
De doelstelling van het Cibap is om jou in fase 1, na het 

eerste semester, in de opleiding te plaatsen die het beste 

past bij jouw interesses en kwaliteiten. 

Het onderwijsteam fase 1 doet hierover na een 

zorgvuldige inventarisatie van jouw resultaten, 

het proces, je werkhouding en aanwezigheid een 

adviesuitspraak door middel van een studieoordeel. Na 

tenminste 9 maanden volgt een bindend studieadvies.

Cibap kerncompetenties (CKC)

Cibap leidt op voor beroepen in de creatieve industrie. 

De competenties die daar nodig zijn, noemen we de 

Cibap kerncompetenties. 

Deze zijn: 

- Creativiteit 

- Vakmanschap

- Ondernemendheid 

- Communicatie

- Omgevingsbewustzijn

Op deze kerncompetenties word je beoordeeld in de 

lessen en tijdens de schouw (eindpresentatie project). 

Hierbij telt de schouw voor 1/3 mee en de lessen voor 2/3 

in het eindresultaat per Cibap kerncompetentie.

doorstroom
in fase 1*
* De exacte eisen staan beschreven in het OER       
 (onderwijs- en examenreglement).
 Deze is te vinden op www.cibap.nl
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studieoordeel 1:
CKC’ s Vakvaardigheid , Creativiteit en 

Ondernemendheid goed, overige CKC’s 
minimaal voldoende ,T&R op niveau, 

aanwezigheid en werkhouding/ proces goed.

 CKC Vakmanschap en Creativiteit 
voldoende, daarnaast maximaal 1 CKC 

onvoldoende, T&R op niveau, 
aanwezigheid voldoende en werkhou-

ding/ proces op niveau 4. 

T&R op niveau, 
aanwezigheid 
voldoende en 
werkhouding/ 

proces op niveau 5. 
Minimaal 55 

Credits.

De CKC’s Vakmanschap, Omgevings-
bewustzijn  en Communicatie zijn 

voldoende, T&R op niveau, aanwezig-
heid voldoende en werkhouding/ 

proces op niveau 3. 
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Cibap opleidingen   mbo niveau 3      mbo niveau 4        niveau 5
      Domein ontwerp en productie (OP)  Domein ontwerp en media (OM)     Domein design & business (CBD) 
              Domein ontwerp en vakmanschap (OV)           
              Domein ontwerp en ruimte (OR)              
   

Studieoordelen

 Studieoordeel 1: je voldoet aan de gestelde eisen.

 Studieoordeel 2: je moet verbeteracties formuleren  

 voor de komende periode.

 Studieoordeel 3: er is twijfel over je inzet, motivatie  

 of beroepsgeschiktheid. Afspraken worden   

 schriftelijk vastgelegd.

 Studieoordeel 4: je houdt je niet aan afspraken die  

 gemaakt zijn op basis van een eerder studieoordeel,  

 je wordt in een ander traject geplaatst.


