het geval is)
studenten
opgenomen in het
kwaliteitszorgsysteem
van examinering

Het examenbureau
brengt per semester
een examenkalender
voor niv 2/3 en voor
niv 4 uit. Van alle uit
te voeren examens
heeft examenbureau
de regie.

Examen-bureau

Gerealiseerd

6 Kwaliteit
examenplannen

Examenplannen
zijn geïntegreerd,
zodat er per cohort
1 examenplan
voor niveau 4 en 1
examenplan voor
niveau 2/3 komt.

De examenplannen
zijn beschikbaar

Examen-bureau

Gerealiseerd m.u.v.
examenplannen
van de herziene
kwalificatiedossiers.
Deze zijn
aandachtspunt in het
jaarplan examinering
voor 2016-2017 bij de
examentaken voor de
Examencommissie

7 Kwaliteit
examenproducten

De proeves van
bekwaamheid zijn
allemaal definitief
vastgesteld en
geschikt voor
uitvoering in 20162017

De proeves zijn
digitiaal opgeslagen
en beschikbaar voor
team Fase 4

Examen-commissie

Gerealiseerd. In
2016-2017 wordt er
in alle opleidingen
met proeves
geëxamineerd. De
instellingsexamens
worden allemaal
afgenomen en/of
verwerkt in de TOA.
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1.6		 Verbetervoorstellen organisatie-aspecten
1.6.1 Volgt uit punt 1.3.
De examencommissie was van mening dat taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en eventuele
hiërarchische verhoudingen van de Cibap-collega’s die met examinering te maken hebben, nader
gedefinieerd moesten worden en heeft dit vervolgens afgestemd met het DT.
1.6.2 Volgt uit punt 1.3.
Een andere verantwoordelijkheid vanuit de taak Managen examineren is de kwaliteit van de examinatoren.
De examinatoren voor fase 4 hebben in juni 2016 collectief een cursus bij bureau ICE gevolgd, waarmee ze
in combinatie met de lesbevoegdheid en ervaring, bekwaam zijn voor hun taak als assessor/examinator.
De examinatoren bij niveau 2/3 zijn nog niet bijgeschoold. Deze deficiëntie wordt opgenomen in het
scholingsplan voor de examenmedewerkers.
De procedure voor de behandeling van verzoeken aangepaste examinering (zie ook bijlage 1) wordt nader
omschreven, mede naar aanleiding van de brief van de minister over dyslexieverklaringen d.d. 12 juli 2016.
Deze brief bevat een checklist dyslexieverklaringen die gevolgd zal worden.

1.6.3.
Individuele verzoeken of klachten van studenten (zie ook bijlage 1) kunnen vanaf 20 oktober 2016 worden
gericht aan het email-adres examencommissie@cibap.nl De verzoeken zelf, inclusief de reactie van de
examencommissie worden vanaf schooljaar 2016-2017 digitaal opgeslagen.
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2. Bijlagen
2.1 Kwantitatieve gegevens werkzaamheden examencommissie
Aantal opleidingen

15

Document: OER niveau 4 schooljaar 2015-2016,
OER niveau 2/3 schooljaar 2015-2016

Aantal vastgestelde
examenplannen

14

Alle opleidingen m.u.v. Opleiding Vastgoed Middle management, 1 student,
uitgesteld diploma

Aantal ingekochte
examens

1395

Elke student 4 of 7 TOA examens (Nederlands: Schrijven, Engels: Schrijven, Lezen,
Luisteren, Duits: Schrijven, Lezen en Luisteren)

Aantal geconstrueerde
examens

N2/3: 6
N4: 9

N4: elke student twee examenprojecten
N2/3 elke student een proeve

Aantal vastgestelde
examens

N2/3: 6
N4: 6

Document: Lijst vaststellingen overzicht examenprojecten 2015 2016.doc
Betreft proeves /examenprojecten semester 2 n.a.v. verbeterplan examinering
De TOA toetsen vastgesteld d.m.v. deelname vaststelbijeenkomsten

Aantal afgenomen
examens

483

MV/MA

1600

69 x 1 Pvb
69 x 4 IE
69 x 2 CE

Ontwerp & Media

200 x 2 examenprojecten
200 x 4 IE
200 x 2 CE

Ontwerp & Ruimte
RI

43 x 2 examenprojecten
43 x 4 IE
43 x 2 CE

Ontwerp & Ruimte
RP RV

103 x 2 examenprojecten
103 x 7 IE (incl. Duits)
103 x 2 CE

258
1133
540
Totaal:
4014
Aantal diploma’s
uitgereikt

413

Aantal certificaten
uitgereikt

4

Aantal verzoeken tot
vrijstelling

1

Aantal toegekende
vrijstellingen

0

Aantal behandelde
beroepen/bezwaren

3

Aantal beroepszaken

1

Aantal meldingen
onregelmatigheden

87

Ontwerp & Vakmanschap 60 x 3 examenproject/proeves
60 x 4 IE
60 x 2 CE

Document: onregelmatigheden tijdens examens 2015-2016.doc.
Dit betreft elke mogelijke onregelmatigheid.

Aantal deelnemers dat 0
via EVC is toegelaten tot
examen
Aantal aanvragen
aanpassingen
examinering

6

Aantal toegekende
aanpassingen
examinering

6

Studenten met dyslexie-verklaring krijgen standaard extra tijd bij CE en IE. Zij
zijn hierin niet meegenomen.
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69

7

181

Slagings % 1e
keer geslaagd
72

60%
40%
61%
40%
49%
49%

19

Totaal geslaagd
na her kansing
25
109
46
32
212
212

Slagings % na
herkansing
136

40%
60%
39%
60%
51%
51%

86%

95%

57
174
113
52
396
396

19

83%
87%
83%
87%
85%
85%

Geslaagd tussen
1 juli en 1 oktober
60

5
7
4
1
17
17

Slagings %
tussen 1 juli en 1
oktober
53

OV

21

88%

98%

8%
4%
3%
2%
4%
4%

7

7
19
19
7
52
52

Totaal aantal
studenten
afgewezen

465

10%
10%
14%
12%
11%
11%

96%

201

89%

413

1
11
14
6
32
32

52

91%
96%
96%
98%
96%
96%

85%

90%

95%

100%

94%
97%
95%
98%
96%

0

50

100

150

200

Aantal studenten

MV - MA

Geslaagde studenten

Totaal geslaagd in 1 keer

OM

OR

71

Totaal aantal studenten afgewezen

117

Slagings%

Prognose 1 februari 2017

Slagings % 2014 - 2015

Cibap

50%

55%

60%

65%

70%

75%

200

97%

91%

Totaal geslaagd
in 1 keer
37
72
71
21
201
201

% Afgewezen
studenten

250

37

Slagings%

90%
91%
86%
88%
89%
89%

Aantal studenten
met Half jaar
vertraging

80%

62

90%

Geslaagde
studenten

62
181
117
53
413
413

Prognose 1
februari 2017

300

350

400

450

94%

69
200
136
60
465
465

MV - MA
OM
OR
OV
Cibap
Check

500

Aantal studenten

Domein

Geslaagd voor 1
juli

EXAMENRESULTATEN, 1 oktober 2016
Slagings % voor
1 juli

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Slagings % 2014 2015
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Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2016
2D
3D
ABP
AD
AV
ARO
BA
BBL
BCP
BHV
BRB
BPV
BV
BVE

tweedimensionaal
driedimensionaal
algemeen burgerlijk pensioenfonds
associate degree
audio visueel
advies raad ouders
bachelor
beroepsbegeleidende leerweg
beroeps compententie profiel
bedrijfshulpverlening
beleidsrijke begroting
beroeps praktijk vorming
besloten vennootschap
beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie
CAO
collectieve arbeidsovereenkomst
CBD
creative business developer
CIBAP
christelijk instituut voor beschermings-,
afwerkings- en presentatietechnieken
CMS
content management systeem
CvB
college van bestuur
CNV
christelijk nationaal vakverbond
DLM
digitaal leermiddelen magazijn
DLWO
digitale leer en werk omgeving
DT
directie team
DTP
desk top publishing
DUO
dienst uitvoering onderwijs
EFRO
Europees fonds regionale ontwikkeling
EZ
economische zaken
F&C
financien en control
FTE
full-time equivalent
FUWASYS functie waardering systeem
HBO
hoger beroepsonderwijs
HRM
human resource management
ICT
informatie- en communicatietechnologie
IGO
institutioneel georganiseerd overleg
IRS
interest rate swap
JOB
jongeren organisatie beroepsonderwijs
LOI
leidse onderwijs instellingen
M&C
marketing en communicatie
MBO
middelbaar beroepsonderwijs
MJOP
meerjarenonderhoudsplan
MTO
medewerkers tevredenheids onderzoek
MV
medewerker vormgever
OBP
ondersteunend en beheerspersoneel
OCW
ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschap
OER
onderwijs en examen regeling
OM
ontwerp en media
O&O
ontwikkeling en onderszoekssubsidies
OR
ontwerp en ruimte
OV
ontwerp en vakmanschap
OP
onderwijzend personeel
OR
ondernemingsraad

PAR
PDCA
P&O
PRO
ROC
RT
RVT
SBB
SR
SVI
TRC
VMBO
VO
VSV
VZ
WOR

prepare act reflect
plan do check act
personeel en organisatie
praktijk realistisch onderwijs
regionaal opleidingscentrum
remedial teacher
raad van toezicht
stichting samenwerking
beroepsonderwijs bedrijfsleven
Studentenraad
staat van de instelling
taal en rekencentrum
voorbereidend beroeps onderwijs
voortgezet onderwijs
voortijdig school verlaten
voorzitter
wet op ondernemingsraden
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