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1bestuursverslag 2017

Voorwoord

Kennisbrandpunt van de 
Creatieve Industrie

Voor u ligt het bestuursverslag 2017. Hierin geven 
wij een beeld van de ontwikkelingen en de
realisatie van de geformuleerde resultaatgebieden 
in 2017 voor onze instelling: Cibap, vakschool voor 
de creatieve industrie.
Onverminderd zetten wij ons in voor de 
creatieve industrie. Een topsector die al meer 
aan belang gaat winnen, zowel in de regio als 
in het land. We zien dat het daarbij al meer gaat 
om het beschouwen van vraagstukken op een 
vernieuwende, creatieve wijze. Dat betekent dat 
de opdrachtgevers die onze studenten vragen 
voorleggen uit alle hoeken van verscheidene 
branches komen. Bedrijven en instellingen, groot 
en compact, leggen zaken voor die om een nieuwe 
kijk vragen. Vragen van allerlei aard. Juist jonge 
mensen bezien zo'n vraag met een blik die bij hun 
blik op de samenleving past. Dat dit altijd gepaard 
gaat met een creatieve presentatie, of het nu een 
ontwerp is, een game, een website of app, of een 
meubel of product, past bij wie we zijn: vakschool 
voor verbeelding.

Binnen ons aanbod heeft met name het domein 
Ontwerp en Vakmanschap een ontwikkeling 
doorgemaakt. Creativiteit gekoppeld aan 
vakmanschap is tot een vernieuwde leerlijn 
uitgewerkt binnen het curriculum van Creatief 
Vakman. Daaraan zijn nieuwe aspecten toegevoegd 
rond het werken met materialen, zoals textiel, leder 
en andere nieuwe materialen, naast hout.

De opleiding Specialist Schilderen blijft uiteraard 
gehandhaafd, inclusief het excellentietraject 
meesterrestauratieschilder. 
Het consortium Creatief Vakman is opgericht met 
HMC en SintLucas, waardoor de mogelijkheden 
voor stageposities en de arbeidsmarkt beter 
geborgd zijn. 

In 2017 is de opleiding international creative 
business developer gestart: een tweetalige niveau 
4 opleiding, met een bijzonder karakter. Behalve 
het niveau 4 diploma ontvangen de studenten 
namelijk ook de certificering voor het eerste 
jaar associate degree Media Design. In het vijfde 
jaar kunnen zij dit AD afronden. Hiervoor is een 
samenwerking met het LOI opgezet. 

Verder kenmerkt het jaar 2017 door consolidatie en 
ontwikkeling van de stappen die wij hebben gezet 
met het openen van de Ontwerpfabriek. 

Over de aandacht voor kwaliteit rapporteren wij 
middels de voortgangsrapportage die in bijlage is 
opgenomen.

In dit bestuursverslag geven wij een beeld van 
onze activiteiten in 2017: dit terugzien is bedoeld 
als vastleggen van resultaten. Onze blik is echter 
vooral op de toekomst gericht. De plancyclus die 
wij hanteren bereidt ons allen steeds voor op de 
voornemens voor het komende jaar: wij kijken 
graag vooruit. 

Dit bestuursverslag geeft derhalve een terugblik 
op onze werkwijze en onze resultaten in 2017: 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 2017 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 2017 en maart 2018.

In hoofdstuk 6 komt de financiële vertaling aan bod, inclusief 
de continuïteitsparagraaf.
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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 werd 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 mbo-instelling 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 2017 en die van 2018 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

 Hoofdstuk 1:

◀   Terug naar inhoudsopgave◀
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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 2017 zijn de onderwijsteamplannen en de 
bureauplannen gemaakt ten behoeve van het 
studiejaar 2017/2018. 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 2018. 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, die 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 
2017 te beschrijven.

Structuur en Organisatie

Het directieteam bestaat 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.

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.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Bestuur en Toezicht

Raad van Toezicht

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 2017 is geen sprake 
geweest van tegenstrijdig belangen dan wel 
belangenverstrengeling.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2017 is:

• De heer J.H.M. Robben (voorzitter)
• De heer G.A.W.M. Derks (vice - voorzitter)
• De heer F.J. Markerink
• De heer H.J. van Keulen
• De heer M.W. Kornegoor
• Mevrouw E.S. Zandveld
• Mevrouw A.Y. Vrolijk – de Mooij

In bijlage twee wordt uitgebreider ingegaan op het 
functioneren van de Raad van Toezicht in 2017.

Medezeggenschap

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

De Ondernemingsraad

Het overleg met de Ondernemingsraad is in 
2017 constructief geweest. De raad volgt een 
overlegprocedure waarbij er eerst een agenda-
overleg is met het CvB. Vervolgens vindt er een 
OR-vooroverleg plaats. Leden van de directie, 
hoofden van dienst en bureaucoördinatoren geven 
daar waar nodig toelichting op de geagendeerde 
punten. In dit overleg zijn ook gasten welkom. In 
het OR-overleg met het CvB vinden de besluiten 
plaats (advies, instemming, informatie).
Twee keer per jaar heeft de ondernemingsraad 
overleg met een delegatie vanuit de Raad van 
Toezicht, de SR en de ARO. 
In 2017 is er bijzondere aandacht geweest voor de 
regeling waarbij de OR en SR instemming hebben 
op de hoofdlijnen van de begroting. Samen met de 
RvT is dit proces gelopen en heeft tot instemming 
geleid met de begroting van 2018.

Studentenraad

De Studentenraad is in de loop van 2017 volop 
aan het werk geweest. De Studentenraad stelt zich 
meedenkend en constructief op. 
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 en van een begeleider van het 
Cibap. Dit laatste is in 2017 ingesteld om de SR bij 
te staan bij het proces rondom instemming op de 
begroting van 2018. In bijlage vier is het jaarverslag 
van de Studentenraad opgenomen.

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. We zijn daarin 
verbonden met de mbo-instellingen in de Federatie Christelijk 
BVE en het geformuleerde Kwaliteitscompas.
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 is voortgezet in 2017.

Organisatiestructuur Cibap vakschool voor verbeelding

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

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Marketing & 
Communicatie

Receptie

Directeur Onderwijs 
& Ondernemerschap

Directeur 
Financiën & Control

Teammanagers Hoofd Bedrijfsvoering Hoofd ICT

ICT

Hoofd Administratie

Administratie
Facilitaire 

dienst

Ondersteunende bureaus
- Bureau Onderwijs

- Bureau Kwaliteit en Examinering

- Bureau Bedrijfscontacten

- Bureau Student Support

- Team Fase 0
- Taal- en Rekencentrum

Team fase 2/3
Ontwerp en Media

Team fase 2/3
Ontwerp en Ruimte

Team fase 2/3
Ontwerp en Vakmanschap

Directeur 
Onderwijs & Organisatie

Team fase 1

Team 
Ontwerp en Productie

Team fase 4

Personeel & Organisatie

Medezeggenschap

Secretariaat

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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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 
en omvat diverse onderwerpen. 
De samenwerking krijgt specifiek vorm 
in de regiestichting No School. De beide 
participanten; SintLucas en Cibap, 
brengen in deze stichting innovatieve 
ontwikkelingen onder. Zo is de ontwikkeling 
van de opleiding international creative 
business developer hier ondergebracht. 
Daarnaast is in 2017 de Academische 
Werkplaats opgericht om de realisatie van 
wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. 

Vele samenwerkingstrajecten

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.

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. 
In 2017 is er gewerkt aan een agenda die mede 
door de ARO is vastgesteld. Op de thema's 
werden door bureaucoordinatoren, hoofden van 
dienst en directieleden toelichting gegeven. 

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 functioneert 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.  
Voor specifieke onderwerpen worden 
experts bovendien gevraagd hun oordeel 
te geven over ontwikkelingen die het 
Cibap wil inzetten, zoals examinering in de 
beroepspraktijk.

• 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. Zo ontstaat 
een kruisbestuiving en een inhoudelijke groei 
van onderwijsinhoud en –begeleiding

Financiën

Financiële positie op balansdatum

De liquiditeitspositie van de stichting (current ratio)  
is per 31 december 2017 ruim voldoende (1,56).  
De liquiditeitspositie is iets lager dan de positie per  
31 december 2015 (1,66). Ook de quick ratio (1,54 per  
31 december 2017) is ruim voldoende. De quick ratio per 
31 december 2016 was 1,64. De liquiditeitspositie is licht 
gedaald en opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt door 
een stijging van de kortlopende schulden, te weten:
• Het opnemen van een kortlopende schuld aan de 

groepsmaatschappij Innotiq Cibap B.V. in verband met 
salarissen december 2017 en 13e maand 2017.

• Het opnemen van een kortlopende verplichting met 
betrekking tot afvloeiingskosten.

De solvabiliteitspositie van de stichting is per 31 december 
2017 0,39 (solvabiliteit 1). De solvabiliteitspositie is 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van 31 december 2016. 
De solvabiliteitspositie voldoet aan de norm die hiervoor 
gesteld is door de Raad van Toezicht van het Cibap en door 
het Ministerie van OCW (0,30).
Per 31 december 2017 bedraagt de solvabiliteit 2 ratio 
0,46. De verbetering van deze ratio ten opzichte van  
31 december 2017 (0,44) wordt mede veroorzaakt door 
 de toename van het voorzieningen niveau.
De meerjarenbegroting 2018-2022 laat een positieve 
ontwikkeling zien in het exploitatieresultaat, waardoor 
de solvabiliteitspositie de komende jaren verder zal 
verbeteren. Het kalenderjaar 2018 laat een begroot 
positief exploitatieresultaat zien van (€ 341.800). De 
prognose voor de volgende jaren is dat de jaarlijkse 
exploitatieresultaten op een (iets) hoger niveau uitkomen 
dan het exploitatieresultaat 2018 en daarmee voldoen aan 
de rentabiliteitsnorm van 2% van onze Raad van Toezicht.
De rentabiliteit over 2017 (0,93 procent) voldoet 
aan de norm die hieraan gesteld wordt door het 
Ministerie van OCW (0 procent), maar is lager dan de 
norm van onze Raad van Toezicht (2 procent). Door 
de toenemende studentenpopulatie in de afgelopen 
jaren, de daarmee gepaard gaande groei in formatie- en 
huisvestingsbehoefte en de T-2 bekostigingssystematiek 
was een rentabiliteit van 0,56% begroot voor het 
kalenderjaar 2017. Dit begrote rentabiliteitcijfer is 
gerealiseerd over het kalenderjaar 2017.
Toelichting op ontwikkelingen van balansposten in 
vergelijking met voorgaande jaren kunt u lezen in het 
hoofdstuk Jaarrekening.
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Onze Studenten 

Opleiden 
voor en met de 
creatieve industrie 

Het Cibap leidt op voor de creatieve industrie 
in co-creatie met diezelfde creatieve industrie. 
Het onderwijscurriculum, de complexiteit, 
de actualiteit, de kwaliteit, de toetsing en 
examinering, alles wordt in afstemming met de 
creatieve industrie op praktijkrelevantie getoetst. 
De Ontwerpfabriek vormt hierbij een belangrijke 
schakel waarmee we goed in contact met onze 
omgeving kunnen staan. Het leren binnen het 
Cibap en het leren buiten het Cibap komen steeds 
meer bij elkaar in een consistente onderwijslijn. 
Samenwerking van de studenten met externe 
opdrachtgevers zorgt voor een goede dynamiek. 
Experts uit creatieve industrie ondersteunen 
docenten en inspireren studenten en docenten 
waardoor er sprake is van een uitdagende en 
motiverende leeromgeving. Het samengaan van 
het leren "binnen" en het leren "buiten" zal zich 
verder doorontwikkelen, om de voortdurende 
innovaties in de creatieve industrie te kunnen 
volgen. Het Cibap stelt zich ten doel deze 
ontwikkeling door te trekken in de vorm van 
examinering in de beroepspraktijk
 

  Hoofdstuk 2:

Samenwerking 
van de studenten 

met externe 
opdrachtgevers

zorgt voor een goede 
dynamiek
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competenties samenkomen. Het Cibap is in 
augustus 2017 gestart met de experimentele 
niveau 5 opleiding international creative business 
developer. Voor deze opleiding heeft het Cibap 
een nieuwe samenwerkingsvorm gezocht met 
het private hbo-onderwijs waardoor het Cibap 
onderwijsopbod op niveau 5 (Associate Degree) 
komt te liggen en we daarmee doorlopende 
leerlijnen tot op het hbo niveau kunnen realiseren.

Kwaliteit 

We streven blijvend naar een krachtige optimale 
kwaliteitsvoering, die we hebben weergegeven 
in ons integraal kwaliteitsplan en waartoe we ons 
kwaliteitsbeleid opnieuw hebben verwoord. De 
mening van onze studenten, onze medewerkers 
en onze omgeving zijn hierbij richtinggevend, 
vanzelfsprekend binnen het toezichtkader van de 
Onderwijsinspectie.

In 2017 hebben wij ons gericht op :

Krachtige optimale kwaliteitsuitvoering
Het Cibap gaat voor de nadere uitwerking 
van onze opnieuw verwoorde Cibap 
kwaliteitsstandaarden, die de basis vormen van 
ons kwaliteitsbeleid en aansluitend zijn bij het 
toezichtkader van de Onderwijsinspectie. Wij 
streven naar de volle tevredenheid van onze 
studenten, onze medewerkers en onze omgeving. 
• De tevredenheid/effectiviteit voor studenten 

is nader gedefinieerd aan de hand van het 
toezichtkader van de inspectie. 

• Aan de hand van de jaarlijkse kwaliteitscyclus 
borgen wij onze kwaliteit. 

• Het Cibap heeft een kwaliteitsplan opgesteld 
waarin aangegeven wordt hoe de school alle 
aandachtspunten rondom kwaliteit van 2015 
tot 2019 denkt te realiseren. Dit kwaliteitsplan 
is de weerslag van de strategische keuzes en de 
beleidsvoornemens die in ons Toekomstboek 
2020 en onze brondocumenten zijn opgenomen. 

• De diverse aandachtspunten hierin zijn ter 
borging geïntegreerd in de jaarplannen en 
daarmee in de activiteitenplannen van de 
onderwijsteams en bureaus. Deze plannen 
zijn tevens leidend voor de persoonlijke 
ontwikkelplannen van de medewerkers en 
vormen daarmee de basis van de jaarlijkse 
gesprekkencyclus.

De ontwikkeling van examinering in 
de praktijk en voorbereiding op de 
implementatie daarvan in 2018-2019
Het streven is dat in het studiejaar 2019-2020 alle 
Cibap opleidingen worden afgerond door middel 
van een meesterproef in de praktijk.
• Hiertoe is het advies vanuit de projectgroep 

"Cibap Pro examinering" voor niveau 3 en 4 
verder ontwikkeld en een projectorganisatie 
ingericht. 

• 2017 was een succesvol pilotjaar ter 
voorbereiding van een gedeeltelijke 
implementatie in het studiejaar 2018-2019.

 
Verdere doorontwikkeling van de  
samenhang tussen het leren  
"binnen" met het leren "buiten"
Het onderwijs binnen het Cibap en het leren in 
de praktijk worden optimaal op elkaar afgestemd, 
waarvoor structurele samenwerking wordt gezocht 
met partners uit de creatieve industrie. 
• Er vindt onderlinge afstemming plaats over de 

leerlijnen en de actualisatie daarvan, tevens 
worden afspraken gemaakt waar, wanneer welke 
leerdoelen door studenten behaald kunnen 
worden en welke (examen)opdrachten in de 
praktijk relevant zijn. 

• Er wordt ingezet op gastdocentschap, mogelijke 
stages voor onderwijsgevenden en verdere 
deskundigheidbevordering. 

• De inhoud van BPV terugkomdagen is aangepast 
in het kader van het BPV-verbeterplan.

 
Onderwijsvisie
Onze didactisch-pedagogische onderwijsvisie 
Cibap Pro vormt de basis van ons praktijkrealistisch 
onderwijs. Het leerproces van de student staat 
centraal. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn 
proces en mag eigen keuzes maken. De student 
wordt hierbij begeleid door zijn studiecoach. De 
rol van de docent die, alles weet en het leerproces 
vormgeeft, groeit naar de rol van coach, stimulator, 
inspirator, leraar en instructeur die de student de 
ruimte geeft zelf verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn onderwijstraject. 
• In 2017 is de onderwijsvisie Cibap Pro 

geëvalueerd en opnieuw verwoord in de notitie 
Cibap Pro 2020.

• De ondersteunende scrummethode is verkend 
en wordt als zinvol geacht bij de planmatige 
aanpak van het projectonderwijs.

• De eerste lichting docenten is in de 
scrummethode geschoold. 

Het leren "binnen"
De visie op leren van Cibap moet tevens een goede 
afspiegeling zijn van hoe in de praktijk de creatieve 
industrie functioneert: dynamisch, flexibel en 
gericht op samenwerken op meerdere niveaus en 
met verschillende disciplines. Ondernemendheid, 
innovatiegerichtheid, creativiteit en voortdurende 
zelfontplooiing zijn competenties die meer dan ooit 
nodig zijn. Succes is niet vanzelfsprekend, maar wel 
haalbaar. Jongeren moeten worden uitgedaagd 
door middel van eigentijds onderwijs: zinvol, 
ervaringsgericht; Praktijk Realistisch Onderwijs, dat 
Cibap Pro is gaan heten.

Het leren "buiten" 
Leren in de praktijk kent vele facetten. Naast de 
verplichte stage-periodes, waarin de student zijn 
leerdoelen, die gekoppeld zijn aan de onderwijslijn 
van zijn opleiding realiseert, zijn er diverse 
andere mogelijkheden. Opdrachtgevers verlenen 
opdrachten aan groepen van studenten. De wijze 
waarop deze opdrachten worden uitgevoerd 
verschilt per fase. Dit kan individueel, in groepen 
per opleiding of in breder verband. Zo zijn fase 
4 zijn studenten verbonden in zogenaamde 
Cibap in Company trajecten, waar alle domeinen 
samenwerken. Studenten krijgen eveneens de 
gelegenheid om bij een bedrijf een opdracht uit te 
werken. Ook kunnen studenten voor langere tijd in 
de beroepspraktijk aan de slag zijn om leerdoelen 
te bereiken die niet of minder goed 'in huis' kunnen 
worden bereikt.

Geen onderscheid  

in niveau 3 en 4

We willen talenten voor de creatieve industrie 
vroegtijdig opsporen in het voortgezet onderwijs 
en toeleiden naar onze opleidingen, om hen 
vervolgens door te laten studeren in het hbo of 
als vakman/vakvrouw de beroepspraktijk in te 
gaan. Elke student krijgt de ruimte om keuzes te 
maken voor zijn Cibap Pro onderwijstraject. Fase 
1 is zodanig ingericht dat jonge studenten zich 
eerst kunnen oriënteren op de creatieve industrie 
en kunnen groeien naar een weloverwogen keuze 
voor een van de Cibap opleidingen, ongeacht het 
niveau. In deze fase is er geen onderscheid tussen 
de niveau 3 en niveau 4 opleidingen teneinde dit 
orientatieproces optimaal te laten verlopen. Op 
basis van het gewenste toekomstig beroepsbeeld, 
al dan niet aangetoonde competenties, 
beroepshouding en motivatie wordt in overleg 
met de studiecoach een keuze gemaakt. Ook na 
een keuze voor een niveau 3 opleiding heeft de 

student het recht door te groeien naar niveau 4, 
mits hij aantoont over de benodigde capaciteiten 
te beschikken. Dit is een recht na het afronding van 
een niveau 3 opleiding, maar ook gedurende deze 
opleiding blijft een overstap mogelijk. Deze visie 
vergt een zorgvuldige intakeprocedure door ons 
fase 0 team en studentbegeleiding.

Onderwijsaanbod

Met ingang van dit studiejaar richten wij ons 
uitsluitend op onze niveau 4 opleidingen en op 
een volledig aanbod niveau 3 DTP, Sign en AV. 
Fase 1 is een schoolbreed oriëntatie jaar op basis 
van de vijf Cibap waarden: ondernemendheid, 
creativiteit, communicatie, vakmanschap en 
omgevingsbewustzijn. Deze waarden zijn ook 
ingevoerd in fase 2 en 3 en vormen met de herziene 
kwalificatiedossiers de basis van het gehele 
onderwijscurriculum. In 2017 is deze transitie verder 
doorgevoerd. De meesterdocenten hebben de taak 
de kernwaarden te transformeren tot actuele zich 
voortdurend vernieuwende leerlijnen. Zij verbinden 
daarbij de ontwikkelingen in de praktijk zo acuteel 
mogelijk met het aanbod. Zo kan het Cibap 
zich blijvend onderscheiden in toekomstgericht 
onderwijs. 

Publiek-private arrangementen

In 2017 heeft het Cibap geen publiek-private 
arrangementen gehad.

Onderwijsprogramma's  
met minder uren

Er worden door het Cibap geen 
onderwijsprogramma's met minder uren 
aangeboden.

International creative business 
developer

De kerntaak van een mbo-instelling is het opleiden 
van jongeren voor veranderende functies in een 
specifieke arbeidsmarkt die juist altijd in beweging 
is. We richten ons daarom op de ontwikkeling van 
een toekomstgerichte cross-mediale benadering, 
waarin de ons bekende 2D, 3D en vakmanschap 
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Studiesucces, rendement  
en efficiëntie

Het voorkomen van het voortijdig schoolverlaten 
staat voor Cibap niet op zichzelf. Cibap Pro beslaat 
het totale kwaliteitsdenken met betrekking tot 
studiesucces. Lopend van het vo->mbo->hbo tot 
het beroepenveld streven wij naar een optimaal 
rendement van onze opleidingen. Dit vergt dus 
niet alleen aandacht voor het blijvend vasthouden 
van studenten die nog geen startkwalificatie 
hebben behaald, maar ook aandacht voor de 
wijze waarop wij onze studenten toelaten tot onze 
opleidingen. Daarnaast ontwikkelen wij de wijze 
waarop wij studenten begeleiden en hen adviseren 
bij het maken hun studiekeuzes, zodat zij een 
opleiding volgen die passend is bij hun talenten.
• Onze intakeprocedure is bijgesteld uitgaande 

van 'de mate van aanleg tot de ontwikkeling 
van creativiteit", "de mate van noodzakelijke 
begeleiding daarbij" en "de mate van zelfinzicht 
in eigen ontwikkeling". 

• Tot de intake behoort een digitale test, 
waarvan de resultaten verwerkt worden in een 
ondersteunende instructie bij studiebegeleiding.

Het systeem van studiebegeleiding door 
studiecoaches vormt de rode draad in het Cibap 
Pro model. 
De pedagogisch-didactische begeleiding van de 
student bij de voortgang van zijn studieloopbaan, 
vindt plaats in projecten en de BPV. De 
onderwijsvisie Cibap Pro is daarbij leidend waarbij 
de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de 
student toeneemt naarmate de studie vordert. De 
studiecoach begeleidt de student bij het opstellen 
van duidelijke en gerichte leerdoelen per periode. 
• In fase 1 ligt de nadruk op oriëntatie en het 

ontdekken van zijn eigen talenten en interesses. 
De student maakt daarbij een keuze voor een 
opleiding binnen het Cibap en wordt eventueel 
voorbereid op de eerste stage. 

• Op basis van resultaten van de cognitieve 
en praktische kennis en vaardigheden en 
aangetoonde ambitie komt het traject van 
advisering tot stand, dat tenslotte leidt tot een 
bindend studieadvies in fase 1.

• De norm van 10% studievertraging op 
grond van beschikbare parameters en 
uitvoeringsconsequentie bij maatwerk 
'verbreden/verdiepen' van Cibap Pro wordt 
toegepast.

• In fase 2/3 specialiseert de student zich in het 
gekozen vakgebied en in fase 4 is naast het 
examen in de praktijk, ruimte voor verdieping en 
verbreding binnen de keuzedelen om zich voor 
te bereiden op de toekomst na het Cibap. 

• De kerngroepen binnen de onderwijsteams zijn 
per fase samengesteld uit studiecoaches en BPV-
begeleiders.

Het Cibap zette het samenwerkingsverband 
IJssel-Vecht door met projecten die tot doelstelling 
hebben het aantal voortijdig schoolverlaters terug 
te dringen. De ondersteuning van de diverse 
bureaus van de teams bij de begeleiding van 
de studenten binnen de kaders van Cibap Pro is 
optimaal. 
• Het VSV percentage lag rond de 2% in 2017.
 

Samenwerken 

met anderen, 

waardoor je je 

mogelijkheden 

vergroot en zo 

succesvoller 

kunt optreden, is 

onontbeerlijk 

Onderwijsinrichting

Voor het studiejaar 2017-2018 is een 
vernieuwd onderwijsaanbod vastgesteld. Dit 
onderwijsaanbod vormt het resultaat van de 
verkenning van het toekomstgericht onderwijs 
waarbij creativiteit, vakmanschap en allerlei 
vormen van technologie binnen de domeinen 
samenkomen. 
• We hebben de inhoud van onze 

onderwijsdomeinen naar de herziene 
kwalificatiedossiers herijkt en daaraan eigen en 
eigentijdse elementen toegevoegd. Dit op basis 
van overleg met externe deskundigen over de 
noodzakelijke invoering van transities.

• De niveau 2 opleiding Medewerker Vormgeving 
is in dit jaar stopgezet.

• Met ingang van dit studiejaar richten wij ons 
uitsluitend op onze niveau 4 opleidingen en op 
een volledig aanbod niveau 3 DTP, Sign en AV.

• Fase 1 vormt nu de Cibap brede basis van alle 
opleidingen. 

• In 2017 zijn de keuzedelen binnen het Cibap 
Pro kader aangeboden met als "drager" de 
projectorganisatie voor "Cibap in Company", 
volgens het daartoe opgestelde plan van 
aanpak. 

• Een belangrijk aandachtspunt blijft een specifiek 
onderwijsaanbod voor jongens. Daartoe wordt 
nieuw experimenteel onderwijs uitgevoerd in 
de Ontwerpfabriek, waarbij technologie een 
betekenisvolle rol speelt. 

Maatwerk

Het Cibap biedt maatwerk voor studenten. Dit 
houdt in dat er extra onderwijsaanbod moet zijn 
voor studenten die zich willen verdiepen en/of 
verbreden. Het gaat hierbij om programma's die 
de huidige aangeboden studiestof versterken 
en voor de student een werkelijke toegevoegde 
waarde bieden. Deze programma's worden 
aangeboden binnen het zgn. Academieblok 
(buiten de onderwijsblokken). De interesse van 
studenten voor extra onderwijsaanbod in de 
vorm van dit blok blijkt in de loop van de tijd af 
te nemen. 
• Het Academieblok is daarom verder 

getransformeerd richting keuzedelen, waardoor 
het maatwerk voor studenten ook meer in het 
onderwijs zelf geïntegreerd is.

 

Onderwijsorganisatie

Faciliteiten, ondersteunende systemen en de 
randvoorwaarden in organisatie en planning zijn 
voor zover mogelijk geoptimaliseerd.
• 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'. 

• Het onderwijstraject van de individuele 
student is inzichtelijk via het ouderportaal voor 
studenten en hun ouders/verzorgers.

• De digitale leer- en werkomgeving is herkenbaar 
in het ontwikkelportfolio van studenten, digitale 
projectboeken en digitale studiewijzers.

Intensivering van taal- en 
rekenonderwijs

Het taal- en rekencentrum ontwikkelt zich naar 
een Cibap Pro-proof, dynamisch theoriecentrum 
met een passend individueel aanbod van taal- en 
rekenonderwijs. 
• Het taal- en rekenonderwijs wordt vanuit 

drie facetten ingezet: de ondersteuning van 
het vaardig worden in taal en rekenen op het 
vereiste niveau, het onderhoud van taal- en 
rekenvaardigheden m.b.v. integratief taal- en 
rekenonderwijs en de uitdaging van het vaardig 
worden van taal en rekenen op hbo niveau. 

• De generieke reken– en taal leerlijnen 
zijn gekoppeld aan de integratieve 
kerncompetenties ondernemendheid en 
communicatie. 

• De principes van de "leerplein" methodiek zijn 
leidend voor de onderwijsorganisatie en de 
inrichting van de leeromgeving van taal- en 
rekenonderwijs. 

• Met de aanstelling van de coördinator 
Taal en Rekenen en de meesterdocent 
ondernemendheid en communicatie is de 
aansturing op sterkte. 
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Ontwikkeling 
huisvesting

In 2017 is het voornemen tot verkoop van de 
locatie Esdoornstraat (Creatieve Coöperatie) 
uitgewerkt. De verkoop wordt in 2018 gerealiseerd. 
 
Naast het noodzakelijk planmatig onderhoud 
hebben in 2017 diverse verbouwingen, 
bouwkundige aanpassingen en 
interieurverbeteringen plaatsgevonden met als 
doel het verbeteren van het leef- en werkklimaat 
voor studenten en personeel. Er is gestart met de 
voorbereidingen voor studeren in landschappen. 
Uitgangspunten hierbij zijn een zo optimaal 
mogelijke samenwerking tussen gebruikers, 
clustering van faciliteiten en een zo efficiënt 
mogelijk ruimtegebruik. Deze plannen worden in 
2018 verder uitgewerkt.

Ter voorbereiding op de AVG wetgeving 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming 
per 25 mei 2018) heeft de Dienst huisvesting 
plannen in voorbereiding gezet om de beveiliging 
van kantoren, daar waar privacy gevoelige data 
wordt verwerkt, verder aan te scherpen.

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

2017 heeft in het teken gestaan van de 
voorbereidingen op de nieuwe Europese 
privacywetgeving AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) welke 25 mei 
2018 van kracht gaat. Zo heeft een extern 
bureau een risicoanalyse uitgevoerd, heeft 
de projectcoördinatie IBP actief gebruik 
gemaakt van beschikbare kennisplatformen 
(Autoriteit Persoonsgegevens, Mbo-Raad, 
saMBO-ict, Kennisnet) en hebben er informatie-
uitwisselingen plaatsgevonden met collega 
mbo-instellingen. Voorts is er beleid ontwikkeld, 
een Functionaris Gegevensbescherming 
geworven, een implementatieplan opgesteld 
en is gestart met bewustwording binnen onze 
onderwijsorganisatie. 2018 staat in het teken van 
de verdere uitrol en inbedding van de AVG in onze 
organisatieprocessen.

Jaar- en 
diplomaresultaat 
en voortijdige 
schoolverlaters

Diplomaresultaat

Het diplomaresultaat geeft het aantal gediplomeerde 
instellingverlaters in een jaar weer als percentage van 
alle instellingverlaters in hetzelfde jaar. In welk jaar de 
gediplomeerde instellingverlater het diploma heeft 
behaald is hierbij niet belangrijk. 
Het diplomaresultaat is in 2016/2017 gedaald naar 69%. 
Belangrijkste oorzaak hiervoor is de absolute toename van 
het aantal studenten in Fase 1. Dit leidt tot een stijging 
van de noemer en daarmee tot een dalend resultaat. Naar 
verwachting zal het resultaat de komende jaren weer 
stijgen.

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 is ook het jaarresultaat 
gedaald t.o.v. de voorgaande jaren. Ook hier geldt dat een 
absolute toename van het aantal studenten in Fase 1 zorgt 
voor een stijging van de noemer met bijbehorend effect.

Percentage voortijdige schoolverlaters 
(VSV)

Het definitieve VSV cijfer voor 2015/2016 is uiteindelijk 
uitgekomen op 2,4%. Dit is 0,1% hoger uitgekomen dan 
het voorlopige cijfer. Voor 2016/2017 laat het voorlopige 
cijfer een stijging zien van 0,4% waarmee het voorlopige 
cijfer uitkomt op 2,8%. Het beleid wordt continue 
geëvalueerd en - daar waar nodig – bijgesteld.

Afhandeling klachten

In 2017 is de klachtenregeling vernieuwd, waarbij 
een klachtenmeldpunt in het leven is geroepen. 
Klachten worden geregistreerd en gevolgd door de 
coördinator Kwaliteit. In 2017 zijn zes klachten via het 
klachtenmeldpunt afgehandeld. De examencommissie 
heeft één bezwaar ontvangen over de beoordeling van 
het gemaakte ondernemingsplan. Voor de commissie van 
beroep voor de examinering heeft Cibap samenwerking 
gezocht met SintLucas.
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Cibap Kwaliteitscyclus

september:

 teamplannnen
 onderwijsteams, 

bureaus  
vastgesteld

mei: 
evaluatie 

individuele 
bijdragen 

(medewerkers) 
aan teamplan

april: 
raadplegen

beroepenveld:
Expertgroep BPV, 

tevredenheidsonderzoek 
leerbedrijven, 

arbeids- en 
stagemarktontwikkelingen 

met BSS

mei/juni:

opstellen 
teamplannen

mei:            
kwaliteitsgesprekken 
n.a.v. teamplannen, 
kwaliteitsmonitor/ 

dashboard en 
tevredenheids-

onderzoeken

december: 

Cibap begroting

december: 
kwaliteitsgesprekken 
n.a.v. teamplannen, 
kwaliteitsmonitor/ 

dashboard en 
tevredenheids-

onderzoeken

 

Studenten 

Omgeving 

Medewerkers
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Onze medewerkers 

Ontwikkelen, realiseren  

en borgen 

De dienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft 
in 2017 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 formuleren en richting geven,
2. organisatie vormgeven die in verbinding staat 

met zijn medewerkers,
3. eenduidig uitvoering geven aan beleid.

Strategisch Personeelsbeleid

Begin 2017 zijn we gestart met het project 
Strategisch Personeelsbeleid. Voor het Cibap 
betekent Strategisch Personeelsbeleid het behalen 
van strategische doelen door het bieden van een 
inspirerende werkomgeving waarin medewerkers 
op hun kwaliteiten worden ingezet en hun 
talenten kunnen ontplooien.

Kernwoorden in het Strategisch Personeelsbeleid:
• Wendbaar
• Hybride
• Innovatief
• Duurzaam inzetbaar
Scope: 2017 / 2021

Begin mei 2017 is het Strategisch Personeelsbeleid 
vastgesteld. Daarnaast hebben wij een 
werkdocument opgesteld met vervolgacties die 
voortkomen uit het Strategisch Personeelsbeleid 
om ervoor te zorgen dat het beleid geen papier 
blijft maar ook zichtbaar wordt.

  Hoofdstuk 3: 

Het Cibap biedt 
een inspirerende 

werkomgeving waarin 
medewerkers op hun 

kwaliteiten worden 
ingezet en hun talenten 

kunnen ontplooien.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Personeelsbestand

Voor de verdeling man-vrouw en leeftijdscategorie 
hebben we de stand genomen per 1 oktober 
2017. Voor FTE's gebruiken we het gemiddelde 
over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017. Op 1 oktober 2017 waren er 
in totaal 206 medewerkers werkzaam voor het 
Cibap. Het gemiddeld aantal FTE in kalenderjaar 
2017 is uitgekomen op 137,6 FTE. 55% 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

57% van onze medewerkers is vrouwelijk. Er lijkt 
daarmee sprake van een evenwichtige verdeling. Er is 
geen specifiek beleid op de verdeling man – vrouw.

Vast - Tijdelijk

Van de 137.6 FTE betrof ruim 78% een vaste 
aanstelling bij het Cibap. De overige 22% 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

73% van onze medewerkers houdt zich volledig 
of grotendeels direct bezig met het onderwijs. 
De overige 27% ondersteunt het onderwijzend 
personeel op verschillende gebieden. Denk daarbij 
aan Marketing & Communicatie, Personeel & 
Organisatie, ICT, etc. De benchmark laat een optimale 
verhouding van 75 / 25 zien.

Verzuim

Voor het voortschrijdend verzuim kijken we naar de 
afgelopen 12 maanden. In de periode 1 januari 2017 
tot en met 31 december 2017 is het voortschrijdend 
verzuim uitgekomen op 6,7%. Met name het aandeel 
lang verzuim is met 5,2% hoog. Verzuim wordt actief 
gemonitord en daar waar mogelijk worden passende 
acties ingezet.

Inzet en taakbeleid

Een van de vervolgacties die voortkwam 
uit het strategisch personeelsbeleid was 
het bijstellen van ons inzet- en taakbeleid. 
Passend bij onze uitgangspunten en 
inrichtingsprincipes is het inzet- en taakbeleid 
nu helemaal geschreven vanuit het vrije 
taakmodel. De onderwijsteamleden verdelen 
met elkaar en met de teammanager het werk 
op basis van de gestelde kaders en de input 
van de meesterdocenten. De taakverdeling 
en de taakbelasting is een primaire 
verantwoordelijkheid van het team. 

 

Ondernemend Leren

We zijn in 2017 gestart met een project 
'Ondernemend leren'. Het project is gericht op het 
bevorderen van de leercultuur. 
We hanteren een aanpak die gericht is 
op het optimaal faciliteren en bereiken 
van daadwerkelijke verandering. We laten 
medewerkers zelf (met voldoende ondersteuning) 
in kaart brengen welke (niet-bedrijfsspecifieke) 
kennis en vaardigheden nodig zijn in de komende 
jaren en welke nog ontwikkeld mogen worden 
(voortbouwend op hun eigen talenten), om beter 
inzetbaar te worden en te blijven. Hierbij gelden 
het strategisch personeelsbeleid en strategische 
personeelsplanning van de organisatie als kader. 
De aanpak is daarnaast gericht op het stimuleren 
van een structurele dialoog, werken vanuit 
je talent, samenwerking én eigen regie m.b.t. 
inzetbaarheid en leren. 

Arbo Dienst

Met ingang van 2017 zijn wij de samenwerking 
aangegaan met een nieuwe arbo diensverlener. 
Hiermee willen wij borgen dat de dienstverlening 
aansluit bij onze uitgangspunten voor het 
verzuimbeleid en de wensen en verwachtingen 
van Cibap voor wat betreft de dienstverlening. 

Meesterdocent

Na ruim een jaar wordt de meerwaarde van de 
meesterdocent meer en meer zichtbaar. Een nieuwe 
functie heeft tijd nodig om zich te vormen binnen 
een organisatie zo ook met dit functiegebied. De 
meesterdocent heeft meer positie gekregen en 
genomen. Dit uit zich in het vormgeven van de 
leerlijnen van de verschillende domeinen die een 
opbouw laten zien van fase 1 naar fase 4. Daarnaast is 
de overlegstructuur gewijzigd om de meesterdocent 
te ondersteunen om het inhoudelijk overleg te kunnen 
voeren.
De meesterdocent heeft ook een belangrijke rol 
gekregen in het formatieproces en de werving en 
selectie van nieuwe docenten. Hiermee willen wij de 
kwaliteit van het onderwijs verder borgen.

De personele formatie in 2017 en het gevoerde 
personeelsbeleid zijn stabiel geweest in 2017 en hebben 
niet geleid tot zaken met zodanige personele betekenis 
dat deze afzonderlijk in het bestuursverslag vermeld 
dienen te worden.

Toekomstige ontwikkelingen

MTO 2018. In 2018 staat het medewerkersonderzoek  
op de planning.
PMO 2018. In 2018 wordt ook het periodiek medisch 
onderzoek gehouden. 

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Onze omgeving 

Centrum van de 
ontwikkelingen 

Het Cibap positioneert zich als vakschool in het 
centrum van de creatieve sector. Studenten en 
docenten laten zich inspireren en kunnen zich 
ontwikkelen aan de ene kant door het toepassen 
van beproefd vakmanschap en aan de andere 
kant door aangesloten te zijn op de laatste 
ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk 
waar vernieuwingen worden gerealiseerd. Wij 
stellen ons daarnaast steeds verder open voor 
onze omgeving. Het aantal opdrachtgevers is 
in alle fasen van de opleidingen exponentieel 
toegenomen. Ook dat draagt bij aan het verruimen 
van leermogelijkheden voor studenten en 
docenten. De complexiteit van de vraagstukken 
is toegenomen en dat brengt met zich mee dat 
niet kan worden volstaan met dat wat in eerste 
instantie voorhanden is aan kennis en middelen. 
Het daagt uit om op onderzoek uit te gaan en goed 
gebruik te maken van wat er in onze omgeving 
dichtbij, soms veraf, beschikbaar is. 
Omgevingsbewustzijn en ondernemendheid 
gaan hier hand in hand. Ook voor de 
andere kernwaarden zijn er volop 
ontwikkelmogelijkheden. 
Dit is in lijn met Cibap Pro, onze onderwijsvisie. Het 
leren 'buiten' verdiende een nadere uitwerking. 
Met de introductie van Cibap in Company in fase 
4 is er een belangrijke dimensie toegevoegd: 
multidisciplinair werken: studenten werken samen 
aan opdrachten van derden. Studenten bereiden 
zich hiermee goed voor op hun toekomstige 
beroepssituatie.
Ook zijn er mogelijkheden voor multilevel leren. 
Dat vindt op dit moment nog bijna uitsluitend 
plaats in het kader van excellentie. Dit punt zal 
nog verder worden doorontwikkeld. Studenten 
in de fasen 2 en 3 krijgen hier gelegenheid voor 
geboden via De Nieuwe Hanze Unie en het 
project e-commerce. In fase 4 gebeurt dit via het 
aanbieden van de keuzeprofielen in het bijzonder 
als het gaat om de voorbereiding op het hbo. 

  Hoofdstuk 4: 

In de Ontwerpfabriek 
werken en leren 
opdrachtgevers, 

creatieve professionals, 
studenten en  

docenten samen

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Internationalisering

• Studenten en docenten hadden in 2017 
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. 

• Het brondocument Internationalisering is herijkt 
en de activiteiten voor 2016 en volgende jaren 
zijn opnieuw bepaald. 

• Bij een Europese partner is verder onderzoek 
gedaan naar de methodiek van vastlegging van 
formal en non-formal learning. 

• In het kader van het Sino-Dutch Programme is 
er een tegenbezoek geweest door docenten/
managers van de Chinese partnerscholen. 
Tevens is er een intentieverklaring opgesteld 
en ondertekend voor job shadowing en andere 
uitwisselingsactiviteiten. Docenten van het 
Cibap gaven design workshops in China en weer 
andere docneten liepen stage in China.

• In 2017 zijn ambassadors aangesteld zowel 
intern als in het buitenland extern (international 
hubs). 

• In november werd in de Ontwerpfabriek een 
international businessmeeting georganiseerd; 
opdrachtgevers met internationale ambities 
werkten samen met studenten ideeën uit 
voor nieuwe producten, toepassing van 
nieuwe materialen, bedenken van concepten 
en communicatieplannen; alle gericht op 
internationale contexten.

Centre of excellence 

Het uitbouwen van onze relaties in de creatieve 
industrie enerzijds en met het verdere bedrijfsleven 
in alle sectoren anderzijds is de onderlegger voor 
het Cibap als centre of excellence. De laatste vanuit 
de cross-over benadering, waarbij creativiteit 
ingezet wordt als aanjager van innovatie en design 
thinking.
Zichtbaar was:
• De jaarlijkse Cibap Businessmeeting stond 

geheel in het teken van internationalisering.
• Inspiratiesessies rond de open dag ten behoeve 

van onze alumni en bedrijfsrelaties.
• De coördinator van het Bureau Bedrijfscontacten 

maakte deel uit van het team Onderwijs en 
Onderzoek van Kennispoort Regio Zwolle, 
hiermee de kennisinstellingen op het gebied 
van de creatieve industrie vertegenwoordigend. 

 Het team Onderwijs en Onderzoek stimuleert de 
verbinding tussen onderwijs in de regio Zwolle 
door kennis meer beschikbaar en inzichtelijk 
te maken voor de product-, proces- en/of 
keteninnovatie van de bedrijven.

• De coördinator bedrijfscontacten participeert in 
de Vechtdal Academie (Vechtdal Projecten).

• Cibap doet via Cibap in Company mee met 
projecten in het kader van de Nieuwe Hanze 
Unie.

• Cibap neemt deel aan het ontwikkelen van het 
Topcentrum Zwolle E-commerce Regio.

Ontwerpfabriek

De broedplaatsfunctie van de Ontwerpfabriek, 
gericht op innovatie, met daarin opdrachtgevers, 
studenten, creatieve professionals en docenten, 
heeft in 2017 op volle sterkte kunnen functioneren. 
• Er werden twintig projecten uitgevoerd 

in opdracht van bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties;

• De opdrachtgevers waren actief betrokken 
in het co-creatieproces. Bij circa 50% van de 
opdrachten die werden uitgevoerd waren 
creatieve professionals betrokken. 

• Er zijn tal van symposia, masterclasses, 
workshops, meet-ups en exposities 
georganiseerd: opdrachtgevers, experts, 
docenten en studenten kwamen met elkaar 
in contact om te ontmoeten, te inspireren en 
(nieuwe) samenwerking te initiëren. 

• In het derde weekend van januari werd in de 
Ontwerpfabriek door game-artists (professionals 
en studenten) meegedaan aan de Global Game 
Jam. 

• In november werd in de Ontwerpfabriek een 
international businessmeeting georganiseerd; 
opdrachtgevers met internationale ambities 
werkten samen met studenten ideeën uit 
voor nieuwe producten, toepassing van 
nieuwe materialen, bedenken van concepten 
en communicatieplannen; alle gericht op 
internationale contexten. 

• Made By vervulde zijn functie als springplank 
voor verkoop van door studenten en docenten 
gemaakte producten. 

Als Centre of Excellence organiseerden we een heel 
scala van activiteiten ten behoeve van zowel de 
creatieve industrie als het overige bedrijfsleven. 
Nieuwe oplossingen kunnen ontstaan door de 
inzet van creativiteit als aanjager van innovatie. 
Zo dragen we mee bij aan de economische 
ontwikkeling van met het midden- en kleinbedrijf 
in onze omgeving.
 
De Ontwerpfabriek vormt binnen dit alles een 
belangrijk instrument om te blijven vernieuwen 
en ons zo met het beroepenveld te verbinden dat 
er een rijkdom aan nieuwe leercontexten ontstaat 
waarbij het leren voor de student plaatsvindt 
in de driehoek met opdrachtgever, creatieve 
professional met de docent als begeleider van het 
leerproces.

Doorstroom hbo

• Studenten werden voorbereid op studeren in 
het hbo door ze het keuzeprofiel 'Studeren – 
doorstroom hbo te laten volgen. Binnen dit 
keuzeprofiel worden keuzedelen aangeboden 
op een wijze die nauw aansluit de hbo 
competenties. 

• Cibap studenten werken multilevel, 
multidisciplinair samen met hbo studenten 
van Windesheim (Gamedesign en Honours en 
de Nieuwe Hanze Unie) 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.

Excellentie

Cibap bevordert excellentie op verschillende 
manieren.
Het excellentieprogramma bestond in 2017 uit:.
• Meestertraject restauratie schilderen; een 

vierjarig plusprogramma dat leidt tot een extra 
door vakspecialisten erkend certificaat. In 
2017 zijn de vakscholen SintLucas en Nimeto 
benaderd met de vraag om op dit programma 
aan te sluiten door ook studenten van deze 
beide scholen toe te laten tot het programma 
en docenten erbij te betrekken uit alle drie de 
organisaties.

• 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. Hiertoe 
organiseerden we in 2017 de derde uitwisseling 
van studenten en docenten.

• Challengeteams; studenten opereren in 
interdisciplinaire groepen, bestaande uit hbo'ers, 
en studenten uit het buitenland, en voeren 
opdrachten uit voor externe opdrachtgevers. 
Zo deden we projecten in Italië, Duitsland en 
Zanzibar.

• Intensivering en uitbreiding; Naast de 
challengeteams hebben we een nieuw aanbod 
ontwikkeld: studenten kunnen deelnemen 
aan de "Bridging Module Level 5", waarvoor 
Cibap door de University of Northampton is 
geaccrediteerd, waarmee ze zich voorbereiden 
op de Bachelor Module. Bij het succesvol 
doorlopen van dit programma behalen de 
studenten een Bachelor Degree Graphic 
Communication Level 6. De Bridging en 
Bachelor Module zijn volledig Engelstalig.

• We deden onderzoek naar samenwerking met 
de Bachelor of Arts opleiding in Italië waarbij 
onze excellente studenten samenwerken met 
Italiaanse studenten. 

• We zijn verder gestart met de opleiding 
international creative business developer (iCBD), 
met een sterk experimenteel karakter, tweetalig 
en Level 5 (AD).

• Studenten die hun Engels examen op een 
hoger niveau willen afsluiten krijgen hiervoor 
de gelegenheid. Studenten die deelnemen 
aan de Bridging Module volgen de IELTS 
training. Studenten van de opleiding iCBD 
krijgen een cursus Engels op Cambridge niveau 
aangeboden. Zowel de IELTS training als de 
Cambridge cursus brengen de studenten op B2 
(Academic writing). 

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Creatieve Coöperatie / 
Ontwerpfabriek en ondernemende 
studenten

De Creatieve Coöperatie en de Ontwerpfabriek 
dragen bij aan het stimuleren van 
ondernemerschap en vakmanschap.
Zo kunnen studenten, starters en ondernemers, 
bijvoorbeeld vanuit de Creatieve Werkplaats in 
de Coöperatie, hun vakmanschap en creativiteit 
inzetten voor de Zwolse samenleving.
De volgende activiteiten dragen daaraan bij:
• Activiteiten Startpunt: laagdrempelig de 

belangstelling opwekken voor zelfstandig 
ondernemerschap.

• Herhaling van het onderzoek onder studenten 
naar de belangstelling voor ondernemerschap. 

• Het faciliteren van studenten die studeren 
en ondernemen willen combineren of 
voorzieningen nodig hebben in de Creatieve 
Coöperatie of de Ontwerpfabriek / Made by 
Cibap.

• Masterclasses. 
 

Onderwijsveld regionaal/ landelijk/
internationaal

• In 2017 kreeg de samenwerking tussen Cibap 
en SintLucas in No School verder vorm door 
de inrichting van de Academische Werkplaats: 
bestaande uit docenten creativity vanuit beide 
scholen, het lectoraat van ArtEZ (kunst- en 
cultuureducatie), creatieve professionals, 
studenten en bestuurlijke betrokkenheid vanuit 
de gemeenten Eindhoven en Zwolle. 

• 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  
Studie- en Studentenstad, waaronder 
initiatieven als een gezamenlijke 
studiebeurs, Bruisdag en Bruisweek en 
studentenhuisvesting. Het programma van 
samenwerking werd uitgebreid rond de 
Human Capital Agenda, Een Leven Lang 
Leren en het ontwikkelen van certificeerbare 
eenheden.

• Het Studium Generale programma voor alle 
studenten van de beroepsopleidingen in 
Zwolle op mbo en hbo niveau is ook in 2017 
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. 

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.

• In 2017 was Cibap mede oprichter van het 
Consortium Creatief Vakman, waar naast Cibap, 
het HMC en SintLucas ook deel van uitmaken.

• Verder intensiveerden we de samenwerking met 
de Crafts Council Nederland.

Tussen 
Rapportage  
Kwaliteitsplan 
2015-2018

Tussenrapportage maart 2018

    Hoofdstuk 5:
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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 Wordt doorgeschoven naar 2016.

Tussenrapportage 
maart 2017

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

Tussenrapportage 
maart 2018

De broedplaatsfunctie van de Ontwerpfabriek, gericht op innovatie, met daarin opdrachtgevers, 
studenten, creatieve professionals en docenten, heeft in 2017 op volle sterkte kunnen 
functioneren. 
• Er werden 20 projecten uitgevoerd in opdracht van bedrijven, overheden en 

maatschappelijke organisaties;
• De opdrachtgevers waren actief betrokken in het co-creatieproces.
• Bij circa 50% van de opdrachten die werden uitgevoerd waren creatieve professionals 

betrokken.
• Er zijn tal van symposia, masterclasses, workshops, meet-ups en exposities georganiseerd: 

opdrachtgevers, experts, docenten en studenten kwamen met elkaar in contact om te 
ontmoeten, te inspireren en (nieuwe) samenwerking te initiëren.

• In het derde weekend van januari werd in de Ontwerpfabriek door game-artists 
(professionals en studenten) meegedaan aan de Global Game Jam.

• In november werd in de Ontwerpfabriek een international businessmeeting georganiseerd: 
opdrachtgevers met internationale ambities werkten samen met studenten ideeën uit 
voor nieuwe producten, toepassing van nieuwe materialen, bedenken van concepten en 
communicatieplannen; alle gericht op internationale contexten.

• Om de fase 1 studenten ook al in aanraking te brengen met de breedte van de creatieve 
sector met de activiteiten die in de Ontwerpfabriek plaatsvinden, werden de projectlessen in 
de Ontwerpfabriek geroosterd.

• Er werden aan creatieve professionals faciliteiten geboden om zelf projecten uit te voeren in 
de Ontwerpfabriek met als doel: inspireren van studenten en docenten en samenwerken.

• Made By vervulde zijn functie als springplank voor verkoop van door studenten en docenten 
gemaakte producten.

• Door Ontwerp & Productie werd aan Made By een print- en signshop toegevoegd.

Kosten begroot 2017 0 Kosten werkelijk 2017 131.752

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 2016-2017 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

Tussenrapportage 
maart 2018

• De gerealiseerde Cibap brede inrichting van fase 1, zodat de student meer mogelijkheden 
heeft om zich te oriënteren, wordt geëvalueerd en, indien noodzakelijk, bijgesteld.

• Het organisatiemodel voor de configuratie van de keuzedelen, binnen het zogenoemde 
Cibap in Company, wordt doorontwikkeld, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld ter 
voorbereiding op het aanbod van keuzedelen in het studiejaar 2018-2019.

• Het academieblok wordt nog elk semester aangeboden, zij het in beperkte vorm. Het 
grootste gedeelte van dit blok is opgenomen in de configuraties van keuzedelen in fase 4. 
Het aanbod richt zich op verdieping/excellentie.

• De projectboeken zijn voor fase 2, 3 en 4 digitaal en interactief. 
• Voor alle fasen worden in de 10e week van iedere onderwijsperiode extra workshops (ter 

verdieping en/of verbreding) aangeboden.
• 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 2017 25.000 Kosten werkelijk 2017 94.118

1 2
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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 studentenquêtes zijn 
begin december kwaliteitsgesprekken gevoerd. De teammanagers hebben deze gevoerd 
met de voorzitter CvB, de bureaucoördinatoren 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 door 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

Tussenrapportage 
maart 2018

• De kwaliteitsgesprekkencyclus is ook in 2017 doorgezet. In december en in mei voerde CvB 
gesprekken met teammananagers en taakhouders kwaliteit, in aanwezigheid van Bureau 
Kwaliteit. Bevindingen zijn teruggekoppeld aan teammanagers en aan de studentenraad.

• In 2017 is meer gestuurd op interactie met studenten over kwaliteit: iedere opleiding 
organiseert actief studentenpanels, waarbij verbetervoorstellen worden gedaan door de 
studenten en zij vervolgens horen welke verbeteracties zijn ingevoerd. Bevindingen komen 
aan de orde in de kwaliteitsgesprekken.

• De kwaliteitsmonitor heeft zijn plaats gekregen in een online (sharepoint) omgeving: 
de teamsite Kwaliteit, waardoor gegevens online en realtime beschikbaar zijn voor het 
management. 

• De informatie-analist vertaalt de rendementsgegevens uit bronbestanden naar 
overzichtelijke A4-tjes, waarbij onderwijsresultaten per team grafisch worden weergegeven. 
Deze worden ook op bovengenoemde teamsite geplaatst.

• Het reflectieve onderzoek bij personeel heeft plaatsgevonden en de informatie is gedeeld 
met het management. Er was gekeken naar de perceptie van docenten in relatie tot de 
mening van studenten over het onderwijs.

• Kwaliteitsmanagement is markanter in de organisatie geplaatst en Cibap heeft zich 
aangesloten bij het Kwaliteitsnetwerk mbo. Een interne kwaliteitsaudit vanuit het 
Kwaliteitsnetwerk mbo staat gepland voor het voorjaar van 2019 

Kosten begroot 2017 10.000 Kosten werkelijk 2017 0 wordt doorgeschoven naar 2018

Thema Studenten: innovatie onderwijs

Deelonderwerp Opleiding international 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 "international creative 
business developer" ontwikkeld, die vanaf augustus 2017 aangeboden wordt. Het 
beroepscompententieprofiel (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

Tussenrapportage 
maart 2018

• In samenwerking met de LOI wordt nu de opleiding "international creative business 
developer" vanaf augustus 2017 aangeboden en verder doorontwikkeld, gebaseerd op het 
Associate degree programma Media Design. Hierbij richt men zich op de verdere fine-tuning 
van het beroepscompententieprofiel.

• De opleiding is voorlopig in de Ontwerpfabriek gesitueerd.
• De in "Cibap in Company" projecten van fase 4 geteste: " Corporate Identity" en 

"Onderzoeksvaardigheden" vormen de basis van het onderwijs in deze opleiding.
• Tevens is het eerste convenant voor internationale samenwerking vastgelegd, namelijk met 

de New Castle College in Engeland. Verdere internationale samenwerking voor structurele 
buitenlandse projecten en samenwerking met scholen in deze opleiding worden verkend.

• Het tweetalige karakter van deze opleiding is herkenbaar in het feit dat in 70% van de 
aangeboden onderwijsactiviteiten Engels de voertaal is. De werkvormen zijn gebaseerd op 
CLIL: Content and Language Integrated Learning. 

• In samenwerking met Nuffic wordt gestuurd op een top kwalificatie van deze opleiding als 
tweetalige mbo/hbo vakopleiding.

• Actuele ontwikkelingen ten aanzien van creativiteit gecombineerd met technologie worden 
onderzocht en waar mogelijk toegepast in het onderwijs.

• Er wordt geëxperimenteerd met activiteiten op het gebied van buiten leren. Er wordt een 
korte POK ontwikkeld.

• Er wordt geëxperimenteerd met een studiepuntensysteem naar voorbeeld van het hbo 
onderwijs: Cibap credits. 

Kosten begroot 2017 50.000 Kosten werkelijk 2017 18.562

3 4
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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/rekenonderwijs
• 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

Tussenrapportage 
maart 2018

• Bijlessen zijn ook in 2017 geïntensiveerd, evenals remedial teaching.
• Er is extra onderwijstijd ingezet voor het (reguliere) taal/rekenonderwijs.
• Bijlessen in het vak Duits zijn extra aangeboden. 
• Er kan gebruik gemaakt worden van zgn. maatjes voor extra individuele ondersteuning bij 

taal- en rekenonderwijs
• De samenwerking binnen de lesblokken Ondernemen en Communicatie heeft 

voortschrijdend inzicht opgeleverd, waardoor de oorspronkelijke plannen voor inzet 
van de taaldorp-systematiek bijgesteld zijn. Men heeft voorkeur opgevat voor de 
leerpleinsystematiek, waardoor nog meer aandacht kan uit gaan naar de individuele groei 
van de taal – en rekencompetenties bij de studenten. 

• De vakantieschool met aandacht voor rekenen, Nederlands, Engels en Duits, voldoet aan de 
verwachtingen.

• Er wordt extra wiskunde onderwijs aangeboden aan studenten die zich richten op 
bouwkunde/architectuur.

Kosten begroot 
2017

125.000 Kosten werkelijk 2017 344.915

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

Tussenrapportage 
maart 2018

• De samenstelling van een professioneel reken- en taalteam heeft in 2017 met de aanstelling 
van een taal- en rekencoördinator verder zijn beslag gekregen. De ontwikkelingen vanaf 
2015 zijn daarmee verder doorgezet. 

• Door de aanstelling van de nieuwe meesterdocent, die verantwoordelijk is voor de 
kerncompetenties Communicatie en Ondernemen krijgt het taal- en rekenteam inhoudelijk 
versteviging om de generieke benadering van taal en rekenen verder integratief te 
verankeren in het beroepsgedeelte van het onderwijs. 

Kosten begroot 2017 10.000 Kosten werkelijk 2017 2.913

5 6
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Thema Studenten: Intensivering taal en rekenen

Deelonderwerp Nieuwe faciliteiten voor taal en rekenen

Doelstelling/
resultaat

De realisatie van zo goed mogelijke voorzieningen die 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)

Tussenrapportage 
maart 2018

• Het taal- en rekenonderwijs heeft een eigen positie op het Cibap verworven en wordt zoveel 
mogelijk aangeboden in de daarvoor geschikte studieruimtes. Daardoor kan herkenbaarheid 
en de specifieke onderwijsmethodiek ook voor dit onderdeel van het onderwijs geborgd 
worden. 

• In de periode-evaluaties voor studenten zijn vragen over de aanpak van het niveau van de 
taal- en rekenlessen opgenomen. 

• Resultaten van het onderzoek; specifieke, uitdagende en zinvolle rekenlessen voor  
mbo-studenten, worden meegenomen in de lesaanpak van rekenen/ondernemen.

Kosten begroot 2017 45.000 Kosten werkelijk 2017 10.658

7
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Tussenrapportage 
maart 2018

• De wet tot toelating op de mbo-instellingen heeft voor het Cibap tot gevolg gehad dat de 
intakeprocedure geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld/verbeterd is. De procedure richt zich 
meer dan ooit op de mate van ontwikkelbaarheid van de Cibap kernwaarden/competenties 
bij de kandidaten. Richtinggevende theorie over een totaal/holistische screening van de 
kandidaat vormen hiervoor de basis. Zelfinzicht van de kandidaat vormt het vertrekpunt 
van zijn onderwijstraject. De resultaten van de digitale test worden in het studentendossier 
geplaatst en zijn ondersteunend bij de start van de studieloopbaanbegeleiding.

• Een informatie-analist ondersteunt de analyses van de diverse onderzoeken naar in/
uitstroom.

• Het ouderportaal in Eduarte zorgt voor gerichte communicatie over studievoortgang en 
verzuim naar studenten en hun ouders.

• Het maatjesproject is geëvalueerd en bijgesteld. 
• De studiecoaches bij niveau 3 (Ontwerp en Productie) krijgen extra ondersteuning en 

coaching van een specialist op het gebied van studieloopbaanbegeleiding zodat er meer 
preventief gestuurd kan worden.

• Bureau Student Support ontwikkelt zich van steunpunt naar expertisecentrum op het gebied 
van preventie.

• Het digitale ontwikkelportfolio van studenten wordt verder ontwikkeld richting de volgende 
fases, waardoor dit een belangrijk instrument wordt om de studievoortgang aan te tonen en 
te volgen. 

• De lichte stijging in het VSV percentage van het Cibap is een aandachtspunt.

Kosten begroot 2017 40.000 Kosten werkelijk 2017 81.155

Thema Studenten: voortijdig schoolverlaten

Deelonderwerp Borgen in eigen onderwijsproces

Doelstelling/
resultaat

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

Maatregelen/
activiteiten

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

(DLWO) (2015-2016)

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
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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 tot standkomen 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

Tussenrapportage 
maart 2018

Bij het tot standkomen 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 2017 0 Kosten werkelijk 2017 0

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

Tussenrapportage 
maart 2018

• De verzuimprocedure is volgens de richtlijnen van DUO bijgesteld/gestroomlijnd en 
gecommuniceerd naar alle betrokkenen

• Het Bureau Student Support neemt, gezien zijn expertise, in de verzuimprocedure het 
voortouw, waardoor de kwaliteit en effectiviteit van deze procedure verhoogd wordt.

• Het verzuim protocol 18 + 'we missen je', is binnen het vernieuwde samenwerkingsverband 
opgepakt. Het Cibap doet mee in de projectvoering daarvan.

• De uitschrijfprocedure is opnieuw geëvalueerd en bijgesteld. Een stappenplan in geval van 
stagnatie van het onderwijsproces (studieoordeel 4) is in ontwikkeling.

• Het Cibap continueert haar activiteiten op het gebied van financieel advies en verwijzing 
naar het financieel spreekuur.

• De organisatie van de regeling 'tegemoetkoming schoolkosten'18- is ondergebracht bij 
financieel spreekuur. 

Kosten begroot 2017 5.000 Kosten werkelijk 2017 1.500
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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 vervolgscholing 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 de het team als handvat voor de 

leidinggevende in het ontwikkelproces van het team.
• We zijn gestart met het 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

Tussenrapportage 
maart 2018

• De raad van toezicht krijgt een professionaliseringsprogramma aangeboden rondom 
aansluiting arbeidsmarkt en ontwikkelingen Creatieve Industrie.

• De raad van toezicht houdt een 'zelfevaluatie' conform governance code.
• Meesterdocenten ontvangen een training presentatie- en gesprekstechnieken.
• Leidinggevenden worden geschoold in het voeren van verzuimgesprekken.
• De fundamenten voor leiderschap zijn onderwerp van gesprek en onderzoek;  

resultaat zal leiden tot een uitwerking in competenties voor leidinggevenden. 

Kosten begroot 2017 25.000 Kosten werkelijk 2017 78.484
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Tussenrapportage 
maart 2018

• In 2017 is het strategisch personeelsbeleid ten aanzien van de medewerkers onderwijs, 
opnieuw gedefinieerd en vastgelegd in het brondocument Strategisch Personeelsbeleid.

• In dit document wordt gewezen op de professionele ontwikkeling die het onderwijssyteem 
Cibap Pro van medewerkers vraagt. Voorbereidingen voor een strategisch en structureel 
scholingsplan zijn opgestart.

• Daarnaast zijn voor het onderwijspersoneel 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 
ook dit jaar langer op zich wachten vanwege uitstel van invoering van het lerarenregister.

• Er zijn 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 bezig met een masteropleiding. Voor de 
opleiding Ontwerp & Productie (niveau 3) zijn twee vakspecialisten aan de meesterdocenten 
toegevoegd. 

• Om de leercultuur te bevorderen binnen een team, hebben wij bij een aantal teams 
werksessies gehouden om in kaart te brengen welke kennis en vaardigheden nodig zijn in de 
komende jaren en welke nog ontwikkeld mogen worden om beter inzetbaar te worden en te 
blijven. Daarbij wordt structurele dialoog, samenwerking en eigen regie m.b.t. inzetbaarheid 
en leren gestimuleerd. Belangrijk uitgangspunt bij de werksessies is dat medewerkers vooral 
zelf aan zet zijn en aangeven wat zij gaan doen en nodig hebben om hun inzetbaarheid te 
vergroten.

• We zijn gestart met het uitvoeren van een kwalitatieve schouw van ons personeelsbestand. 
Hiervoor maken wij gebruik van de systematiek van Hanneke Moonen. We verkrijgen 
hiermee inzicht in de ontwikkelbaarheid van ons personeel. Wij hebben de systematiek 
aangevuld met de kwaliteiten van medewerkers. We gebruiken de schouw als onderlegger 
voor ons scholingsplan: wat is Cibap breed en wat is per team nodig, gelet op de 
ontwikkelingen in de creatieve sector. Input voor de ontwikkeling en richting van de 
opleiding wordt gegeven door onze meesterdocenten.

Kosten begroot 2017 50.000 Kosten werkelijk 2017 137.435

Thema Medewerkers: professionaliseren personeel

Deelonderwerp
Scholing personeel
Meesterdocenten
Beleid en processen

Doelstelling/
resultaat

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

Maatregelen/
activiteiten

Uitbreiding scholingsagenda (2015-2016)
Bekwaamheidsdossiers onderzoeken en verbeteren (2015-2017)
Zichtbaar maken/belonen ontwikkelingen o.g.v. scholing (2017)
Uitvoeren teamontwikkeltrajecten (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 zes 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
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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 en 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

Tussenrapportage 
maart 2018

• Het brondocument Strategisch Personeelsbeleid is opgeleverd na een proces dat met 
de organisatie is doorlopen. Het beleidsdocument is als één van de speerpunten in de 
voorjaarsbrief 2017 beschreven en uitgewerkt.

• Uitwerkingsdocumenten zijn beschreven en geïmplementeerd, namelijk:
 o  Verzuimprotocol, het proces is herschreven en aangepast aan de nieuwe wet- en 

regelgeving aangaande Arbowet en privacy. 
 o  Inzet- en taakbeleid. Het document is herschreven met als uitgangspunt het invulling 

geven van het vrije taakmodel. De kaders van het vrije taakmodel staan nu duidelijker 
verwoord. 

• De vervangingspool hebben wij verder geprofessionaliseerd. We kunnen lesmateriaal 
aanbieden voor invalkrachten in het geval er geen lesoverdracht kan plaatsvinden. We 
hebben een handboek opgesteld voor invalkrachten om hen snel wegwijs te maken in onze 
organisatie. Op basis van een jaarlijkse evaluatie en een doorkijk naar het nieuwe schooljaar 
stellen wij vast welke kwaliteiten wij extra nodig hebben in de vervangingspool om zo over 
de juiste kennis te beschikken in de vervangingspool. 

• We hebben ken- en stuurgetallen samengebracht op een A4 voor DT en leidinggevenden. 
De ken- en stuurgetallen gaan onder andere over begrote formatie vs gerealiseerde formatie, 
verzuim, aantal medewerkers, aantal tijdelijke krachten en verdeling OP/OBP.

Kosten begroot 2017 100.000 Kosten werkelijk 2017 38.898

Thema Medewerkers: kwaliteitsverbetering HRM beleid

Deelonderwerp
Beleid
Processen
Instrumenten

Doelstelling/
resultaat

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

Maatregelen/
activiteiten

Uitvoeren quick scan 'weet, denk, doe' (2015)
Vastleggen herziene notitie taakbeleid (2015)
Invoeren verbeterd instroom/doorstroom/uitstroombeleid (2016)
Notitie taaktoedeling en uitrollen resultaten (2015)
Herijken meerjarenformatieplan (2015-2016)
Uitwerken beleid voor duurzame inzetbaarheid personeel (2016)

Procesbeschrijving ondersteunende diensten en bureaus (2016-2017)
Invoeren consequenties uit notitie taaktoedeling (2015-2017)

Updaten functiehuis/loongebouw (2015)
Realiseren flexibele schil (2015-2018)
Doorontwikkeling cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken (2015-2016)
Verbeteren bekwaamheidsdossiers (2016-2017)
Inrichten AFAS (2015)
Docenten/teammanagers scholen in AFAS (2016)
Portal voor leidinggevenden (2016)
Check dossiers (2016-2017)

Tussenrapportage
maart 2016

• In overleg met " Mbo in bedrijf" is m.b.v de methodiek ' weet, denk, doe!' van de 
Argumentenfabriek de nulmeting 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 plancyclus rondom de teamplannen, de beleidsrijke begroting en de 
kwaliteitsmonitor. In 2016 gaan wij verder om de cyclus van functioneren en beoordelen te 
digitaliseren.

 2. I n 2015 hebben wij ons beleid herzien aangaande inzet en taakbeleid. Onderdeel van het 
inzet- en taakbeleid is de werk- en taakverdeling binnen het onderwijsteam conform het 
professioneel statuut. Om het beleid kracht bij te zetten hebben wij de teammanagers 
hiertoe extra geschoold. 

• In toenemende mate is behoefte aan nieuwe specifieke vakkennis die wij studenten willen 
aanbieden om zo goede aansluiting bij de arbeidsmarkt te houden. Deze kennis verandert 
dusdanig snel dat inzet van buitenaf wenselijker is. We krijgen nu zicht op welke wijze het 
onderwijzend personeel ingezet kan worden en voor welke onderwijsinhoudelijke processen 
er nieuwe externe kennis en flexibiliteit nodig is.

• Het strategisch personeelplan met daarin het meerjaren formatieplan en het meerjaren 
scholingsplan, wordt daarom passend bij Cibap Pro 2020 gemaakt. In 2015 is al gestart met de 
Cibap brede didactisch-pedagogische scholing o.l.v. ECNO. 

• Begin 2015 is gestart met het inzichtelijk maken van de flexibele schil en hoe wij daar mee 
omgaan. Wij hebben werkafspraken gemaakt wanneer en hoelang medewerkers tijdelijk in 
dienst mogen zijn en wanneer zij 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 
carrièreperspectief 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 twee 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 één systeem overgegaan, Profit van 
AFAS. Dit wordt nu verder uitgebouwd naar E-HRM.

Kosten begroot 2015 40.000 Kosten werkelijk 2015 71.042
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Thema Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp Voorbereiding en matching

Doelstelling/
resultaat

Actieve werving van BPV plaatsen op gedifferentieerde schaal.

Maatregelen/
activiteiten

Creëren samenwerking studiecoach en BPV docent (2015)
Opnemen reflectie en wensen t.a.v. nieuwe stage (2015)
Vaststellen welke bedrijven geschikt zijn voor welke fase (2015)
Creëren differentiatiemogelijkheden voor fase 4 student (2016-2017)

Ontwikkelen matchingsmodule (2015)
Proefdraaien matchingsmodule (2016)
Doorontwikkelen (2016-2017)
Verkennen mogelijkheden bedrijvenportaal in studentadministratiesysteem (2015)
Uitrollen inlogmogelijkheden bedrijvenportaal (2016-2017)

Professionaliseren medewerkers BPV bureau (2015-2018)
Scholen BPV docenten (2015-2016)

Tussenrapportage
maart 2016

• Het proces van samenwerking tussen studiecoach en BPV docent is vastgelegd, onder 
andere in de 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

Tussenrapportage 
maart 2018

• Samenwerking Studiecoach en BPV docent: deze samenwerking is volledig ingebed. 
• Het digitale portfolio voor studenten is in een aantal vormen uitgeprobeerd. Zowel de 

technische uitvoering, als de wijze van begeleiding van het portfolio wordt verder uitgewerkt 
zodat er een optimale vorm ontstaat.

• Steeds beter sluit de inhoud van de BPV aan 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 deels in gebruik genomen. In het voorjaar van 2018 worden 
nieuwe functies geïmplementeerd die gaan bijdragen aan een betere matching.

Kosten begroot 2017 50.000 Kosten werkelijk 2017 130.503

Thema Medewerkers: kwaliteit examenorganisatie

Deelonderwerp

Doelstelling/
resultaat

Doorontwikkeling kwaliteit examenorganisatie met externe ondersteuning.

Maatregelen/
activiteiten

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

Tussenrapportage
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 is 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 leden die 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

Tussenrapportage 
maart 2018

• In 2017 is door intensiever gebruik van Eduarte het examinerings- en diplomeringsproces 
verder geoptimaliseerd. Advies is ingewonnen bij een specialist van Eduarte.

• Alle examens voor Nederlands en MVT (met uitzondering van de centrale examens) worden 
gemaakt via TOA/toets.nl, de examentool van bureau ICE. Schrijfexamens worden vervolgens 
nagekeken door externe gekwalificeerde medewerkers van bureau Bisbee.

• In 2018-2019 worden de eerste examens/proeves vanuit de nieuwe kwalificatiedossiers 
afgenomen. Wij combineren dit met de keuze om examinering van het beroepsdeel 
zoveel mogelijk in de praktijk te laten plaatsvinden. Hiervoor heeft een werkgroep de 
voorbereidingen getroffen. Een pilot met 9 studenten is naar tevredenheid verlopen: de 
ingezette lijn wordt doorgezet. 

Kosten begroot 2017 75.000 Kosten werkelijk 2017 51.175
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Thema Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp Samenhang met onderwijsprogramma, beoordeling en evaluatie

Doelstelling/
resultaat

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

Maatregelen/
activiteiten

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

Tussenrapportage
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

Tussenrapportage 
maart 2018

• De meesterdocenten hebben, op basis van het eerder verrichte onderzoek naar eisen vanuit 
de arbeidsmarkt, een uitwerking gemaakt van de leerlijnen voor de kerncompetenties 
waaraan studenten moeten werken gedurende de vier jaren dat ze studeren. De leerlijnen 
zijn uitgewerkt naar het leren binnen en het leren buiten de school.

• De inzet van praktijk-realistische opdrachten zet zich door. De organisatie is hierop 
afgestemd, o.a. met de komst van Cibap in Company en de Ontwerpfabriek. Dit levert 
positieve reacties van studenten en het bedrijfsleven op.

• De Cibap kerncompetenties zijn leidend geworden in het lesaanbod. Er is gewerkt aan het 
opzetten van leerlijnen zodat studenten zich bewust zijn van wat ze in school en wat zij in de 
BPV kunnen leren en op die wijze een goede samenhang ontstaat tussen het leren binnen en 
het leren buiten. 

• De toetsing sluit daar inmiddels volledig op aan, en wordt positief beoordeeld door de 
stagebedrijven.

• Examinering in de BPV wordt in 2018 gerealiseerd voor een groot deel van de studenten van 
alle opleidingen. Opleidingen met een KD dat nieuw is voor Cibap worden eerst op school 
geëxamineerd.

• De digitale leeromgeving wordt doorlopend uitgebreid met nieuwe functionaliteiten, 
waarmee het BPV-proces vereenvoudigd wordt, eenduidiger is voor alle opleidingen en 
waarmee ruis voorkomen wordt.

• Er is een BPV-expertgroep opgericht die meedenkt over bovenstaande onderwerpen.

Kosten begroot 2017 30.000 Kosten werkelijk 2017 76.429

Thema Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp Begeleiding tijdens BPV periode

Doelstelling/
resultaat

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

Maatregelen/
activiteiten

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

Tussenrapportage
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 <->BPV-
begeleider komt het bouwen aan een 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-begeleider 
hebben één of meerdere keren een student tijdens een internationale stage begeleid.

Kosten begroot 2016 50.000 Kosten werkelijk 2016 53.255

Tussenrapportage 
maart 2018

• De samenstelling van het team BPV docenten is zo stabiel mogelijk gehouden. Voor een 
aantal is BPV-begeleiding de hoofdtaak geworden. Deze docenten zijn specialist op dit 
gebied en delen hun kennis en ervaring met hun BPV-collega's, maar ook met andere 
betrokkenen binnen onze organisatie. Een voorbeeld is de begeleiding bij de niveau 3 
opleidingen. De begeleiders worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en pakken 
dit goed op. De scholing van BPV-begeleiders zal nog plaatsvinden.

• Er is een BPV-begeleider die gespecialiseerd is in de (nu nog) kleine opleiding Creatief 
Vakman. Deze draagt haar kennis, ervaringen en haar netwerk over aan haar BPV-collega's. Er 
is goede ondersteuning vanuit het Bureau Bedrijfscontacten, bijvoorbeeld in de acquisitie.

• Nieuw is dat de examinering vanaf 2018-2019 in de beroepspraktijk plaatsvindt. Alle BPV-
begeleiders zijn op de hoogte van de vorm en de aanpak, en van hun rol daarbij. Dat laatste 
is met name het beoordelen van examengeschikte bedrijven.

Kosten begroot 2017 25.000 Kosten werkelijk 2017 53.044
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Tussenrapportage 
maart 2018

• Het samenwerkingsverband met SintLucas is gestart (zie No School, bij onderdeel Innovatie 
onderwijs). 

• Vanuit No School is in samenwerking met ArtEZ de Academische Werkplaats geïnstalleerd. 
Hierbij worden naast docenten en onderzoekers, creatieve (top-)professionals betrokken. Op 
deze wijze geven wij invulling aan het samenstellen van – wat wij eerder noemden –  
de Top 100.

• Intussen is het CMS systeem uitgerold.
• De jaarlijkse businessmeeting heeft inmiddels voor de zevende keer plaats gevonden. Dit 

jaar stond de businessmeeting in het teken van internationaal zakendoen.
• Met name binnen de Ontwerpfabriek is een goed programma neergezet, met 

inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten waar studenten, docenten en externen aan 
deelnemen.

• Cibap participeert in samenwerkingsverbanden als de Nieuwe Hanze Unie en Kennispoort 
Regio Zwolle. Hierin wordt multidisciplinair en multilevel gewerkt aan vraagstukken van 
ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties.

• Alumnibeleid heeft o.a. vorm gekregen doordat alumni als onderwijs-ondersteuner 
werkzaam zijn in de Ontwerpfabriek. Het aantal is nu nog laag, maar we willen dit graag 
ophogen. Alumni worden ingezet bij voorlichtingen en presentaties. Ook vervullen alumni 
de rol van gastdocenten of vakinhoudelijke deskundige bij schoolprojecten.

• Regelmatig worden banen onder de aandacht van alumni gebracht.
• Docentenstages zijn beperkt gerealiseerd. Een steeds hoger aantal docenten is inmiddels 

met een BPV-begeleider mee geweest op bedrijfsbezoek.
• De integratie van het leerwerkbedrijf binnen de Creatieve Coöperatie (dat opereerde onder 

de naam Cibap Business) is in volle gang. Ondernemers binnen de Creatieve Coöperatie 
begeleiden de studenten, gezamenlijk nemen zij deel aan workshops en congressen. 
Momenteel zitten we in een proces van herpositionering van het leerwerkbedrijf: het zal 
volledig worden opgenomen in de activiteiten van de Creatieve Coöperatie.

Kosten begroot 2017 40.000 Kosten werkelijk 2017 44.881

Thema Omgeving: Kwaliteit BPV

Deelonderwerp Relatienetwerk met bedrijven

Doelstelling/
resultaat

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

Maatregelen/
activiteiten

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

Tussenrapportage
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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Thema Excellentieprogramma

Deelonderwerp Excellentietraject 1 specialist restauratie schilderen

Doelstelling/
resultaat

Doorontwikkeling en uitbreiding.
De middelen voor dit onderdeel in het excellentieplan zullen worden aangewend:
• Ten behoeve van de uitvoering, evaluatie en doorontwikkeling van het programma.
• Voor het ontwikkelen van criteria voor excellent vakmanschap in de praktijk, mede 

gebaseerd op de richtlijnen uit de Erfgoedwet, ERM en URL's.
• Voor het verhogen van het aantal studenten, over meerdere jaren, dat deelneemt aan het 

excellentieprogramma.
• Voor het verwerven van leerplekken waar restauratiewerken worden uitgevoerd.
• Om in samenwerking met de branche een business model te ontwikkelen en eventueel 

aanvullende financiering.
• Voor de bekwaamheidsontwikkeling van docenten.

Maatregelen/
activiteiten

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

Tussenrapportage
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 een extra bovenop het reguliere programma.

• De lessen worden gegeven door deskundige vakspecialisten. Verder wordt er samengewerkt 
met het bedrijfsleven. Ook is er volop medewerking vanuit de verfindustrie; zo worden de 
laboratoria voor deze studenten opengesteld door een grote innovatieve verffabriek in 
Zwolle en ook de daar werkzame laboranten leveren een bijdrage aan het lesprogramma.

• Het programmadeel dat na het behalen van het mbo-4 diploma ligt is in voorbereiding en zal 
worden gekoppeld aan een Associate Degree traject.

• Het programma staat vanaf cursusjaar 2016-2017 nadrukkelijk ook open voor de studenten 
van onze partnerscholen: SintLucas en Nimeto.

• Verder zal, zodra het hele programma staat, gewerkt worden aan de hierboven herhaalde 
doelstellingen en resultaten zoals geformuleerd in het Excellentieplan. 

Kosten begroot 2015 50.000 Kosten werkelijk 2015 Kosten in 2015 vergoed 
door Stichting Innovatie 
Beroepsonderwijs (MBO in bedrijf )
Begroot bedrag van 2015 schuift 
door naar 2016.

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 50.000 Kosten werkelijk 2016 4.463
De overige kosten in 2016 zijn 
vergoed door Stichting Innovatie 
Beroepsonderwijs (MBO in Bedrijf )

Tussenrapportage 
maart 2018

• Er zijn tot nu toe negen moduleperioden gegeven in theorie- en practicummodulen.
• De theoriemodulen vanaf module 6 t/m 9 omvatten: kleurhistorisch onderzoek, 

gereedschappen en apparatuur voor de restauratieschilder, technologie hout, wegwijs in 
heraldiek tijdens restauratieschilderwerk.

• De practicummodulen bestonden uit: onderzoekwerk kleurhistorie, practicum bladmetalen 
en ornamenten, schilderwerk t.b.v. monumentale instandhouding, practicum heraldische 
motieven en penseelvaardigheden.

• Uit de evaluaties per periode merken wij dat de studenten de inhoud van het 
excellentieprogramma nog steeds als een verdieping in technieken en vakbekwaamheid 
ervaren en de lesstof uitdagend en leerzaam vinden. De resultaten in praktisch werk, 
tentamens en verslagen zijn over het algemeen voldoende tot goed.

• De studenten hebben in november hun assessment over het tweede excellentieleerjaar 
gehad met assessoren vanuit het bedrijfsleven (restauratieschildersbedrijf ) en uit het 
onderwijsveld (docent Nimeto restauratieschilderen). Alle kandidaten zijn hiervoor geslaagd.

• De ontwikkelde studiehandleiding excellentie restauratieschilder waarin de profielen van de 
diverse onderwijsonderdelen uitvoerig zijn omschreven, is door experts uit het bedrijfsleven 
kritisch bekeken en de handleiding is bijgesteld. Op de onderdelen in het vierde 
excellentieleerjaar na, is het leerplan compleet. Dit omvat zelfstandig leren, eindwerkstukken 
en een proeve van bekwaamheid ontwikkelen.

• 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 de besprekingen met de vakscholen Nimeto Utrecht en SintLucas Boxtel in 
volle gang. Met de sectie 'Restauratieschilders van de brancheorganisatie OnderhoudNL' is 
gesproken over ons initiatief om de ontwikkelde lesstof, per module-eenheid, ook cursorisch 
voor medewerkers in de restauratieschildersector aan te bieden, zodat zij ook erkende 
kwaliteit kunnen blijven leveren. Dit initiatief is met open armen ontvangen.

Kosten begroot 2017 75.000 Kosten werkelijk 2017 36.190
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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 zijden goed.

• Er wordt aandacht besteed aan het consolideren en werven van stageplaatsen binnen de 
kaders van dit programma voor studenten in China. Hierin worden de ervaringen van de 
huidige stagiair in China meegenomen.

• Voor de werving van extra stagemogelijkheden wordt ook gebruikt gemaakt van contacten 
die wij hebben in andere steden.

• Met de huidige stagebieder worden afspraken gemaakt over de context waarbinnen deze 
stage met daaraan gekoppelde leerdoelen nu en in de toekomst plaats kan vinden. Het is 
op het moment van schrijven van deze rapportage te vroeg om ervaringen van de huidige 
plaatsing mee te kunnen nemen.

Kosten begroot 2015 Proeftuin 1: 40.000  
Proeftuin 2: 25.000

Kosten werkelijk 2015 Proeftuin 1: 20.616 
Proeftuin 2: 19.323

Thema Excellentieprogramma

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

Doelstelling/
resultaat

Proeftuin 1
• Studenten werken over en weer met elkaar samen en beschrijven vooraf en valideren 

achteraf hun gewenste excellente "learning outcomes".
• Ontwikkelen van een docentstage. De docent doet mede onderzoek naar de verschillen in 

aanpak die de onderwijsinstellingen hanteren bij het vormgeven van het onderwijs rond de 
(kern)competenties.

• Realiseren van student stages in China.

Proeftuin 2
• Excellent ondernemen.
• Creativiteit, omgevingsbewustzijn en communicatie: strategische opdrachten uitvoeren 

binnen en buiten de creatieve industrie, waaronder ook bij maatschappelijke instellingen of 
voor overheden.

• Interdisciplinair, met verschillen in niveau en culturele achtergronden, cross sectoraal te 
werken.

Maatregelen/
activiteiten

Proeftuin 1
• Het uitvoeren en evalueren van een programma voor studenten waarin zij excelleren. 
• Het ontwikkelen van de criteria voor excellentie 
• Verhogen van het aantal studenten dat deelneemt. 
• Samenwerking met de betrokken opleidingen uit werken en beschrijven. 
• Financiële bronnen uitbreiden om docenten bekwamen in het goed begeleiden van 

studenten in dit excellentieprogramma.
• Het voorbereiden van een docent stageplaats
• Het formuleren van doelen met betrekking tot excellentieonderwijs
• Het plaatsen van docenten
• Beschrijven van bevindingen en het reflecteren op de uitkomsten.
• Het werven van stageplaatsen voor studenten die onderscheidend zijn
• Het maken van afspraken met de betreffende bedrijven over de context waarbinnen deze 

stage met daaraan gekoppelde leerdoelen plaatsvindt.

Proeftuin 2
• Het ontwikkelen van het 'format'.
• Het creëren een proeftuin waarbinnen studenten aan de slag kunnen; bepalen van de rollen 

van de student, de opdrachtgever, docent en ervaren topprofessionals op dit vlak.
• Het ontwikkelen, inzetten, evalueren en bijstellen van deze rollen.
• De uitvoering van meerdere opdrachten, de evaluatie en het bepalen van de succesfactoren.
• Het definiëren van de onderscheidende 'excellent' factoren.
• Het ontwikkelen en toepassen van het beoordelingskader voor excellentie in de gekozen 

kerncompetenties.
• Het aanboren van bronnen waaruit financiën beschikbaar komen om deze vorm van 

excellentieontwikkeling te financieren en uit te breiden.
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Tussenrapportage
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

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;) en

• 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

Tussenrapportage 
maart 2018

Proeftuin 1
• Derde uitwisseling gerealiseerd met Chinese partner o.b.v. vooraf gestelde leerdoelen.
• Leerdoelen zijn geformuleerd a.d.h.v. de vijf Cibap kerncompetenties in overleg met 

studiecoaches/begeleiders
• Studenten hebben de leeropbrengsten gepresenteerd aan studiecoach, begeleiders van 

project en coördinator internationalisering.
• Leeropbrengsten zijn gebruikt voor disseminatie naar personeel en (potentiele)studenten. 
• Gediplomeerden hebben extra getuigschrift ontvangen met betrekking tot de excellentie 

projecten.
• Bij een Europese partner is verder onderzoek gedaan naar de methodiek van vastlegging van 

formal en non-formal learning.
• Evaluatie van uitwisseling in het kader van Game Design heeft plaats gevonden. Als vervolg 

op deze evaluatie heeft er een uitwisseling plaatsgevonden, gekoppeld aan Cibap-in-
Company. Hierbij komen de ondernemende vaardigheden meer aan bod. Ook is hierdoor 
intensiever contact geweest tussen Cibap-studenten en de studenten uit China.

• In het kader van het Sino-Dutch is er een tegenbezoek geweest door docenten/managers 
van de Chinese partnerscholen. Tevens is er een intentieverklaring opgesteld en ondertekend 
voor job shadowing en andere uitwisselingsactiviteiten

• In het kader van het Sino-Dutch Job Shadowing Program hebben docenten van het Cibap 
design workshops gegeven in China

• Een docent van het Cibap heeft een docentstage gelopen (1 maand) in China.
• Tegenbezoek van docent(en) uit China voor het verzorgen van workshops/gastlessen worden 

voorbereid.
• Netwerk ten behoeve van stagelopen in China uitgebreid (via de partners)
• Bestaande partner in China ontwikkelt zich als stage-hub voor het Cibap.
• Onderzoek naar samenwerking met Bachelor of Arts opleiding in Italië waarbij onze 

excellente studenten samenwerken met de Italiaanse studenten.
• Zowel in China als in Italië worden de mogelijkheden tot vervolgstudies voor onze studenten 

(geparticipeerd in excellentie projecten) onderzocht.

Proeftuin 2
• Voortzetting van diverse cross-sectorale internationale excellentie projecten 

(challengeteams). 
Zo deden we projecten in Italie, Duitsland en Zanzibar.

Intensivering en uitbreiding
Naast de challengeteams die gericht zijn op multilevel-samenwerken aan complexe opdrachten 
in een internationale context hebben we nieuw aanbod ontwikkeld:
• Studenten kunnen deelnemen aan een Bridging Module Level 5, waarvoor Cibap door de 

University of Northampton is geaccrediteerd, waarmee ze zich voorbereiden op de Bachelor 
Module. Bij het succesvol doorlopen van dit programma behalen de studenten een Bachelor 
Degree Graphic Communication.

• De Bridging en Bachelor Module zijn volledig Engelstalig.
• We zijn gestart met de opleiding international creative business developer (iCBD), met een 

sterk experimenteel karakter, tweetalig en niveau 5 included (zie tevens Innovatie onderwijs).
• Studenten die hun Engels examen op een hoger niveau willen afsluiten krijgen hiervoor 

de gelegenheid. Studenten die deelnemen aan de Bridging Module volgen de IELTS 
training. Studenten van de opleiding iCBD krijgen een cursus Engels op Cambridge niveau 
aangeboden. Zowel de IELTS training als de Cambridge cursus brengen op de studenten op 
B2 (Academic writing).

Kosten begroot 2015 95.000 Kosten werkelijk 2015 286.397

Totaal begroting 875.000
Totaal werkelijk 1.625.156

De overschrijding op de begroting wordt enerzijds veroorzaakt door het later inzetten van middelen 
(Ontwerpfabriek) en anderzijds door meer inzet dan begroot op elk onderdeel van het kwaliteitsplan.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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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 en de 
meerjaren-begroting wordt uitgegaan van een 
positief resultaat uit 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, extra 
tijdelijke formatieruimte in het kader van piek en 
ziek en (indien van toepassing) vacatureruimte. 
Er wordt in de begroting ook rekening 
gehouden met de (verwachte) ontwikkeling van 
studentenaantallen en de gevolgen daarvan voor 
formatie en huisvesting, 

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 meerjaren- exploitatiebegroting 
opgesteld voor het komende jaar en de vier daarop 
volgende jaren. Naast deze exploitatiebegroting 
wordt een investeringsbegroting opgesteld. Deze 
begrotingen worden vastgesteld door het College 
van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. Met ingang van het kalenderjaar 2018 
wordt de meerjaren exploitatiebegroting, in het 
kader van het instemmingsrecht, ook voorgelegd 
aan de OR en SR. Belangrijke leidraad voor het 
opstellen van de begroting is de kaderbrief en 
de daarop gebaseerde teamplannen van de 
onderwijsteams, de ondersteunende bureaus en de 
diensten.

  Hoofdstuk 6: 

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
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De overheidsbijdragen overige overheden zijn 
hoger dan begroot door een hogere vergoeding 
vanuit de wachtgeldregeling (€ 11.000,-) en hogere 
USZO vergoedingen (€ 51.282,-) dan begroot.
De overige baten zijn hoger dan begroot door 
hogere opbrengsten dan begroot bij aanval op 
uitval regionaal (afrekening voorgaande jaren), 
excursie gelden van studenten m.b.t. meerdaagse 
excursies, een bijdrage van MBO In Bedrijf, hogere 
diverse baten en verkoop van afgeschreven vaste 
activa (computerapparatuur).
De stijging van de personeelslasten ten 
opzichte van de begroting 2017 wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door het stijgen van 
de personeelsformatie. De stijging heeft o.a. te 
maken met de stijgende studentenpopulatie 
en de ontwikkeling van een nieuwe opleiding 
(international creative business developer). Ook de 
stijgende pensioenlasten hebben geleid tot hogere 
personele kosten ten opzichte van de begroting 
2017. In 2017 is meer personele inzet gepleegd op 
de excellentietrajecten dan begroot in 2017. Ten 
opzichte van de begroting 2017 zijn de personele 
lasten ook hoger dan begroot uitgevallen door 
hogere wervings- en afvloeiingskosten personeel, 
hogere scholingskosten en hogere personele 
kosten in het kader van een AD traject. De 
ontwikkelkosten zijn lager dan begroot in 2017, 
met name door de ontvangst van een subsidie 
van MBO in bedrijf voor een bedrag van € 75.000,-. 
Een deel van de ontwikkelkosten is vanuit deze 
subsidie betaald. In 2016 is een voorziening 
voor duurzame inzetbaarheid gevormd, welke 
in dat boekjaar heeft geleid tot een hoge dotatie 
(€ 468.947,-). In 2017 is de dotatie aan deze 
voorziening beperkt geweest (€ 24.288,-). 
De stijging van de overige lasten ten opzichte van 
de begroting 2017 heeft te maken met hogere 
kosten voor klein onderhoud/reparaties en 
aanschaffingen, hogere ICT gerelateerde kosten, 
hogere kosten in het kader van excellentietrajecten 
en hogere symposiumkosten dan begroot. De 
kosten samenwerking SintLucas en magazijn 
gerelateerde kosten vallen lager uit dan begroot.

De investeringen in 2017 hebben € 771.073,- 
bedragen. Er is in het verslagjaar voor een bedrag 
van € 69.805,- aan desinvesteringen geweest. Dit 
betreft met name afgeschreven ICT apparatuur. 
Door de Raad van Toezicht is voor het jaar 2017 een 
bedrag van € 800.000,- aan reguliere investeringen 
goedgekeurd. 

De liquiditeitspositie van de stichting (current ratio) 
is per 31 december 2017 ruim voldoende (1,56). De 
liquiditeitspositie is iets teruggelopen ten opzichte 
van de positie per 31 december 2016 (1,66). Ook 
de quick ratio (1,54 per 31 december 2017) is ruim 

voldoende. De quick ratio per 31 december 2016 
was 1,64. De liquiditeitspositie is lager dan de 
begrootte liquiditeitspositie. Dit wordt met name 
veroorzaakt door hogere kortlopende schulden 
dan begroot, enerzijds door het opnemen van 
een schuld aan de groepsmaatschappij Innotiq 
Cibap B.V. inzake salarissen december 2017 en 13e 
maand 2017 en anderzijds door het opnemen van 
een verplichting met betrekking tot afvloeiing van 
medewerkers.
De solvabiliteitspositie van de stichting is per  
31 december 2017 0,39 (solvabiliteit 1) en is 
daarmee stabiel gebleven ten opzichte van 31 
december 2016. 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 2017 bedraagt de solvabiliteit 
2 ratio 0,46. Deze ratio is ten opzichte van 31 
december 2016 (0,44) licht verbeterd. 
De meerjarenbegroting 2018-2022 
laat een positieve ontwikkeling zien in 
het exploitatieresultaat, waardoor de 
solvabiliteitspositie de komende jaren zal 
verbeteren. Het kalenderjaar 2018 laat een begroot 
positief exploitatieresultaat zien (€ 341.800).
Belangrijke oorzaak hiervan is dat wij door de 
ingezette studentengroei in 2016 en 2017, vanaf 
2018 aanvullende rijksbijdrage verwachten. De 
prognose is dat vanaf 2018 de rentabiliteit weer 
naar een jaarlijks niveau van tussen de 2 en 3% zal 
stijgen.
De rentabiliteit over 2017 (0,93 procent) voldoet 
niet volledig aan de norm die hieraan gesteld 
wordt door de Raad van Toezicht van het Cibap  
(2 procent). Wel aan de norm die het Ministerie van 
OC&W (0 procent) hieraan stelt, maar is lager dan 
de rentabiliteit over het kalenderjaar 2016 (2,21 
procent). Bij het opstellen van de begroting 2017 
is ingecalculeerd dat de rentabiliteit over 2017 niet 
ging voldoen aan onze norm van 2%. Wel is de 
rentabiliteit hoger dan begroot (0,56 procent).

Voor een uitgebreide toelichting op de 
ontwikkeling van balansposten ten opzichte van 
voorgaand jaar en het exploitatieresultaat en wat 
daaraan heeft bijgedragen, verwijzen wij naar de 
jaarrekening.

Daarnaast beschikt het Cibap over een meerjaren 
liquiditeitsbegroting, een meerjaren verloop van 
de balansposities en de daaruit voortvloeiende 
financiële kengetallen rentabiliteit, solvabiliteit en 
liquiditeit. De financiële kengetallen zijn onderdeel 
van de meerjarenbegroting en worden vastgesteld 
door het College van Bestuur en goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht. 
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden 
met de te verwachten veranderingen in de 
organisatie, mede veroorzaakt door Focus op 
Vakmanschap en de doorontwikkeling van Cibap 
Praktijk Realistisch Onderwijs (Cibap Pro). Eveneens 
is voor de jaren vanaf 2016 rekening gehouden 
met een stijgend studenten aantal en daardoor een 
groeiende formatie- en huisvestingsbehoefte.

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 de vergaderingen met 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. Voor het treasurybeleid 
beschikt het Cibap over een treasurystatuut.
Begin 2017 is het MJOP voor de locatie 
Nijverheidstraat geactualiseerd. In 2012 is een 
MJOP opgesteld voor de locatie Esdoornstraat. 
In verband met de verwachte verkoop van deze 
locatie in 2018, is ervoor gekozen het MJOP niet 
te laten actualiseren. Op basis van deze MJOP's 
wordt vanaf 2018 gedoteerd en onttrokken aan de 
voorziening onderhoud gebouwen voor de locatie 
Nijverheidstraat. 
In verband met de uitbreiding met een huurlocatie 
per 1 januari 2016 is begin 2017 een MJOP voor 
deze locatie opgesteld. Vanaf 2017 wordt aan deze 
onderhoudsvoorziening gedoteerd en onttrokken.
Jaarlijks voor 1 juli wordt het financieel jaarverslag 
(inclusief goedkeurende verklaring van de 
accountant) gerapporteerd aan het CvB en de RvT.

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 investeringsbegroting dient 
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 2017 op hoofdlijnen

Het boekjaar 2017 heeft een positief 
exploitatieresultaat te zien gegeven van € 147.534,- 
(enkelvoudig). Dit is hoger dan begroot (€ 84.270,-). 
De baten zijn € 847.600,- hoger dan begroot. 
De rijksbijdragen, overheidsbijdragen overige 
overheden en overige baten zijn allen hoger 
uitgevallen dan begroot.
De lasten zijn € 783.100,- hoger uitgevallen dan 
begroot. Personeelslasten en overige lasten zijn 
hoger dan begroot. De huisvestingslasten en 
afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. 
Het saldo van rentebaten en – lasten is conform 
begroting.
Belangrijke posten waardoor de rijksbijdrage 
hoger is uitgevallen dan begroot, zijn een hogere 
rijksbijdrage beroepsonderwijs (€ 486.926,-), 
hogere vergoeding vaste kwaliteitsafspraken 
(€ 25.730,-), hogere excellentiegelden OC&W (€ 
85.516,-) en hogere vergoedingen voor studieverlof 
en zij-instroom (€ 36.093,-). Het variabele deel 
kwaliteitsafspraken is lager uitgevallen dan 
begroot (€ 129.682,-). De hogere rijksbijdrage 
beroepsonderwijs wordt mede veroorzaakt door 
een vergoeding voor stijgende pensioenlasten 
en prijsindexering. De hogere excellentiegelden 
betreft ook nog niet ingezette excellentiegelden 
uit 2015 en 2016. Alle tot en met 2017 ontvangen 
excellentiegelden zijn eind 2017 ingezet.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Toelichting op de begroting 2018

Baten

De rijksbijdragen en de overheidsbijdragen en 
subsidies overige overheden, zijn gebaseerd op de 
voor 2018 ontvangen bekostigingsinformatie. Voor 
variabele kwaliteitsafspraken is een inschatting 
gemaakt op basis van de in 2017 ontvangen 
bedragen. De overige baten betreft met name 
opbrengsten vanuit de verhuur van lokalen, 
studentenbijdragen (studentenmagazijn, print 
credits, verhuur kluisjes) en opbrengsten vanuit 
Cibap Business.
De bekostiging 2018 is gebaseerd op een 
groeimodel door de invoering van het 
cascademodel. Ook de stijging van de 
studentenpopulatie heeft een positief effect 
op onze bekostiging. Wij begroten over 2018 
een hoger opbrengsten niveau dan over 2017 
(€ 16.824.000 versus € 14.953.000). Belangrijke 
elementen in deze stijging zijn de rijksbijdrage, het 
investeringsbudget voor kwaliteitsafspraken en de 
wachtgeldregeling. Wij begroten voor variabele 
kwaliteitsafspraken een lager bedrag dan in 2017.

Lasten

Personeelslasten
De personeelslasten zijn gebaseerd op de zittende 
formatie per 1 september 2017. In het kader van 
een stijgend studentenaantal, het beschikbaar 
stellen van regelruimte aan onderwijsteams en 
ondersteunende diensten voor het opvangen van 
piek- en zieksituaties en vacatures in de organisatie 
is rekening gehouden met stijgende formatie. In de 
begroting 2018 stijgen de personele lasten met  
€ 1.565.000,- ten opzichte van de begroting 2017.
Er is in de begroting 2018 rekening gehouden 
met een CAO stijging van 2,1%, waarbij wij ervan 
uitgegaan zijn dat deze CAO verhoging volledig 
vergoed wordt vanuit een verhoging van de 
rijksbijdrage.
Binnen de personeelslasten is een bedrag 
van € 150.000,- gereserveerd voor de verdere 
onderwijsontwikkeling en positionering van de 
organisatie en een bedrag van  
€ 446.500,- regelruimte voor onderwijsteams en 
ondersteunende diensten, voor het opvangen van 
ziekteverzuim en piekbelasting.

Afschrijvingen
Er is rekening gehouden met afschrijvingslasten 
voor investeringen in het boekjaar 2018. De 
begrote afschrijvingslasten (€ 910.000,-) liggen op 
een lager niveau als in de begroting 2017. Door de 
Raad van Toezicht is een investeringsbegroting van 
€ 700.000 goedgekeurd voor 2018.

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, marketing- 
en communicatiekosten, contributies/ 
lidmaatschappen, beheer- en administratiekosten 
en kosten van medezeggenschap. Ten opzichte van 
de begroting 2017 stijgen de overige lasten met € 
122.750,-.
Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door stijgende 
kosten m.b.t. inventaris en apparatuur, stijgende 
marketing- en communicatiekosten (branding), 
stijgende licentiekosten en het opnemen van 
kosten in het kader van het AD traject en een 
onderwijssymposium.

Financiële baten en lasten
Als financiële baten zijn opgenomen de rente op 
spaarrekeningen.
De financiële lasten betreft de te betalen rente op 
langlopende leningen.

CP Baten en lasten

Continuïteit, raming/staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten  01-01-2018 t/m 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig Prognose

Prognose basis, aantal studenten 1.775

Baten

Rijksbijdragen 16.196.293

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 469.648

College-, cursus-, les- en examengelden 0

Baten werk in opdracht van derden 0

Overige baten 158.242

Totaal baten 16.824.183

Lasten

Personeelslasten 12.051.395

Afschrijvingen 909.725

Huisvestingslasten 1.253.950

Overige lasten 2.028.200

Totaal lasten 16.243.270

Saldo baten en lasten 580.913

Gerealiseerde herwaardering 0

Financiële baten 1.250

Financiële lasten 240.346

Resultaat 341.817

Belastingen 0

Resultaat uit deelnemingen 0

Resultaat na belastingen 341.817

Resultaat aandeel van derden 0

Totaal resultaat 341.817

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Treasury verslag

Het Cibap hanteert de richtlijnen zoals vastgelegd 
in de Regeling Beleggen en Belenen door 
instellingen voor onderwijs en onderzoek. Het 
Cibap beschikt over een treasury statuut waarin 
staat aangegeven hoe de organisatie omgaat 
met zowel het aantrekken als het uitzetten van 
liquide middelen. 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 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. Alle langlopende leningen 
zijn geborgd door de Stichting Waarborgfonds 
MBO.
Het Cibap heeft geen beleggingen en leningen 
uitstaan. 
In het verslagjaar 2017 heeft het Cibap geen 
gebruik gemaakt van financiële instrumenten.
Ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag 
is de verwachting dat wij in maart 2018 
onze locatie Esdoornstraat verkopen. De 
verkoopopbrengst zal gebruikt worden om een 
langlopende lening (deels) af te lossen. Het restant 
van de langlopende lening wordt afgelost uit 
beschikbare liquide middelen.

Ontslag uitkeringen

In het verslagjaar 2017 is een 
vaststellingsovereenkomst overeengekomen met 
een medewerker, uit te betalen in 2018. Begin 2018 
is een voorstel tot een vaststellingsovereenkomst 
gedaan aan een andere medewerker. In het 
boekjaar 2017 is een reservering getroffen voor 
deze overeenkomsten. 

Beleid m.b.t. ontslag uitkeringen
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.

Notitie helderheid

Thema 1: Uitbesteding
Wij hebben in 2017 de hechte samenwerking met SintLucas voortgezet en geïntensiveerd. Onder andere 
binnen de regiestichting No School. 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 2017 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 2017 heeft de Creatieve Coöperatie Beheer BV het boekjaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat. 
Wij verwachten de locatie in 2018, inclusief de aandelen in de Creatieve Coöperatie Beheer BV, te verkopen 
aan een externe partij die het concept Creatieve Coöperatie voortzet. De verplichting tot voortzetting van het 
concept is onderdeel van de koopovereenkomst.

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 1-10-2017 1-11-2017 1-12-2017 1-1-2018 1-2-2018

Bekostigde deelnemers 1784 1779 1771 1763 1724

Uitval zonder diploma 5 7 6 12

Uitval met diploma 0 1 2 30

Inschrijvingen 0 0 0 3

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 de student getekend inlevert. De OOK bestaat uit een getekend opleidingsblad en de 
Algemene Voorwaarden.
Indien een student gedurende de looptijd van de OOK zich wenst in te schrijven voor een nieuwe kwalificatie, 
zal het oorspronkelijk getekende opleidingsblad worden beëindigd en wordt er een nieuw opleidingsblad 
met daarop de inschrijving op het nieuwe crebo nummer (kwalificatie) 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. Op 
01/10/2017 zijn 225 studenten ingeschreven op een ander crebo nummer (kwalificatie) dan op 01/10/2016. 
159 (71%) studenten zijn gewisseld in de overgang van fase 1 naar fase 2. Dit is inherent aan het brede 
orientatiejaar in fase 1. Voor 11 studenten is de reden hiervoor dat ze vanuit niveau 2 doorgaan naar niveau 3.

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

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Toelichting liquiditeit meerdere jaren

Mede door het realiseren van positieve exploitatieresultaten verbetert de 
liquiditeitspositie sinds 2012 en voldoet deze ruimschoots aan de norm die 
hieraan gesteld wordt door OC&W (0,50). De current ratio bedraagt per 31-
12-2017 1,56. Op basis van onze meerjaren-begroting verwachten wij een 
verdere stijging van de current ratio tot 2,52 per 31-12-2022.
In de berekening van de current ratio is geen rekening gehouden met de 
effecten van de verkoop van de locatie Esdoornstraat. Wij verwachten deze 
locatie in 2018 te verkopen aan een externe partij. In de leningsovereenkomst 
met de externe financier is opgenomen dat, bij verkoop van de locatie, 
de volledige lening dient te worden afgelost. Het restsaldo op de lening 
bedraagt per eind maart 2018 euro 1.200.000. De verkoopopbrengst bedraagt 
euro 945.000. Het verschil wordt vanuit beschikbare liquide middelen 
afgelost, hetgeen een daling van de current ratio tot gevolg zal hebben. 

Toelichting rentabiliteit meerdere jaren

Sinds het boekjaar 2013 voldoet de rentabiliteit aan de door onze Raad van 
Toezicht gestelde norm van minimaal 2%. In 2017 bedroeg de rentabiliteit 
0,93%. Voor 2017 was een rentabiliteit begroot van 0,56%. De belangrijke 
redenen voor het niet behalen van een rentabiliteit van 2% in 2017 zijn 
gelegen in een stijgend studentenaantal sinds 2016 en de daarmee gepaard 
gaande stijgende formatie- en huisvestingsbehoefte. De hogere bekostiging 
ontvangen wij vanaf 2018. In 2017 heeft voorfinanciering plaatsgevonden. Wij 
verwachten de komende jaren (mede door stijging van het studentenaantal 
in de afgelopen jaren, een stijgende bekostiging en de positieve financiële 
effecten van Focus op Vakmanschap en cascade) ruimschoots een rentabiliteit 
van twee procent te kunnen realiseren. Er is geen rekening gehouden met de 
mogelijke afschaffing van cascade vanaf kalenderjaar 2019.

Toelichting solvabiliteit meerdere jaren

Sinds 2013 laat de solvabiliteit een stijgende lijn zien, ten gevolge van 
positieve exploitatieresultaten en het aflossen van langlopende leningen. De 
solvabiliteit 1 voldoet ruimschoots aan de norm van 0,30. Per 31 december 
2017 bedraagt de solvabiliteit 1 0,39.
Op basis van onze meerjarenbegroting verwachten wij de komende jaren 
positieve exploitatieresultaten te blijven realiseren waardoor de solvabiliteit 
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. Op basis van deze gegevens verwachten wij een stijging van 
de solvabiliteit 1 tot 53,5 % per 31-12-2022. 
De verkoop van de locatie Esdoornstraat en de daarmee gepaard gaande 
aflossing van een langlopende lening zal een verdere stijging van de 
solvabiliteit tot gevolg hebben. Met de aflossing van deze lening is geen 
rekening gehouden in de berekening van de solvabiliteit per eind 2022.

Set met Indicatoren conform regeling Jaarverslaggeving Onderwijs 
(Resultatenbox)
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Voorwaarden voor eventuele koop van de locatie 
zijn voor het Cibap: enerzijds stabilisatie van de 
(hogere) studentenpopulatie en anderzijds verkoop 
van de locatie Esdoornstraat. Deze verkoop zal naar 
verwachting in 2018 gerealiseerd worden.
De kosten van de locatie Esdoornstraat (met 
uitzondering van het groot onderhoud) zijn in 2017 
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%. 
Bij verkoop van de locatie Esdoornstraat zullen ook 
de aandelen in de Creatieve Coöperatie Beheer BV 
verkocht worden.

Overige voorgenomen investeringen  
en projecten

Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag 
van € 700.000 goedgekeurd voor het boekjaar 2018. 
Dit betreft met name gebouw gebonden- en ICT 
investeringen.
In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2019 
jaarlijks rekening gehouden met een regulier 
investeringsniveau van € 700.000.

Ontwikkeling contractactiviteiten  
en 3e geldstroom activiteiten

Door het Cibap wordt op 1 avond in de week 
leslokalen verhuurd aan de Volksuniversiteit Zwolle. 
De Volksuniversiteit heeft met ingang van het 
schooljaar 2017 – 2018 alle cursusactiviteiten op 1 
avond georganiseerd.
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. Het uitgangspunt bij deze 
projecten 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. Vanaf 2018 tot en met 2022 
worden exploitatieresultaten begroot tussen de 
euro 340.000 en euro 515.000. Ten gevolge hiervan 
zullen 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 werd tot en met 
2017 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. 
Begin 2017 is een MJOP opgesteld voor deze locatie. 
Op basis van dit MJOP wordt jaarlijks € 75.000 
gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening.
Vooruitlopend op de verkoop van de locatie 
Esdoornstraat in 2018 is met ingang van 2018 de 
dotatie aan de onderhoudsvoorziening voor deze 
locatie stopgezet. Met ingang van het kalenderjaar 
2018 wordt jaarlijks euro 110.000 gedoteerd voor de 
locatie Nijverheidstraat. 
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  
€ 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 was 
gebaseerd op de verwachting dat wij in 2016 en 
2017 met langdurig ziekteverzuim geconfronteerd 
zouden worden. Per eind 2017 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,-. In 
het boekjaar 2017 is een bedrag van euro 24.288 
toegevoegd aan deze voorziening.

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

Algemeen

Het Cibap gaat de komende jaren uit van 
een stabiele studentenpopulatie. In de 
meerjarenbegroting 2018 tot en met 2022 wordt 
uitgegaan van een studentenpopulatie van 1775 
studenten. Per 1 oktober 2017 heeft het Cibap 
1784 studenten. 

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 gehad 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. In het 
kalenderjaar 2017 is onze formatie gestegen tot 
149,1 fte per eind oktober 2017. Wij verwachten 
dat de formatie in 2018 gaat stijgen naar 150,8 fte. 
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 licht 
stijgend beeld te zien geven de komende jaren. De 
algemene kosten zullen ook gaan stijgen.
In het verslagjaar 2017 hebben wij een rentabiliteit 
gerealiseerd van 0,93%. Dit rentabiliteitscijfer 
is negatief beïnvloed door het voorfinancieren 
van de stijgende kosten ten gevolge van de 
stijgende studentenpopulatie. Door de stijgende 

studentenpopulatie, de daarmee gepaard gaande 
extra formatie- en huisvestingsbehoefte en de 
bekostigingssystematiek T-2, hadden wij voor dit 
jaar een rentabiliteit begroot van 0,56%. 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 2022 een solvabiliteit 
van 53,5% (solvabiliteit 1) respectievelijk 59,4% 
(solvabiliteit 2). In deze solvabiliteitscijfers is geen 
rekening gehouden met het effect van de verkoop 
van de locatie Esdoornstraat en de volledige 
aflossing van een langlopende lening.
De liquiditeitspositie per 31-12-2017 is 154% 
(quick) respectievelijk 156% (current) en voldoet 
daarmee ruimschoots aan de eisen die daaraan 
gesteld worden (minimaal 0,50). In 2017 is de 
liquiditeitspositie licht gedaald ten opzichte 
van 2016. Het exploitatieresultaat is beter dan 
begroot, de investeringen zijn binnen de begroting 
gebleven, de liquide middelen zijn toegenomen 
en de kortlopende schulden zijn eveneens 
toegenomen.

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 is. 
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.
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Risicobeheersing

Het Cibap heeft er samen met de Raad 
van Toezicht voor gekozen het volgende 
risicobeheersingssysteem te hanteren:
- De beleidsrijke begroting voor het kalenderjaar 

is de broninformatie voor zowel het kwalitatieve 
als financiële beleid voor de organisatie. Het 
document wordt beoordeeld op haalbaarheid 
en er worden risico's geformuleerd voor het 
kunnen behalen van de beschreven doelen.

- Vanaf de begroting 2018 geldt het 
instemmingsrecht voor de Ondernemingsraad 
en de Studentenraad. Zowel onze OR als onze 
SR hebben ingestemd met de beleidsrijke 
begroting 2018.

- 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.

- Met ingang van het kalenderkaar 2018 
ontvangen de OR en de SR twee keer per jaar 
de managementrapportage, zodat ook zij 
een beeld hebben van de voortgang van de 
resultaten. Deze rapportages worden besproken 
tijdens een OR danwel SR 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 heeft 
een actualisatie van de Strategische Personeels 
Planning plaatsgevonden, met behulp van een 
extern adviesbureau. In de meerjarenbegroting 
tot en met 2022 is rekening gehouden met een 
stabiel studentenaantal.

- Voor het beheersen van de huisvestingskosten 
beschikt het Cibap over meerjaren 
onderhoudsplannen voor alle locaties. Voor de 
locaties Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek zijn 
deze begin 2017 geactualiseerd.

- Investeringen worden in principe gefinancierd 
vanuit beschikbare liquide middelen, met 
uitzondering van nieuwbouw en ingrijpende 
verbouwingen, die met langlopende leningen 
gefinancierd worden.

Financieringsstructuur

De financieringsstructuur zoals beschreven in 
hoofdstuk 6 van het bestuursverslag 2017 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 financiering zullen aantrekken. 
In verband met de te verwachten verkoop van 
de locatie Esdoornstraat verwachten wij een 
lening (euro 1.200.000) vervroegd af lossen, deels 
vanuit de verkoop opbrengst (euro 945.000) en 
deels vanuit beschikbare liquide middelen (euro 
255.000).

Onze financiële positie en de 
ontwikkeling en risico's

Wij beschouwen onze financiële positie per 31-12-
2017 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 in studentenpopulatie, die wij de 
afgelopen jaren hebben doorgemaakt en de 
gevolgen daarvan voor formatie, huisvesting en 
bekostiging verwachtten wij dat het jaar 2017 
qua rentabiliteit een mager jaar zou worden. Dat 
had 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 vanaf 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 53,5% (solvabiliteit 1) en 59,4% 
(solvabiliteit 2) per 31-12-2022. 
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 stabiel houden 
van onze studentenaantallen. 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 instroom 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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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 strategisch personeelsbeleid is 
opgeleverd per 1 mei 2017 en geeft 
de kaders weer van de (kwalitatief en 
kwantitatief ) benodigde formarie. Het 
formatie- en scholingsplan is opgesteld 
en in uitvoering genomen en het MT gaat 
een leiderschapsprogramma volgen.

5 
Onze financiën

• Realiseren afspraken over 
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit

• Realiseren financiële begroting 2018 
en meerjarenbegroting

• Investeringen binnen begroot niveau

De gerealiseerde 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 
2018 en de meerjarenbegroting.

In 2017 zijn in de risico analyse aanvullend 
opgenomen het risico van teruglopende 
studenten-aantallen, de positionering als 
vakschool, overheidsmaatregelen en de 
marktwerking m.b.t. onze medewerkers. 
In de risico analyse zijn de kans dat 
dergelijke risico's zich voordoen benoemd 
en de impact hiervan op de organisatie, 
evenals de beheersingsmaatregelen die 
zijn genomen.

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

Positionering als kwaliteitsschool 
voor de creatieve industrie, met 
een leidende positie wordt erkend 
door andere mbo-instellingen.
Het Cibap voert in vier domeinen 
een onderscheidend en kwalitatief 
aanbod aan creatieve opleidingen
De kernwaarde 
Omgevingsbewustzijn vormt de 
context voor het verrijken van de 
identiteit van het Cibap, analoog 
aan de weergave in de statuten.

2 

Onze studenten / ons onderwijs

• Onderwijskundige 
realisatie van Cibap PRO en 
kwaliteitsplan

• Inzet van kerncompetenties 
als leidend principe in 
kwalificatiedossiers en 
vertaling naar VijfD opleiding

• 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.
Het studentenaantal is bepaald op 
1775 en stabiel de komende jaren. 

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 bestaat een wachtlijst 
met geïnteresseerde huurders.
De verwachting is dat de locatie 
Esdoornstraat verkocht wordt in 
2018, inclusief de aandelen in de 
Creatieve Coöperatie Beheer BV. 
De samenwerking met SintLucas 
levert resultaten op in beleving, 
waardoor we leren van elkaar 
en ons positioneren als landelijk 
netwerk van topopleidingen.
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CP Balans
Continuïteit, balans

Balans 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

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 13.372.035 13.215.837 13.009.139 12.758.222 12.463.240 12.193.790 11.936.390

Financiële vaste activa 60.567 199.181 73.277 73.277 73.277 73.277 73.277

Totaal van vaste activa 13.432.602 13.415.018 13.082.416 12.831.499 12.536.517 12.267.067 12.009.667

Vlottende activa

Voorraden 26.537 24.930 26.537 26.537 26.537 26.537 26.537

Vorderingen 319.289 499.919 279.289 259.289 239.289 219.289 199.289

Kortlopende effecten 0 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 2.930.281 3.186.677 3.159.725 3.468.004 3.777.777 4.162.077 4.446.111

Totaal van vlottende activa 3.276.107 3.711.526 3.465.551 3.753.830 4.043.603 4.407.903 4.671.937

Totaal van activa 16.708.709 17.126.544 16.547.967 16.585.329 16.580.120 16.674.970 16.681.604

Passiva

Eigen vermogen 6.440.515 6.726.663 7.048.176 7.563.538 8.059.272 8.528.651 8.929.853

Eigen vermogen,  
algemene reserve 6.440.515 6.726.663 7.048.176 7.563.538 8.059.272 8.528.651 8.929.853

Eigen vermogen, 
bestemmingsreserves 0 0 0 0 0 0 0

Eigen vermogen, overige 
reserves en fondsen 0 0 0 0 0 0 0

Voorzieningen 972.431 1.093.859 1.043.566 985.335 904.161 949.401 974.601

Langlopende schulden 7.319.028 6.919.260 6.519.490 6.119.721 5.719.952 5.320.183 4.920.414

Kortlopende schulden 1.976.735 2.386.762 1.936.735 1.916.735 1.896.735 1.876.735 1.856.736

Totaal van passiva 16.708.709 17.126.544 16.547.967 16.585.329 16.580.120 16.674.970 16.681.604

CP Kengetallen
Continuïteit, kengetallen

Kengetallen 
2016

Enkelvoudig
Realisatie

2017
Enkelvoudig

Realisatie

2018
Enkelvoudig

Prognose

2019
Enkelvoudig

Prognose

2020
Enkelvoudig

Prognose

2021
Enkelvoudig

Prognose

2022
Enkelvoudig

Prognose

Aantal leerlingen, studenten  
en deelnemers  
per 1 oktober

1.691 1.784 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775

Personele bezetting per 31 december

Bestuur / management (fte) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Personeel primair proces (fte) 89,20 107,40 102,50 104,50 105,00 105,00 105,00

Uitsplitsing ondersteunend personeel

Indirect 
onderwijsondersteunend 
personeel (fte)

19,20 27,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10

Direct onderwijsondersteunend 
personeel (fte) 13,80 12,90 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20

Ondersteunend personeel (fte) 33,00 40,00 44,30 44,30 44,30 44,30 44,30

Totale personele bezetting (fte) 126,20 151,40 150,80 152,80 153,30 153,30 153,30

Overige kengetallen 
31-12-2016

Enkelvoudig
Realisatie

31-12-2016
Enkelvoudig

Realisatie

31-12-2018
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2019
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2020
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2021
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2022
Enkelvoudig

Prognose

Aantal leerlingen /  
Totaal personeel 13,40 11,78 11,77 11,62 11,58 11,58 11,58

Aantal leerlingen /  
Onderwijzend personeel 18,96 16,61 17,32 16,99 16,90 16,90 16,90
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Financiële kengetallen

Financiële kengetallen 
2016

Enkelvoudig
Realisatie

2017
Enkelvoudig

Realisatie

2018
Enkelvoudig

Prognose

2019
Enkelvoudig

Prognose

2020
Enkelvoudig

Prognose

2021
Enkelvoudig

Prognose

2022
Enkelvoudig

Prognose

Huisvestingsratio 10,24% 10,37% 14,20%

Liquiditeit (current ratio) 1,66 1,56 1,79 1,96 2,13 2,35 2,52

Liquiditeit (quick ratio) 1,64 1,54 1,78 1,94 2,12 2,33 2,50

Personeelslasten / 
Rijksbijdragen 73,60% 75,84% 74,41% 73,99% 74,79% 74,84% 75,46%

Personeelslasten / Totaal lasten 
plus financiële lasten 70,74% 71,71% 73,11% 73,50% 74,20% 74,14% 74,46%

Rentabiliteit 2,21% 0,93% 2,03% 2,97% 2,83% 2,70% 2,28%

Solvabiliteit I 0,39 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,54

Solvabiliteit II  
(inclusief voorzieningen) 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54 0,57 0,59

Kengetallen overig 
2016

Enkelvoudig
Realisatie

2017
Enkelvoudig

Realisatie

2018
Enkelvoudig

Prognose

2019
Enkelvoudig

Prognose

2020
Enkelvoudig

Prognose

2021
Enkelvoudig

Prognose

2022
Enkelvoudig

Prognose

Algemene reserve / Totaal baten 
plus financiële baten 43,80% 42,57% 41,89% 43,56% 46,07% 49,00% 50,74%

Voorzieningen / Totaal baten 
plus financiële baten 6,61% 6,92% 6,20% 5,67% 5,17% 5,45% 5,54%

Rijksbijdragen / Totaal baten 
plus financiële baten 94,00% 93,67% 96,26% 96,38% 96,40% 96,39% 96,43%

Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies / Totaal baten plus 
financiële baten

2,87% 3,06% 2,79% 2,70% 2,68% 2,70% 2,67%

Investeringen huisvesting / 
Totaal baten plus financiële 
baten

3,35% 2,53%

Investeringen inventaris en 
apparatuur / Totaal baten plus 
financiële baten

4,24% 0,87%

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

Staat van 
baten en lasten 

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

01-01-2022 
t/m

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Prognose basis,  
aantal leerlingen, 
deelnemers en 
studenten

1.693 1.785 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775

Baten

Rijksbijdragen 13.820.950 14.803.084 16.196.293 16.733.742 16.863.441 16.777.126 16.970.429

Overheidsbijdragen 
en -subsidies overige 
overheden

422.257 483.287 469.648 469.648 469.648 469.648 469.648

College-, cursus-, les- en 
examengelden 0 0 0 0 0 0 0

Baten werk  
in opdracht van derden 0 0 0 0 0 0 0

Overige baten 452.613 514.025 158.242 158.146 158.146 158.146 158.146

Totaal baten 14.695.820 15.800.396 16.824.183 17.361.536 17.491.235 17.404.920 17.598.223

Lasten

Personeelslasten 10.171.969 11.227.085 12.051.395 12.382.060 12.611.744 12.556.691 12.806.684

Afschrijvingen 886.143 927.271 909.725 950.917 994.982 969.450 957.400

Huisvestingslasten 1.069.398 1.201.861 1.253.950 1.269.654 1.138.787 1.152.764 1.166.950

Overige lasten 1.992.898 2.054.488 2.028.200 2.018.795 2.039.586 2.060.577 2.084.270

Totaal lasten 14.120.408 15.410.705 16.243.270 16.621.426 16.785.099 16.739.482 17.015.304

Saldo baten en lasten 575.412 389.691 580.913 740.110 706.136 665.438 582.919

Gerealiseerde 
herwaardering 0 0 0 0 0 0 0

Financiële baten 8.095 2.847 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

Financiële lasten 258.069 245.004 240.346 225.998 211.653 197.309 182.966

Resultaat 325.438 147.534 341.817 515.362 495.733 469.379 401.203

Belastingen 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat uit 
deelnemingen 26.018 138.614 0 0 0 0 0

Resultaat na belastingen 351.456 286.148 341.817 515.362 495.733 469.379 401.203

Resultaat aandeel van 
derden 0 0 0 0 0 0 0

Totaal resultaat 351.456 286.148 341.817 515.362 495.733 469.379 401.203
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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 een MJOP 
opgesteld voor de Ontwerpfabriek. Jaarlijks wordt 
de toereikendheid van de onderhoudsvoorziening 
berekend.
In verband met de voorziene verkoop van de locatie 
Esdoornstraat (begin 2018) is met ingang van het 
kalenderjaar 2018 gestopt met het doteren aan 
deze onderhoudsvoorziening. De verkoop van deze 
locatie zal in 2018 leiden tot een vrijval van een deel 
van de onderhoudsvoorziening.
De jubileumvoorziening is gebaseerd op een bedrag 
van € 1.000,- per fte in loondienst. Door de stijgende 
formatie neemt de omvang van deze voorziening 
toe.
In het kalenderjaar 2015 heeft het Cibap een 
voorziening voor langdurig ziekteverzuim gevormd 
voor een specifieke medewerker. Per februari 2018 
is de betrokken medewerker uit dienst en daardoor 
is de voorziening op nul gesteld per 31 december 
2017.
In het boekjaar 2016 is een voorziening gevormd 
voor duurzame inzetbaarheid. Er is in dat 
kalenderjaar een bedrag van € 468.946,- gedoteerd 
aan deze voorziening, welk bedrag volledig ten 
laste van het exploitatieresultaat 2016 is gebracht. 
In het kalenderjaar 2017 is aanvullend euro 24.288 
gedoteerd aan de voorziening.

Bepaling van het exploitatiesaldo

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

Stelselwijzigingen

In 2017 hebben geen stelselwijzigingen 
plaatsgevonden.

Consolidatie

De Stichting Cibap heeft een belang van 99,9 % in 
de Creatieve Coöperatie Beheer BV en een belang 
van 51 % in Innotiq Cibap BV. Het balanstotaal 
van de deelnemingen blijft onder de 5 % 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.
De Creatieve Coöperatie Beheer BV heeft als doel 
het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling 
van creatief talent en professionals in de creatieve 
industrie. Het Cibap is voornemens de aandelen in 
deze B.V., gelijktijdig met de verkoop van de locatie 
Esdoornstraat, te verkopen aan de koper van deze 
locatie.
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 kalenderjaar 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. In de akte van oprichting is 
opgenomen dat Cibap en SintLucas ieder het recht 
hebben 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

Vreemde valuta zijn niet van toepassing.

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.
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Balansposten

Materiële vaste activa
De daling van de materiële vaste activa met 
€ 156.198,- heeft te maken met een lager 
investerings- (€ 771.073,-) dan afschrijvingsniveau 
(€ 927.271,-). Investeringen zijn gepleegd in 
gebouwen en terreinen (€ 400.399,-), inventaris 
en apparatuur (€ 137.756,-) en andere vaste 
bedrijfsmiddelen (€ 232.918,-). 

Financiële vaste activa
Dit betreft de deelnemingen Creatieve Coöperatie 
Beheer BV (99,9 % belang) en Innotiq Cibap BV 
(51 % belang). Waardering vindt plaats volgens de 
vermogensmutatiemethode.
De deelneming Creatieve Coöperatie Beheer BV is 
per 31-12-2017 gewaardeerd op een bedrag van
 € 107.354,-. De deelneming Innotiq Cibap BV is per 
31-12-2017 gewaardeerd op een bedrag van
 € 91.827,-.
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. Ten tijde van het schrijven 
van dit bestuursverslag is de verwachting dat de 
aandelen in de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. in 
2018 verkocht zullen worden.

Voorraden
De waarde van de voorraden is licht gedaald ten 
opzichte van het niveau per 31 december 2016. 
Het betreft magazijnvoorraden ten behoeve van 
het onderwijsproces en de verkoop aan studenten.

Vorderingen
De stijging van de vorderingen per 31 december 
2017 ten opzichte van 31 december 2016 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, huur- en 
servicekosten, rente- en aflossingsverplichtingen 
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 een 
te ontvangen compensatie van de Volksbank 
voor rentederivaten en een afrekening van 
leermiddelen.

Liquide middelen
Per einde boekjaar heeft de stichting € 3.186.700,- 
liquide middelen tot haar beschikking. Ten opzichte 
van 31-12-2016 is dit een toename met € 256.400,-. 
De liquiditeitspositie van de stichting is iets 
afgenomen ten opzichte van 31-12-2016 en 
bedraagt per einde boekjaar 1,56 (current ratio). 
Dit heeft mede te maken met een stijging van de 
kortlopende schulden. Het kasstroomoverzicht 
geeft een gedetailleerde weergave van de mutaties 
in liquide middelen.

Eigen vermogen
Het positieve resultaat (inclusief 
deelnemingsresultaat € 286.148,-) 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 € 6.726.663,-.

Voorzieningen
De post voorzieningen bestaat uit een 
viertal bedragen, te weten € 414.861,- voor 
de onderhoudsvoorziening voor de locaties 
Nijverheidstraat en Esdoornstraat, € 75.000,- 
voor de onderhoudsvoorziening voor de (huur)
locatie Ontwerpfabriek, € 110.762,- voor de 
personeelsvoorziening voor jubilea en € 493.235,- 
voor de voorziening voor duurzame inzetbaarheid.
Er is in 2017 een bedrag van € 132.149,- aan 
de voorzieningonderhoud onttrokken in 
verband met uitgevoerd onderhoud aan de 
gebouwen Nijverheidsstraat 11 en Esdoornstraat 
3 te Zwolle. In 2017 is € 159.996,- gedoteerd 
aan de onderhoudsvoorziening. In 2017 is 
een bedrag van € 75.000,- gedoteerd aan de 
onderhoudsvoorziening voor de Ontwerpfabriek. 
Aan deze voorziening is in 2017 niets onttrokken 
omdat de locatie voor de ingebruikname in 
oktober 2016 grondig gerenoveerd is.
Aan de voorziening voor jubileumuitkeringen is in 
2017 € 5.057,- onttrokken en € 10.683,- gedoteerd. 
In overleg met onze accountant is besloten de 
personeelsvoorziening te baseren op een vast 
bedrag per fte.
 
Aan de voorziening voor langdurig ziekteverzuim 
is in 2017 een bedrag van €11.333,- onttrokken. 
Er heeft in 2017 geen dotatie plaatsgevonden. 
De mutaties waren gebaseerd op een specifieke 
medewerker, die begin 2018 uit dienst is gegaan. 
Deze voorziening is per eind 2017 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.

Balans

EUR Bedragen: x 1 
31-12-2017

Enkelvoudig
Realisatie

31-12-2016
Enkelvoudig

Realisatie

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 13.215.837 13.372.035

Financiële vaste activa 199.181 60.567

Totaal van vaste activa 13.415.018 13.432.602

Vlottende activa

Voorraden 24.930 26.537

Vorderingen 499.919 319.289

Kortlopende effecten 0 0

Liquide middelen 3.186.677 2.930.281

Totaal van vlottende activa 3.711.526 3.276.107

Totaal van activa 17.126.544 16.708.709

Passiva

Eigen vermogen 6.726.663 6.440.515

Voorzieningen 1.093.859 972.431

Langlopende schulden 6.919.260 7.319.028

Kortlopende schulden 2.386.762 1.976.735

Totaal van passiva 17.126.544 16.708.709

Toelichtingen Enkelvoudig

Aanpassing balansgegevens  
per 1 januari boekjaar Nee
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Ten laste van de exploitatie 2016 is een bedrag 
van € 468.946,- gebracht, welk bedrag aan deze 
voorziening is gedoteerd. In 2017 is aanvullend 
een bedrag van € 35.270,- gedoteerd aan, € 2.299,- 
onttrokken aan en € 8.682 vrijgevallen van deze 
voorziening. Per 31-12-2017 bedraagt de voorziening 
€ 493.235,-.
De dotaties zijn gebaseerd op de leeftijdsopbouw 
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. Deze procentuele 
aanname is in 2017 gebaseerd op de werkelijke 
procentuele deelname in het boekjaar 2017.

Langlopende schulden
Gedurende het verslagjaar is op de langlopende 
leningen afgelost (€ 369.517,-). 
Onder langlopende schulden is een bedrag van 
€ 665.524,- 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. De 
jaarlijkse aflossing bedraagt € 30.251,-. Het in 2018 af 
te lossen bedrag is opgenomen onder kortlopende 
schulden.

Kortlopende schulden 
De doorbelasting van de salariskosten over december 
2017 inclusief de 13e maand over 2017 door 
Innotiq Cibap heeft geleid tot een toename van de 
schulden aan groepsmaatschappijen en daarmee 
de kortlopende schulden. In voorgaande jaren is 
deze doorbelasting door Innotiq Cibap steeds voor 
balansdatum betaald. 

Investeringen
De investeringen in het verslagjaar bedroegen 
€ 771.073,-. Hiervan betreft € 350.202,- investering 
in het gebouw Nijverheidstraat. Investeringen 
hebben plaatsgevonden in klimaatbeheersing, 
upgraden van brandscheidingen en aanpassing van 
onderwijslokalen. Daarnaast is een bedrag van 
€ 50.197 geïnvesteerd in de Ontwerpfabriek. 
Dit betreft met name onderhoudstermijnen 
van de installateur en aanpassingen van de 
brandmeldinstallatie.
Investeringen in inventaris en apparatuur (€ 112.324,) 
betreffen investeringen in meubilair / inventaris 
/ machines ten behoeve van het onderwijs in de 
locatie Nijverheidstraat. Ook zijn investeringen 
gepleegd ten behoeve van het aanpassen van 
de BHV situatie in het gebouw en is geïnvesteerd 
in meubilair voor het schoolplein. In de locatie 
Ontwerpfabriek is voor een bedrag van € 25.431 
geïnvesteerd in meubilair, gereedschappen  
en laadpalen.

De investeringen in overige materiele vaste activa  
(€ 232.918,-) betreffen investeringen in computers 
en aanverwante apparatuur. Er is geïnvesteerd in 
een laptopproject voor medewerkers, de inrichting 
van een AV studio, een CRM systeem, apparatuur 
ten behoeve van de digitheek, computers in 
onderwijslokalen, beamers, beeldschermen, iPads, 
iPhones en een geluidsinstallatie. 
In het verslagjaar hebben desinvesteringen 
plaatsgevonden voor een totaalbedrag van 
€ 69.805,-. Dit betreft volledig afgeschreven 
computerapparatuur.
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. Voor 
het kalenderjaar 2017 was het investeringsbudget 
vastgesteld op € 800.000,-. 

Toekomstige Investeringsplannen
Voor het jaar 2018 worden investeringen begroot 
voor een totaalbedrag van € 700.000,-.
Met ingang van het kalenderjaar 2018 werken wij 
met een systeem waarbij investeringsaanvragen 
in twee tranches kunnen worden ingediend. 
De eerste tranche voor 1 december 2017 en de 
tweede tranche voor 1 mei 2018. Met dit systeem 
verwachten wij beter in te kunnen spelen op de 
investeringsbehoefte voor het nieuwe schooljaar 
(2018 – 2019). Op het moment van schrijven van dit 
bestuursverslag zijn voor een totaalbedrag van  
€ 389.000,- aan investeringen goedgekeurd voor het 
kalenderjaar 2018. In dit bedrag is € 241.000,-  
opgenomen voor ICT- gerelateerde investeringen, 
zoals een laptopproject voor medewerkers, een 
nieuwe wireless omgeving, vervanging van 
computers in leslokalen, telefoons, investeringen 
t.b.v. de digitheek en audio mogelijkheden 
voor presentaties. Een bedrag van € 147.500,- 
is goedgekeurd voor gebouw-gebonden 
investeringen, investeringen in leslokalen, 
investeringen in inventaris en apparatuur en 
investeringen in het kader van de privacywetgeving.
Voor de tweede tranche van de 
investeringsaanvragen is € 311.000,- beschikbaar.
Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag 
van € 700.000,- goedgekeurd voor het jaar 2018. De 
verwachting is dat het investeringsniveau in de jaren 
na 2018 op een niveau van € 700.000,- per jaar zal 
uitkomen.
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Exploitatieresultaat

Voor het kalenderjaar 2017 was een positief 
resultaat begroot van € 84.270,- (exclusief 
deelnemingsresultaat). Het gerealiseerde resultaat 
(exclusief deelnemingsresultaat) bedraagt  
€ 147.534,- positief. De totale baten zijn € 847.666,- 
hoger uitgevallen dan begroot, de totale lasten 
€ 783.158,- hoger dan begroot en het saldo van 
financiële baten en lasten is € 1.244,- slechter dan 
begroot. Het deelnemingsresultaat bedraagt  
€ 138.614,- 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 € 504.672,- hoger dan begroot, 
de overheidsbijdragen overige overheden zijn  
€ 63.219,- hoger dan begroot en de overige baten 
zijn € 279.775,- hoger dan begroot. 

Belangrijke posten waardoor de rijksbijdrage 
hoger is uitgevallen dan begroot, zijn een 
hogere rijksbijdrage beroepsonderwijs 
(€ 486.926,-), hogere vergoeding vaste 
kwaliteitsafspraken (€ 25.730,-), een lager 
variabel deel kwaliteitsafspraken (€ 129.682,-), 
hogere excellentiegelden OC&W (€ 85.516,-) en 
hogere vergoedingen voor studieverlof en zij-
instroom (€ 36.093,-). De hogere rijksbijdrage 
beroepsonderwijs wordt mede veroorzaakt door 
een vergoeding voor stijgende pensioenlasten 
en prijsindexering. De hogere excellentiegelden 
betreft met name inzet van nog niet ingezette 
excellentiegelden uit 2015 en 2016. Alle tot en met 
2017 ontvangen excellentiegelden zijn eind 2017 
ingezet.

De overheidsbijdragen overige overheden zijn 
hoger dan begroot door een hogere vergoeding 
vanuit de wachtgeldregeling en hogere USZO 
vergoedingen (€ 51.282,-) dan begroot.

De overige baten zijn hoger dan begroot door 
hogere opbrengsten dan begroot bij aanval op 
uitval regionaal (afrekening voorgaande jaren), 
excursie gelden van studenten m.b.t. meerdaagse 
excursies, subsidie van MBO In Bedrijf, hogere 
diverse baten en verkoop van afgeschreven vaste 
activa (computerapparatuur).

Ten opzichte van 2016 zijn de rijksbijdragen, 
overheidsbijdragen overige overheden en 
de overige baten hoger dan in 2016. De 
rijksbijdrage is hoger door een hogere lumpsum, 

hoger investeringsbudget kwaliteit, meer 
excellentiegelden en variabele kwaliteitsgelden. 
De overheidsbijdragen overige overheden zijn 
hoger dan in 2016 door hogere wachtgeld- en 
USZO vergoedingen. Ten opzichte van 2016 zijn de 
overige baten toegenomen door de ontvangst van 
een afrekening vanuit het project aanval op uitval 
regionaal 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 2016 
gestegen met € 1.055.116,-. De personeelslasten 
zijn hoger uitgekomen dan het niveau van de 
begroting 2017 (€ 740.567,-). De stijging van 
de personeelslasten ten opzichte van 2016 en 
de begroting 2017 wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door het stijgen van de 
personeelsformatie. De stijging heeft o.a. te 
maken met de stijgende studentenpopulatie 
en de ontwikkeling van een nieuwe opleiding 
(international creative business developer) 
waarbij lesmateriaal ontwikkeld moet worden 
en formatieve ruimte beschikbaar is gesteld 
voor scholing van docenten. Ook de stijgende 
pensioenlasten hebben geleid tot hogere 
personele kosten, zowel ten opzichte van 2016 als 
ten opzichte van de begroting 2017.

In 2016 is een voorziening voor duurzame 
inzetbaarheid gevormd, welke in dat boekjaar 
heeft geleid tot een hoge dotatie (€ 468.947,-). In 
2017 is de dotatie aan deze voorziening beperkt 
geweest (€ 24.288,-). In 2017 is meer personele 
inzet gepleegd in de excellentietrajecten dan 
in 2016 en ook meer dan begroot in 2017. Ten 
opzichte van de begroting 2017 en het boekjaar 
2016 zijn de personele lasten ook hoger dan 
begroot uitgevallen door hogere arbo gerelateerde 
kosten, hogere wervings- en afvloeiingskosten 
personeel, hogere reiskosten, hogere 
scholingskosten en hogere externe inhuur in het 
kader van een AD traject. De ontwikkelkosten zijn 
lager dan begroot in 2017 en lager dan in boekjaar 
2016, met name door de ontvangst van een 
subsidie van MBO in bedrijf voor een bedrag van  
€ 75.000,-. Een deel van de ontwikkelkosten is 
vanuit deze subsidie betaald. 

De afschrijving op vaste activa liggen hoger dan 
het niveau van 2016. Belangrijke oorzaak hiervoor 

Staat van baten en lasten

01-01-2017 t/m 01-01-2017 t/m 01-01-2016 t/m
31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Baten

Rijksbijdragen 14.803.084 14.298.412 13.820.950

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 483.287 420.068 422.257

College-, cursus-, les- en examengelden 0 0 0

Baten werk in opdracht van derden 0 0 0

Overige baten 514.025 234.250 452.613

Totaal baten 15.800.396 14.952.730 14.695.820

Lasten

Personeelslasten 11.227.085 10.486.518 10.171.969

Afschrijvingen 927.271 983.485 886.143

Huisvestingslasten 1.201.861 1.252.094 1.069.398

Overige lasten 2.054.488 1.905.450 1.992.898

Totaal lasten 15.410.705 14.627.547 14.120.408

Saldo baten en lasten 389.691 325.183 575.412

Gerealiseerde herwaardering 0 0 0

Financiële baten 2.847 3.600 8.095

Financiële lasten 245.004 244.513 258.069

Resultaat 147.534 84.270 325.438

Belastingen 0 0 0

Resultaat uit deelnemingen 138.614 0 26.018

Resultaat na belastingen 286.148 84.270 351.456

Resultaat aandeel van derden 0 0 0

Totaal resultaat 286.148 84.270 351.456
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Kasstroomoverzicht
01-01-2017 t/m 01-01-2016 t/m

31-12-2017 31-12-2016

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 389.691 575.412

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen 927.271 886.143

Aanpassingen voor waardeveranderingen 0 0

Toename (afname) van voorzieningen 121.428 359.273

Overige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat 0 0

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat 1.048.699 1.245.416

Veranderingen in werkkapitaal

Afname (toename) van voorraden 1.607 -7.342

Afname (toename) van kortlopende vorderingen -180.630 -34.035

Afname (toename) van effecten 0 0

Toename (afname) van kortlopende schulden 410.027 -524.517

Totaal van veranderingen in werkkapitaal 231.004 -565.894

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.669.394 1.254.934

Ontvangen interest 2.847 8.095

Betaalde interest 245.004 258.069

Ontvangen dividenden 0 0

Mutaties overige financiële vaste activa 0 0

Betaalde winstbelasting 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.427.237 1.004.960

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Verwerving van immateriële vaste activa 0 0

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa 0 0

Verwerving van materiële vaste activa 771.073 1.426.561

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 0 183.215

Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden 0 -1.770

Toename (afname) leningen aan OCW en EZ 0 0

Toename (afname) overige financiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -771.073 -1.241.576

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 0 495.000

Aflossing langlopende schulden 399.768 395.184

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -399.768 99.816

Overige balansmutaties 0 0

Toename (afname) van liquide middelen 256.396 -136.800

zijn de afschrijvingslasten van de Ontwerpfabriek, 
die in 2017 het gehele jaar op de exploitatie 
hebben gedrukt, terwijl dit in 2016 slechts een 
deel van het jaar het geval was. Ten opzichte van 
de begroting 2017 zijn de afschrijvingen lager 
dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat 
het reguliere investeringsniveau binnen de 
begroting is gebleven in 2017. Eveneens hebben 
investeringen op een later tijdstip in het jaar 
plaatsgevonden, dan verwacht.

De huisvestingslasten zijn lager uitgekomen 
dan begroot en hoger dan de huisvestingslasten 
2016. Belangrijke oorzaken ten opzichte van 
de begroting 2017 zijn het lager uitvallen 
van de kosten voor nutsvoorzieningen, de 
kosten van de locatie Esdoornstraat en de 
schoonmaakkosten. De dotatie aan de voorziening 
groot onderhoud voor de locatie Ontwerpfabriek 
is hoger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte 
van 2016 vallen de huisvestingslasten hoger 
uit doordat vanaf 2017 de huisvestingslasten 
voor de Ontwerpfabriek het volledige jaar zijn 
opgenomen, terwijl dat in 2016 voor een deel 
van het jaar het geval was. Daarentegen zijn de 
kosten voor nutsvoorzieningen, schoonmaak en 
tuinonderhoud lager uitgevallen dan in 2016.

De stijging van de overige lasten ten opzichte 
van de begroting 2017 heeft te maken met 
hogere kosten voor klein onderhoud/reparaties 
en aanschaffingen, hogere ICT gerelateerde 
kosten, hogere kosten excellentietrajecten, 
hogere kantine- en symposiumkosten dan 
begroot. Kantoorbehoeften, kosten samenwerking 
SintLucas en magazijngerelateerde kosten vallen 
lager uit dan begroot.

De overige lasten 2017 zijn gestegen ten opzichte 
van de overige lasten in 2016. Hogere licentie- en 
softwarekosten, hogere materiaalkosten, hogere 
kosten met betrekking tot de Open Dagen, hogere 
kosten in het kader van excellentietrajecten, kosten 
voor het onderwijssymposium inclusief tweede 
Open Dag en kosten ten behoeve van een AD 
traject hebben geleid tot hogere overige lasten in 
2017 dan in 2016. De PR kosten en kosten kleine 
aanschaffingen/klein onderhoud zijn in 2017 
lager dan in 2016. Ook zijn er in 2016 eenmalige 
kosten voor de openingsfestiviteiten rondom de 
Ontwerpfabriek gemaakt.

De financiële lasten zijn uitgekomen op het niveau 
van de begroting. De financiële baten zijn lager 
dan in 2016 door dalende rentevergoedingen op 
spaargelden.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen, specificatie 
EUR Bedragen: x 1

Omschrijving bedrag peildatum

Nijverheidstraat 11 WOZ 11.664.000 01-01-2017

Esdoornstraat 3 WOZ 3.572.000 01-01-2016

Nijverheidstraat 11 verzekerde waarde 17.315.200 01-01-2018

Esdoornstraat 3 verzekerde waarde 4.788.400 01-01-2018

De verzekerde waarde van de Nijverheidstraat van € 17.315.200,- is conform 
de taxatie zoals die in maart 2017 is uitgevoerd door CED Nederland BV 
(taxatiewaarde € 16.775.000,-) verhoogd met een index. 
De verzekerde waarde van de Esdoornstraat 3 van € 4.788.400,- is conform de 
taxatie zoals die in juni 2014 is uitgevoerd door HDS taxaties  
(taxatiewaarde € 4.500.000,-) verhoogd met een index.

Materiële vaste activa

 
Verloopoverzicht van materiële vaste 
activa 31-12-2017 
EUR Bedragen: x 1

Gebouwen Inventaris en 
apparatuur

Overige
materiële

vaste activa

Totaal
materiële 

vaste activa

Materiële vaste activa, posten

Stand aan het begin van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het begin 
van de periode 15.775.103 4.879.233 2.859.981 23.514.317

Cumulatieve afschrijvingen en waarde-
verminderingen aan het begin van de periode 4.538.658 3.252.118 2.351.506 10.142.282

Cumulatieve herwaarderingen aan het begin van 
de periode 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het begin van de 
periode 11.236.445 1.627.115 508.475 13.372.035

Verloop gedurende de periode

Investeringen 400.399 137.756 232.918 771.073

Desinvesteringen 0 816.227 120.364 936.591

Afschrijvingen 421.308 278.095 227.868 927.271

Afschrijving op desinvesteringen 0 816.227 120.364 936.591

Mutatie gedurende de periode -20.909 -140.339 5.050 -156.198

Stand aan het eind van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het einde 
van de periode 16.175.502 4.200.762 2.972.535 23.348.799

Cumulatieve afschrijvingen en waarde-
verminderingen aan het einde van de periode 4.959.966 2.713.986 2.459.010 10.132.962

Cumulatieve herwaarderingen aan het einde van 
de periode 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het einde van de 
periode 11.215.536 1.486.776 513.525 13.215.837

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 overige materiele vaste activa omvatten met name computerapparatuur. Hierop wordt jaarlijks 25 procent 
van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is vier jaar.

In boekjaar 2017 hebben we de inventaris uit het jaar 2001 of eerder gedesinvesteerd voor € 816.227,- 
Daarnaast zijn er ook voor in totaal € 120.364,- aan computers gedesinvesteerd.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Vlottende activa

Toelichting vlottende activa 31-12-2017 31-12-2016

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Voorraden

Voorraden 24.930 26.537

Vorderingen

Debiteuren 47.815 31.534

Gemeenten en GR's 20.178 0

Groepsmaatschappijen 73.520 103.214

Ouders, studenten, deelnemers en cursisten 17.616 0

Subtotaal vorderingen 159.129 134.748

Overlopende activa,

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

Vooruitbetaalde kosten 274.127 158.255

Verstrekte voorschotten 4.844 4.843

Overige overlopende activa 61.819 21.443

Overlopende activa 340.790 184.541

Totaal van vorderingen 499.919 319.289

Liquide middelen

Kasmiddelen 2.983 2.985

Tegoeden op bankrekeningen 3.183.694 2.927.296

Liquide middelen 3.186.677 2.930.281

Totaal van vlottende activa 3.711.526 3.276.107

Vlottende activa

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 2017 ontvangen facturen inzake kosten 2018.
Vooruitbetaalde kosten betreft onder andere huur Ontwerpfabriek eerste kwartaal 2018, 
licentiekosten, kopieerkosten, verschuldigde excursiegelden en verzekeringspremies, huur- en 
servicekosten Creatieve Coöperatie Beheer B.V. en kosten AD traject.
Overige overlopende activa betreft nog te ontvangen vergoeding Volksbank inzake rentederivaten 
en een afrekening leermiddelen. 

Financiële vaste activa

 
Financiële vaste activa,  
verloopoverzicht 31-12-2017 
EUR Bedragen: x 1

Deelnemingen
in groeps-

maatschappijen

Vorderingen
op OCW 

en EZ

Totaal van
financiële

vaste activa

Financiële vaste activa, posten

Stand aan het begin van de periode

Financiële vaste activa aan het begin van de periode 60.566 1 60.567

Verloop gedurende de periode

Investeringen en verstrekte leningen 0 0 0

Desinvesteringen en aflossingen 0 0 0

Waardeveranderingen 0 0 0

Aandeel in resultaat deelnemingen 138.614 0 138.614

Stand aan het eind van de periode

Financiële vaste activa, einde van de periode 199.180 1 199.181

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 (99,9 % belang) en Innotiq Cibap BV (51 % 
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 € 107.354,-.
In het jaar is 2011 Innotiq Cibap BV opgericht, waarbij door de Stichting Cibap 51% van het aandelenkapitaal is 
gestort. De waardering van Innotiq Cibap BV op balansdatum bedraagt € 91.827,-.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Eigen vermogen

Eigen vermogen,  
verloopoverzicht 31-12-2017 
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 6.440.515 6.440.515 6.440.515

Verloop gedurende de periode

Resultaat verslagperiode 286.148 286.148 286.148

Overige mutaties verslagperiode 0 0 0

Stand aan het eind van de periode

Eigen vermogen aan het einde  
van de periode 6.726.663 6.726.663 6.726.663

Eigen vermogen

Door de toevoeging van het exploitatieresultaat 2017 van € 286.148,-  
aan het eigen vermogen is het eigen vermogen gestegen tot € 6.726.663,-.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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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. Per eind 2017 
wordt deze voorziening niet meer noodzakelijk 
geacht.
In het kalenderjaar 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 deelnemen aan de 
(CAO) regeling duurzame inzetbaarheid. In het 
kalenderjaar 2017 heeft een dotatie aan deze 
voorziening plaatsgevonden van € 35.270,- , 
gebaseerd op de werkelijke procentuele deelname 
in 2017. Tevens is er een vrijval geweest van € 
8.682,- en een onttrekking van € 2.299,-.
In het verslagjaar is € 159.996,- aan de voorziening 
voor groot onderhoud gedoteerd en is € 132.149,- 
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 
het ombouwen van een klimaatinstallatie, de 
noodverlichtings-installatie, (binnen)schilderwerk, 
het vervangen van vloerbedekking/linoleum en 
werkzaamheden aan de riolering.
Met ingang van 2017 is voor het eerst gedoteerd 
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. De dotatie in 2017 heeft € 75.000,- 
bedragen. In 2017 hebben geen onttrekkingen 
plaatsgevonden.

Voorzieningen

 
Voorzieningen,  
verloopoverzicht 31-12-2017 
EUR Bedragen: x 1

Personele 
voorzieningen

Voorziening 
voor 

  groot 
onderhoud

Totaal 
van 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Stand aan het begin van de periode

Voorzieningen aan het begin van de periode 585.416 387.015 972.431

Verloop gedurende de periode

Dotaties 45.953 234.995 280.948

Onttrekkingen 18.689 132.149 150.838

Vrijval 8.682 0 8.682

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet 0 0 0

Stand aan het eind van de periode

Voorzieningen aan het einde van de periode 603.998 489.861 1.093.859

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar 3.327 73.479 76.806

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 502.094 367.396 869.490

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 98.577 48.986 147.563

Voorzieningen, specificatie

 
Uitsplitsing personele voorzieningen,  
verloopoverzicht 31-12-2017 
EUR Bedragen: x 1

Verplichtingen 
voor

Jubileum-
voorziening

Langdurig 
zieken

Overige  
personele 

voorzieningen

Totaal 
personele 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Stand aan het begin van de periode

Voorzieningen aan het begin van de periode 105.137 11.333 468.946 585.416

Verloop gedurende de periode

Dotaties 10.683 0 35.270 45.953

Onttrekkingen 5.057 11.333 2.299 18.689

Vrijval 0 0 8.682 8.682

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet 0 0 0 0

Stand aan het eind van de periode

Voorzieningen aan het einde van de periode 110.763 0 493.235 603.998

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar 3.327 0 0 3.327

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 8.859 0 493.235 502.094

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 98.577 0 0 98.577
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Langlopende schulden

Toelichting langlopende schulden

Langlopende schulden,  
verloopoverzicht 31-12-2017 
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 695.775 6.623.253 7.319.028

Stand kortlopend deel, begin van de periode 0 0 0

Stand totale schuld, begin van de periode 695.775 6.623.253 7.319.028

Verloop gedurende de periode

Aangegane leningen in de verslagperiode 0 0 0

Aflossing in de verslagperiode 30.251 369.517 399.768

Stand aan het eind van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode 665.524 6.253.736 6.919.260

Stand kortlopend deel, einde van de periode 0 0 0

Stand langlopend deel, eind van de periode 665.524 6.253.736 6.919.260

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 121.005 1.478.067 1.599.072

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 544.519 4.775.669 5.320.188

Effectieve rentevoet in de verslagperiode 0,000% 3,770% 3,390%

Langlopende schulden, specificatie
 

Toelichting langlopende schulden, specificatie  
EUR Bedragen: x 1
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1 40.105296 2.875.000 0 2.875.000 0 125.000 2.750.000 0 2.750.000 500.000 2.250.000 4,630% Vast 31-12-2039 Nee

2 67.70.79.680 1.282.836 0 1.282.836 0 106.184 1.176.652 0 1.176.652 424.738 751.914 4,750% Vast 31-12-2028 Nee

3 40.107194.01 1.212.500 0 1.212.500 0 50.000 1.162.500 0 1.162.500 200.000 962.500 3,140% Vast 02-01-2042 Nee

4 40.107.193 808.334 0 808.334 0 33.333 775.001 0 775.001 133.329 641.672 3,950% Vast 31-03-2040 Nee

5 65.02.12.835 444.583 0 444.583 0 55.000 389.583 0 389.583 220.000 169.583 2,250% Vast 03-01-2026 Nee

Totaal 6.623.253 0 6.623.253 0 369.517 6.253.736 0 6.253.736 1.478.067 4.775.669
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Financieringsstructuur

In 1998 heeft het Cibap in het kader van de 
financiering van het huisvestingsplan (A-traject) 
een lening afgesloten bij de SNS Bank. Met de 
Stichting Waarborgfonds MBO is overeengekomen 
dat de lening geborgd wordt. Dat wil zeggen dat 
de Stichting Waarborgfonds MBO garant staat voor 
deze lening. Met dien verstande dat er in bepaalde 
gevallen een claim van de Stichting Waarborgfonds 
MBO op het Cibap zou kunnen ontstaan van  
2 procent van de jaarlijkse rijksbijdrage (artikel 2 in 
de overeenkomst van aansluiting bij de Stichting 
Waarborgfonds MBO). 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 de 
Stichting Waarborgfonds MBO. Het saldo van deze 
lening bedraagt per 31-12-2017 € 444.583,-.
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 31-12-2017 € 1.282.838,-. 
Ook ten aanzien van deze lening geldt dat deze 
geborgd wordt door de Stichting Waarborgfonds 
MBO, 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 31-12-2017 € 2.875.000,-.
Dit financieringsarrangement is geborgd door 
de Stichting Waarborgfonds MBO 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 de Stichting Waarborgfonds MBO. 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. Wij verwachten dat deze verkoop 
in 2018 geëffectueerd gaat worden.
 

Het saldo van deze beide leningen gezamenlijk 
bedraagt per 31-12-2017 € 2.020.833,-.

Met de Stichting Waarborgfonds MBO 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 2018 van 
bovengenoemde leningen, afgesloten bij BNG 
en ING, (€ 369.518,-) zijn onder de kortlopende 
schulden verantwoord.

Tevens is per 31-12-2017 als langlopende schuld 
opgenomen het nog te betalen bedrag aan OC&W 
inzake de opgelegde sanctie. Dit betreft een bedrag 
van € 695.775,-.

De aflossingsverplichting 2018 van deze schuld 
(€ 30.251,-) is onder de kortlopende schulden 
verantwoord.

Kortlopende schulden

Toelichting kortlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Schulden aan groepsmaatschappijen 330.149 0

Crediteuren 349.930 366.645

Belastingen en premies sociale verzekeringen 385.833 355.709

Schulden ter zake van pensioenen 104.182 88.699

Schulden ter zake van werk door derden 0 0

Kortlopende overige schulden 781.337 656.472

Subtotaal kortlopende schulden 1.951.431 1.467.525

Overlopende passiva, uitsplitsing

Vooruitontvangen college-, cursus-, les- en examengelden 12.658 0

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ 80.079 124.777

Vooruitontvangen investeringssubsidies 2.000 48.615

Vakantiegeld en vakantiedagen 323.673 317.589

Overige overlopende passiva 16.921 18.229

Overlopende passiva 435.331 509.210

Totaal van kortlopende schulden 2.386.762 1.976.735

Kortlopende schulden

Schulden aan groepsmaatschapijen betreft een te betalen bedrag aan Innotiq Cibap B.V. voor de inhuur van 
medewerkers over de maand december 2017 en de vergoeding voor de 13e maand 2017. In 2016 was dit bedrag 
voor balansdatum aan Innotiq Cibap betaald.
Onder de overige kortlopende schulden (€ 781.337,-) zijn onder andere de volgende verplichtingen opgenomen:

• Aflossingsverplichtingen langlopende leningen € 369.518,-
• Aflossingsverplichting 2018 OCW inzake sanctie € 30.251,-
• Nog te besteden subsidies Leonardo da Vinci/Erasmus € 63.153,-
• Te betalen kosten € 133.848,-
• Te betalen afvloeiingskosten € 164.052,-

Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ betreft zij instroom BVE en nog te besteden gelden inzake tegemoetkoming 
schoolkosten 18-.
Het bedrag van € 323.673,- inzake vakantiegeld en vakantiedagen heeft voor een bedrag van € 258.888,- 
betrekking op vakantiegeld, voor een bedrag van € 56.272,- op vakantiedagen en voor een bedrag van € 6.838,- op 
bindingstoelage.
Overige overlopende passiva betreft een reservering voor accountantskosten.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Overige baten

Toelichting overige baten 01-01-2017 t/m 01-01-2016 t/m
31-12-2017 31-12-2016

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Overige baten, uitsplitsing

Opbrengst verhuur 20.492 26.612

Deelnemerbijdragen 196.670 208.133

Overige 296.863 217.868

Overige baten 514.025 452.613

Overige Baten

Overige Baten 2017 2016

Excellentieroutes bijdrage Stichting Innovatie  0       74.248 

Bijdrage studenten aan meerdaagse buitenlandse excursies       53.521       67.396 

Opbrengsten magazijn       61.478       54.379 

Verkoop leermiddelen aan studenten       34.835       38.194 

Opbrengst projecten via Cibap Business       22.522       27.604 

Opbrengst verhuur       20.492       26.612 

Vrijwillige bijdrage studenten       28.090       25.908 

Print credits       18.747       22.255 

Excellentieroutes bijdrage MBO 15         4.847       21.669 

Project aanval op uitval regionaal       42.418       16.030 

Koffiebijdrage medewerkers       17.570       11.703 

Erasmus + subsidie         6.527         5.462 

Subsidie MBO in Bedrijf t.b.v. Associate Degree traject       75.000 0 

Compensatie Volksbank rentederivaten       28.678 0 

Overige baten       99.300       61.153 

Totaal 514.025 452.613

Van MBO in Bedrijf is in 2017 een bedrag van € 75.000,- ontvangen voor het specifieke excellentietraject 
Associate Degree. Een deel van dit bedrag is ingezet voor betaling van het AD traject dat Cibap studenten 
volgen bij de LOI (€ 43.776,-), het resterende bedrag is ingezet voor de inhuur van een externe adviseur ten 
behoeve van de verdere doorontwikkeling van het AD traject.

Overheidsbijdragen

Toelichting overheidsbijdragen 01-01-2017 t/m 01-01-2016 t/m
31-12-2017 31-12-2016

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Rijksbijdragen, uitsplitsing

Rijksbijdragen OCW/EZ, uitsplitsing

Rijksbijdragen OCW 13.977.268 13.251.416

Rijksbijdragen OCW/EZ 13.977.268 13.251.416

Overige subsidies OCW/EZ, toelichting

Overige subsidies OCW 825.816 569.534

Overige subsidies OCW/EZ 825.816 569.534

Rijksbijdragen 14.803.084 13.820.950

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting

Overige overheden 483.287 422.257

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 483.287 422.257

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 483.287 422.257

Overheidsbijdragen

De overige subsidies OCW bestaan uit: 
• Studiewaarden € 184.757,- 
• VSV prestatiesubsidie € 175.000,- 
• Excellentie route OC&W € 189.516,-
• Studieverlof BVE € 36.093,-
   
• Zij-instroom € 20.000,-
• School Maatschappelijk Werk € 19.572,-
• Tegemoetkoming schoolkn. 18- € 16.517,-
• BPV verbeterplan € 184.361,-

De overige overheidsbijdragen bestaan uit:

Wachtgeldregeling 433.266,-

Kosten Loyalis/WW plus -1.261,-

USZO vergoeding 51.282,-

Totaal 483.287,-

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Personeelslasten

De stijging van de post lonen en salarissen heeft 
te maken met de toename van de formatie in 
2017 ten opzichte van 2016. Door de stijging van 
de lonen en salarissen zijn ook de sociale lasten 
licht gestegen. De stijging van de pensioenlasten 
wordt veroorzaakt door een stijging van de 
pensioenpremies, welke door het ABP aan 
de werkgever in rekening worden gebracht. 
Hiertegenover staat een compensatie in de 
rijksbijdrage.
De dotaties aan de personele voorzieningen 
betreft in 2017 met name een dotatie aan de 
voorziening duurzame inzetbaarheid. Aan de 
voorziening voor jubilea is in 2017 € 10.683,- 
gedoteerd. 
De stijging van de post lasten personeel niet in 
loondienst met € 869.000,- betreft o.a. de inhuur 
van medewerkers via Innotiq Cibap (€ 700.482,-). 
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  
(€ 55.000,-), de personele kosten met betrekking 
tot excellentietrajecten (€ 61.000,-) en de inzet 
ten behoeve van kwaliteitsafspraken (€ 34.000,-) 
gestegen. 
De stijging van de post overige wordt 
veroorzaakt door een hogere reservering voor 
afvloeiingskosten personeel, hogere kosten voor 
de werving van personeel, hogere arbokosten  
(o.a. veroorzaakt door een relatief hoog 
ziekteverzuim) en anderzijds lagere personele 
kosten voor externe inhuur in het kader van 
ontwikkeling.

Huisvestingslasten

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 2017 geactualiseerd zijn door een 
externe adviseur. In 2017 is voor het eerst 
gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening voor de 
locatie Ontwerpfabriek. De stijging ten opzichte 
van 2016 is hierdoor veroorzaakt.
De huisvestingslasten zijn gestegen ten opzichte 
van 2016 doordat in 2017 de huisvestingslasten 
van de Ontwerpfabriek het volledige jaar in de 
kosten zijn opgenomen, terwijl dat in 2016 een 
deel van het jaar het geval was. 
Zowel in 2016 als in 2017 is een bedrag inzake de 
huur van een deel van de locatie Esdoornstraat 
van de Creatieve Coöperatie Beheer BV in de 
huisvestingslasten opgenomen. Dit huurcontract is 
opgezegd per 31 december 2019.

Overige lasten

De overige lasten zijn ten opzichte van 2016 in 
totaliteit licht gestegen.
Hogere licentie- en softwarekosten, hogere 
zakelijke reiskosten en hogere kopieer-, vergader- 
en overige kosten leiden tot hogere administratie- 
en beheerkosten. De daling van de kosten voor 
inventaris en apparatuur wordt veroorzaakt 
door lagere onderhoud- en reparatiekosten en 
minder kleine aanschaffingen. De materiaalkosten 
daarentegen zijn gestegen. De stijging van de post 
overige wordt veroorzaakt door hogere kosten 
voor het onderwijssymposium, inclusief tweede 
Open Dag, hogere kosten met betrekking tot 
het AD traject en hogere kosten in het kader van 
excellentietrajecten. De kosten van PR en werving 
zijn lager dan in 2016 (in 2016 zijn eenmalige 
kosten gemaakt in het kader van de huisstijl) en in 
2017 zijn er geen kosten gemaakt voor de opening 
van de Ontwerpfabriek. 

 

Lasten  

EUR Bedragen: x 1
01-01-2017 t/m

31-12-2017 
Enkelvoudig

Realisatie

01-01-2016 t/m
31-12-2016 

Enkelvoudig
Realisatie

Personeelslasten, uitsplitsing

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing

Lonen en salarissen 6.243.472 5.925.114

Sociale lasten 798.301 765.773

Pensioenlasten 861.333 696.297

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 7.903.106 7.387.184

Overige personele lasten, uitsplitsing

Dotaties personele voorzieningen 34.971 496.782

Lasten personeel niet in loondienst 2.940.971 2.071.583

Overige 348.037 216.420

Overige personele lasten 3.323.979 2.784.785

Uitkeringen die personeelslasten verminderen 0 0

Personeelslasten 11.227.085 10.171.969

Toelichting op afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa: uitsplitsing

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 0 0

Afschrijvingen op materiële vaste activa 927.271 886.143

Afschrijvingen 927.271 886.143

Huisvestingslasten, uitsplitsing

Huurlasten 268.994 267.778

Verzekeringslasten 27.495 24.267

Lasten voor energie en water 184.456 161.974

Schoonmaakkosten 240.349 225.406

Belastingen en heffingen 102.696 95.378

Dotatie onderhoudsvoorziening 234.996 159.996

Overige 142.875 134.599

Huisvestingslasten 1.201.861 1.069.398

Overige lasten, uitsplitsing

Administratie- en beheerslasten 778.431 711.138

Inventaris en apparatuur 428.865 479.118

Overige 847.192 802.642

Overige lasten 2.054.488 1.992.898

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 22.500 22.500

Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten 0 2.355

Accountantshonoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein 243 809

Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten 0 0

Accountantshonoraria 22.743 25.664

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Segmentatie Gesegmenteerde informatie

Segmentatie van de balans 31-12-2017 
EUR Bedragen: x 1

MBO Totaal

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 13.215.837 13.215.837

Financiële vaste activa 199.181 199.181

Totaal van vaste activa 13.415.018 13.415.018

Vlottende activa
Voorraden 24.930 24.930

Vorderingen 499.919 499.919

Kortlopende effecten 0 0

Liquide middelen 3.186.677 3.186.677

Totaal van vlottende activa 3.711.526 3.711.526

Totaal van activa 17.126.544 17.126.544

Passiva
Eigen vermogen 6.826.663 6.826.663

Voorzieningen 1.093.859 1.093.859

Langlopende schulden 6.919.260 6.919.260

Kortlopende schulden 2.286.762 2.286.762

Totaal van passiva 17.126.544 17.126.544

Segmentatie 01-01-2017 t/m 31-12-2017     
EUR Bedragen: x 1

MBO Totaal

Baten
Rijksbijdragen 14.803.084 14.803.084

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 483.287 483.287

Overige baten 514.025 514.025

Totaal baten 15.800.396 15.800.396

Lasten
Personeelslasten 11.227.085 11.227.085

Afschrijvingen 927.271 927.271

Huisvestingslasten 1.201.861 1.201.861

Overige lasten 2.054.488 2.054.488

Totaal lasten 15.410.705 15.410.705

Saldo baten en lasten 389.691 389.691

Financiële baten 2.847 2.847

Financiële lasten 245.004 245.004

Resultaat 147.534 147.534

Belastingen 0 0

Resultaat uit deelnemingen 138.614 138.614

Resultaat na belastingen 286.148 286.148

Resultaat aandeel van derden 0 0

Totaal resultaat 286.148 286.148

Financieel en overig

Financiële en overige baten en lasten 01-01-2017t/m 01-01-2016 t/m
31-12-2017 31-12-2016

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.847 8.095

Financiële baten 2.847 8.095

Financiële lasten, uitsplitsing

Rentelasten en soortgelijke kosten 245.004 258.069

Financiële lasten 245.004 258.069

Belastingen 0 0

Resultaat uit deelnemingen 138.614 26.018

Resultaat aandeel van derden 0 0

Financieel en overig

De samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt:

Resultaat Creatieve Coöperatie Beheer BV € 89.121,- positief

In dit resultaat is een bedrag van € 13.198,- begrepen inzake boekjaar 2016.

Resultaat Innotiq Cibap BV € 49.493,- positief.

Dit betreft resultaat 2017.
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Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen

De volgende meerjarige financiële verplichtingen 
zijn aangegaan op balansdatum:
Océ Finance Nederland (huur kopieermachines). 
Dit contract liep tot 31 oktober 2017. Oce Finance 
Nederland (huur kopieermachine). Dit contract 
liep tot 31-december 2017. Oce Finance Nederland 
(huur kopieermachines Ontwerpfabriek). 
Dit contract loopt tot 1 oktober 2021. 
Bovengenoemde contracten, met afloopdatum 31 
oktober 2017 en 31 december 2017, zijn verlengd 
tot 1 februari 2018. Het contract met afloopdatum 
01-10-2021 is afgekocht per 1 februari 2018. 
Er is een nieuw contract afgesloten met Ricoh 
Document Center te Zwolle. Dit contract heeft 
een looptijd van 60 maanden, ingaande 1 februari 
2018. Omvang van deze verplichting tot de 
einddatum bedraagt € 92.674,- , exclusief € 11.091,- 
eenmalige kosten.

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 € 3.731.114,- , exclusief van 
toepassing zijnde indexen.

Met de Creatieve Cooperatie Beheer B.V. is een 
huurovereenkomst afgesloten voor de huur van 
de werkplaatsen in de Creatieve Cooperatie. Deze 
huurovereenkomst is door het Cibap beeindigd per 
31 december 2019. Omvang van deze verplichting 
tot aan de einddatum bedraagt € 247.429,- , 
exclusief van toepassing zijnde indexen. Daarnaast 
is met de Creatieve Cooperatie Beheer B.V. een 
huurovereenkomst afgesloten voor de huur 
van een kantoorruimte ten behoeve van Cibap 
Business. Deze huurovereenkomst loopt tot 9 
maart 2020. Omvang van deze verplichting tot aan 
de einddatum bedraagt € 94.184,- , exclusief van 
toepassing zijnde indexen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Per 8 mei 2018 is een koopovereenkomst gesloten 
met een koper van de locatie Esdoornstraat 3. 
Per 8 mei 2018 is door beide partijen hiertoe een 
koopovereenkomst getekend. In het verlengde 
hiervan bestaat het voornemen de aandelen in 
de Creatieve Cooperatie Beheer B.V. aan dezelfde 
partij te verkopen.

Verantwoording subsidies Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, bekopt  

Omschrijving Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Prestatie
afgerond?

Lerarenbeurs 775211-1 01-01-2016 Ja

Zij instroom BE 781273-1 01-01-2016 Ja

Lerarenbeurs 413457-1 01-02-2012 Nee

Subsidie voor studie 851862-012017 24-07-2017 Nee

Minima BVE 849806-012017 25-08-2017 Nee

G2A Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend  
EUR Bedragen: x 1  

Omschrijving Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Bedrag van 
de
toewijzing

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Lasten
t/m vorig
verslagjaar

Stand
begin
verslagjaar

Ontvangst
in verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te 
verrekenen 
ultimo 
verslagjaar

Schoolmaatschappelijk werk  
in het mbo 804578 01-01-2017 19.572 0 0 0 19.572 19.572 0

Totaal 19.572 0 0 0 19.572 19.572 0

G2B Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend 
EUR Bedragen: x 1  

Volgnummer Omschrijving Toewijzing 
kenmerk

Toewijzing 
datum

Bedrag van 
de toewijzing

Ontvangen 
t/m vorig 
verslagjaar

Lasten 
t/m vorig 
verslagjaar

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Stand ultimo 
verslagjaar

Saldo nog 
te besteden 
ultimo 
verslagjaar

Geen specificaties

Totaal

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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WNT Topfunctionarissen
specificatie EUR Bedragen: x 1 
vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Volgnummer 1 2 3 4

Dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Aanhef Mevrouw De heer Mevrouw De heer

Voorletters J.J. R.P. O.G. C.J.

Tussenvoegsel de

Achternaam Zandbergen-de Zeeuw Blaauwbroek Hoogland Koning

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee Nee

Functie(s) Voorzitter College van 
Bestuur

Lid Directie Lid Directie Lid Directie

Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01

Einde functie 31-12 31-12 31-12 31-12

Taakomvang (fte) 1,000 1,000 1,000 1,000

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

114.747 81.276 86.055 86.650

Beloningen betaalbaar op termijn 16.966 12.594 13.344 13.398

Subtotaal bezoldiging 131.713 93.870 99.399 100.048

Onverschuldigd betaald bedrag 
bezoldiging

0 0 0 0

Totale bezoldiging 131.713 93.870 99.399 100.048

Afwijkend WNT-maximum

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

129.000 129.000 129.000 129.000

Motivering overschrijding 
bezoldigingsmaximum

Overgangsrecht Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting overschrijding 
bezoldigingsmaximum

Het betreft een 
overschrijding van 2,1 %

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01

Einde functie vorig verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12

Taakomvang (fte) vorig verslagjaar 1,000 1,000 1,000 1,000

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen in vorig 
verslagjaar

114.524 78.473 83.321 83.601

Beloningen betaalbaar op termijn in 
vorig verslagjaar

14.533 10.073 10.713 10.713

Totale bezoldiging in vorig 
verslagjaar

129.057 88.546 94.034 94.314

Verbonden partijen Model E

Verbonden partij, 
meerderderheidsdeelneming

Verbonden partij, 
minderheidsdeelneming

Volgnummer 1 2 1

Statutaire naam Creatieve 
Cooperatie 
Beheer BV

Innotiq Cibap BV No School

Juridische vorm Besloten 
vennootschap

Besloten 
vennootschap

Stichting

Statutaire zetel Zwolle Zwolle Eindhoven

Contractonderwijs Nee Nee Nee

Contractonderzoek Nee Nee Nee

Onroerende zaken Nee Nee Nee

Overige Ja Ja Ja

Eigen vermogen aan het 
eind van de periode

107.354 180.000

Resultaat 75.924 98.000

Omzet 444.501 2.515.000

Valt onder Burgerlijk 
wetboek 2, artikel 403

Nee Nee

Deelnamepercentage 100% 51% 50%

Consolidatie Nee Nee

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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WNT-verantwoording 2017       
    

               
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens 
(WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op het Cibap. Het voor Cibap toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 129.000,-- voor  
Top functionarissen.
                  
       
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van 
de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
               
Gemiddelde totale baten   4   
         
Gemiddeld aantal studenten   2   
         
Gewogen aantal onderwijssoorten  2   
         
Totaal aantal complexiteitspunten  8 

De RvT van het Cibap heeft klasse C vastgesteld.

Toezichthoudend topfunctionarissen
specificatie EUR Bedragen: x 1 

Volgnummer 1 2 3 4 5 6 7 8

Aanhef De heer Mevrouw De heer De heer De heer De heer De heer Mevrouw

Voorletters J.H.M E.S. G.A.W.M A.P.M H.J. M.W. F.J. A.Y.

Tussenvoegsel van

Achternaam Robben Zandveld Derks Buller Keulen Kornegoor Markerink Vrolijk-de 
Mooij

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-05

Einde functie 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

6.000 5.750 0 8.750 4.550 5.750 2.750

Beloningen betaalbaar op 
termijn

0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal bezoldiging 6.000 5.750 0 0 8.750 4.550 5.750 2.750

Onverschuldigd betaald bedrag 
bezoldiging

0 0 0 0 0 0 0 0

Totale bezoldiging 6.000 5.750 0 0 8.750 4.550 5.750 2.750

Afwijkend WNT-maximum

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

19.350 12.900 12.900 0 12.900 12.900 12.900 8.659

Motivering overschrijding 
bezoldigingsmaximum

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting overschrijding 
bezoldigingsmaximum

Aanvang functie vorig 
verslagjaar

01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Einde functie vorig verslagjaar 31-12 31-12 31-12 16-09 31-12 31-12 31-12

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen in 
vorig verslagjaar

5.400 6.950 0 0 4.166 5.150 6.261

Beloningen betaalbaar op 
termijn in vorig verslagjaar

0 0 0 0 0 0 0

Totale bezoldiging in vorig 
verslagjaar

5.400 6.950 0 0 4.166 5.150 6.261
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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 28 mei 2018 en de 
vergadering van de Raad van Toezicht van 1 juni 2018, is 
het positieve exploitatiesaldo over 2017 ad  
€ 286.148,- 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
 

Binnen het geheel van de kwaliteitszorg op Cibap vervult de Raad van Toezicht (RvT) de belangrijkste intern 
toezichthoudende rol. Daarbij beperkt het toezicht zich niet tot de statutaire taken en bevoegdheden maar 
wordt er ook gevraagd en ongevraagd meegedacht met het college van bestuur. Dit vindt plaats in een open 
sfeer met maximale transparantie.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de 
volgende leden:
• De heer J.H.M. Robben (voorzitter)  

Burgemeester Gemeente Wierden
• De heer G.A.W.M. Derks (vice voorzitter)  

Directeur Derks schilders in Grave
• Mevrouw E.S. Zandveld RA  

Business controller Flokk BV in Zwolle
• De heer F. J. Markerink  

Directeur Organisatieadviesbureau IJsselvliet
• De heer H.J. van Keulen  

Geassocieerd adviseur Lysias Conculting Group 
van Van Keulen interim –management & advies

• Mevrouw A.Y. Vrolijk - de Mooij  
(per 7 april 2017)

 directeur- bestuurder Stadkamer Zwolle
• De heer M.W. Kornegoor  

Marketing & Communicatie Manager  
van de W&G Groep

Mw. E.S. Zandveld en dhr. F.J. Markerink vormen 
binnen de RvT de audit omissie. Zij bereiden samen 
met de voorzitter CvB en de directeur financiën 
de besluitvorming over financiële vraagstukken 
voor. Daarnaast adviseren zij de RvT gevraagd en 
ongevraagd over deze onderwerpen. 
De samenstelling is gebaseerd op profielschetsen, 
hierbij wordt gekeken naar een brede mix van 
deskundigheid en ervaring. De RvT kent een 
rooster van aftreden waarbij de leden periodiek 
aftreden. De leden worden benoemd voor een 
periode van 4 jaar, bij goed functioneren zijn 
de leden 2 keer herbenoembaar. Tijdens de 
vergadering van 7 april is mevrouw A.Y. Vrolijk-de 
Mooij benoemd tot lid van de RVT. Daarmee is de 
vacature die ontstaan is door het terugtreden van 
de heer A. Buller ingevuld. Mevrouw Vrolijk is een 
ervaren bestuurder met een goede kennis van de 
creatieve industrie en een breed netwerk. 

Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen 
situaties voorgedaan waarbij sprake is van 
tegenstrijdig belang.

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 wordt 
tijdens de vergaderingen aandacht besteed aan 
relevante maatschappelijke vraagstukken. Hierbij 
wordt aangesloten op vraagstukken passend 
binnen 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 wordt periodiek 
geëvalueerd. Tijdens de laatst gehouden evaluatie 
is geconcludeerd dat de basis van het functioneren 
van de RvT op orde is.
De leden van de raad tonen zich actief betrokken 
bij het instituut. Naast de vergaderingen worden 
ook bijzondere bijeenkomsten bezocht zodat de 
leden een goed beeld krijgen van het functioneren 
van de school. 
Bij haar werkzaamheden hanteert de RvT de van 
toepassing zijnde code voor goed bestuur. Tijdens 
de periodiek gehouden evaluatiebijeenkomst 
wordt extra aandacht besteed aan deze code.
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Informatievoorziening 

Het CB 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 CvB 
rapporteert de geformuleerde risico's door 
middel van een Managementrapportage, die per 
vergadering wordt opgesteld en geactualiseerd.

Managementrapportage

Een belangrijk terugkerend onderwerp tijdens  
de vergaderingen van de RvT is de management-
rapportage. 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.

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 onder de noemer 
No School innovatie en internationalisering 
binnen ons beroepsonderwijs vorm geeft 
en implementeert. In het afgelopen jaar 
is de samenwerking verder uitgewerkt en 
geconcretiseerd. Op internationaal gebied 
is samen met SintLucas samenwerking met 
Northhampton vorm gegeven.

Bevoegdheden OR en SR  
inzake begroting

De RvT heeft het afgelopen jaar veel aandacht 
besteed aan een goede invoering van de 
bevoegdheden van de OR en SR in het kader van 
de begroting. Wetgeving geeft aan dat OR en SR 
instemmingsrecht hebben op de hoofdlijnen van 
de beleidsrijke begroting. Onder regie van het 
lid van de RvT de heer van Keulen is het proces 
hierover opgezet en besproken met de RvT, 
OR en SR. Partijen hebben ingestemd met het 
voorgestelde proces. Tijdens het vaststellen van 
de beleidsrijke begroting 2018 is gebleken is dat 
het proces naar tevredenheid van alle partijen 
functioneert.

Aantal vergaderingen 

In 2017 waren er vijf vergaderingen; op 3 februari, 
7 april, 2 juni, 19 september, 15 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). Begin 2016 
hebben een aantal leden van de RvT een 
functioneringsgesprek gehouden met de 
voorzitter van het CVB. De resultaten zijn 
vastgelegd en gerapporteerd aan de RvT. Begin 
2018 zal er opnieuw een functioneringsgesprek 
worden gehouden. 

• Het zorgdragen voor een goed functionerend 
intern toezicht (door benoeming, beoordeling 
en eventueel ontslag van (leden van) de RvT);

• Het functioneren als adviseur en klankbord voor 
het College van Bestuur;

• Het houden van integraal toezicht op het beleid 
van het College van Bestuur en de algemene 
gang van zaken in de instelling;

• Het goedkeuren van strategische beslissingen 
van het College van Bestuur.

• De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de 
uitvoering van het bestuursbeleid strookt 
met de vastgestelde en goedgekeurde 
beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. 
De RvT en College van Bestuur maken daarbij 
afspraken over de ijkpunten die door de RvT 
gehanteerd worden.

• Het benoemen van de externe accountant.

De Raad van Toezicht is in 2017 over de volgende punten 
geïnformeerd;

Financieel/Organisatorisch
• Exploitatieresultaten per maand over 2017
• Exploitatieoverzicht 2016
• Voorlopig resultaat 2016
• Financieel jaarverslag 2016
• Forecast 2017
• Investeringen 2017
• Accurance rapport
• Investeringsbegroting 2018
• Indicatie investeringen
• Beleidsrijke begroting 2018
• Formatieontwikkeling
• Managementrapportage (per vergadering)
• Profielschets Raad van Toezicht

Naar aanleiding van de Beleidsrijke begroting is een 
risicoanalyse opgesteld die de basis vormt voor deze 
rapportage.
• Ontwikkelingen Esdoornstraat/Creatieve Coöperatie
• Verkoop pand Esdoornstraat

Onderwijs
• Open Dagen
• Onderwijssymposium
• Internationalisering
• Samenwerking SintLucas
 - No School

Kwaliteit
• Stand van zaken aanmeldingen en aangenomen 

studenten
• Procedure rondom studentenaanname
 -  Intake procedure
 -  Studentenaantallen 2017-2018

Bestuurlijk
• Procesinrichting instemmingsrecht medezeggenschap
• Profielschets RvT
• Voorstel benoeming nieuw lid RvT mevrouw A.Y. Vrolijk 

– de Mooij, i.v.m. met vertrek de heer A. Buller
• Bestuursverslag 2016 i.a.v. accountant dhr. Rozendaal
• Strategisch Personeelsbeleid
• Kerstviering
• Papierloosvergaderen
• Vergaderrooster 2017-2018
• Heidag RvT 2018
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2016/2017

Doelstelling OR

1 De Ondernemingsraad (OR) denkt mee 
mag mee beslissen 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 onderwijs- 
en onderwijsondersteunende teams en een 
ambtelijk secretaris OR. De OR-leden zijn gekozen 
voor een periode van vier jaar.

Samenstelling

In het schooljaar 2016/2017 bestond de OR uit 
zeven leden en een ambtelijk secretaris OR; zes 
vertegenwoordigers namens het Onderwijzend 
Personeel (OP): een vertegenwoordiger uit het 
team Propedeuse, twee vertegenwoordigers
uit het team Ontwerp en Ruimte, een 
vertegenwoordiger uit het team Ontwerp en 
Media, twee vertegenwoordigers 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

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:
• Agenda overleg
 (voorzitter CvB, hoofd P&O, voorzitter OR, secretaris OR)
• OR vooroverleg (OR-leden, genodigden, openbaar 

voor achterban)
• OR overleg
 (OR-leden en voorzitter CvB)

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 het OR overleg. 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 2016/2017 
veertien keer vergaderd; zes keer vooroverleg OR 
vergadering, zes keer OR overleg, 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.

Evaluatie functioneren RvT
• Gezamenlijke vergaderingen OR, SR, ARO en 

delegatie RvT
• Notulen vergaderingen RvT 
• Verslag bijeenkomst breed Medezeggenschap, 

begrotingsvergadering

Dit heeft geleid tot de volgende besluiten in 2017:
• RvT besluit unaniem tot benoeming van Astrid 

Vrolijk – de Mooij als lid van de Raad van 
Toezicht. 

• RvT keurt het Bestuursverslag 2016 goed
• De RvT stelt de Beleidsrijke Begroting 2018 vast

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.
 

Bijlage 3: Jaarverslag Ondernemingsraad Cibap 
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Bijlage 4: Jaarverslag Studentenraad Cibap 
2016/2017 

Doelstelling 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. 

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  
2016-2017

In het schooljaar 2016-2017 bestond de SR tot 
december 2017 uit negen leden.
- Twee leden uit Decoratie Restauratie
- Twee leden uit de opleiding Media Vormgeving
- een lid uit de opleiding Ontwerp en Ruimte
- een lid uit de opleiding international creative 

business developer
- een lid uit de opleiding Creatief Vakman
- Een lid uit DTP niveau 3
- een lid uit Fase 1 

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. 

Vergaderingen van de Studentenraad 

De SR heeft in het schooljaar 2016/2017 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. 

Gedurende het jaar hebben een aantal 
genodigden de vergadering bijgewoond om 
toelichting te geven op onderwerpen zoals de 
beleidsrijke begroting, veiligheidsplan, Taal & 
Reken centrum.

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 in 
samenwerking met de Secretaris.

Onderwerpen vanuit het CvB worden gedurende 
het jaar aan de studentenraad voorgelegd en 
besproken in de eerstvolgende vergadering. 

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 
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.

Op uitnodiging van de OR hebben de volgende 
deskundigen een toelichting op onderwerpen 
gegeven:
1. Directeur Financiën heeft een toelichting 

gegeven op de financiële status van de 
organisatie 2015/2016 en de beleidsrijke 
begroting 2017.

2. Hoofd P&O was regelmatig aanwezig bij 
onderwerpen die het personeel betroffen

3. Bureaucoördinator BPV heeft toelichting 
gegeven op het BPV-verbeterplan.

4. Vz CvB was aanwezig bij meerdere 
onderwerpen. 

5. Bureaucoördinator Kwaliteit heeft toelichting 
gegeven op de Klachtenprocedure.

6. Directeur Onderwijs heeft toelichting gegeven 
op de jaarplanning.

Overleg met vakbonden

In 2017 is er één overleg geweest met de 
vakbonden. 
Voorafgaand aan het Institutioneel Georganiseerd 
Overleg (overleg tussen College van Bestuur
en vakbonden) hebben twee afgevaardigden van 
de OR overleg gehad met de vertegenwoordigers 
van de vakbonden. De OR-leden hebben ook het 
IGO- overleg bijgewoond.
Belangrijkste agendapunten waren: de 
beleidsrijke begroting voor 2017, het MTO 
(medewerkerstevredenheidsonderzoek) en het 
functiehuis.

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

• Vergaderplanning 2016-2017
• Jaarplanning 2016-2017, 2017-2018
• Begeleidingstabellen 2016-2017, 2017-2018
• Strategisch personeelsbeleid
• Verzuimbeleid
• Functiehuis
• Beleidsrijke begroting 2017
• Nieuwe procedure instemming beleidsrijke 

begroting
• Instemming selectie Arbo dienstverlener
• BPV-verbeterplan
• Inzet Innotiq medewerkers
• Exploitatieoverzicht financien
• Klachtenprocedure hoor- en wederhoor
• Geïntegreerd jaardocument 2016
• Scholingsoverzicht
• IGO vergadering
• Verslagen van gezamenlijke overleggen OR, 

Studenten Raad, Adviesraad Ouders en CvB
• Screening notulen directieteam, teammanagers, 

bureaus en diensten
• Roostering
• Terugkoppeling Arbo commissie overleg
• Xedule
• Intensivering contact met de SR 
• Wet op de privacy 
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis

Instemming op de hoofdlijnen  
van de begroting

Nieuw dit jaar was de wettelijke verplichting voor 
de OR en de SR om instemming op hoofdlijnen 
van de begroting te geven. Het proces om tot 
instemming te komen is ruim op tijd ingezet 
en is begeleid door een lid van de Raad van 
Toezicht. SR en OR hebben twee keer in een 
gezamenlijk overleg met CvB, Directeur Financiën 
en een afvaardiging van de Raad van Toezicht 
toelichting gekregen en vragen kunnen stellen 
over de begroting. Dit leidde tot instemming op 
de begroting voor 2018 door de OR en de SR. Het 
was een constructieve samenwerking tussen de 
verschillende partijen.

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. 

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Bijlage 5: Jaarverslag Adviesraad Ouders Cibap 
2016/2017

Samenstelling Adviesraad Ouders

Tijdens het schooljaar 2016/2017 is de 
samenstelling van de Adviesraad Ouders (ARO) 
gewijzigd. 
Vier trouwe leden (inclusief de voorzitter), die de 
afgelopen jaren het gezicht waren van de ARO en 
met grote inzet en toewijding hebben bijdragen 
aan de verbinding tussen ouders – studenten – 
Cibap vanuit hun ouderschap en professie, hebben 
afscheid genomen.
De ARO heeft vier nieuwe leden geworven middels 
een oproep aan de ouders via de mail. Van de twee 
nog zittende leden heeft een het voorzitterschap 
overgenomen en de ander is secretaris gebleven. 

 

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/verzorgers.
• 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/verzorgers 
te waarborgen, het College van Bestuur gevraagd 
en ongevraagd te bedienen van adviezen die 
bijdragen tot het verbeteren van de leeromgeving 
van de studenten en de informatievoorziening 
naar hun ouders/verzorgers. 

Vergaderingen 

De ARO komt een aantal keren per jaar op het 
Cibap bijeen om te vergaderen. In het schooljaar 
2016/2017 heeft de ARO vijf keer vergaderd 
en tweemaal gezamenlijk met het College van 
Bestuur, OR en SR. Daarnaast nodigt de ARO ook 
regelmatig iemand van de studentenraad uit bij 
haar vergaderingen.

Besproken thema's door de ARO 

Deelname aan werkgroep totstandkoming 
informatiebeleidsplan
De ARO heeft meegeholpen met het bepalen 
van de wensen voor de digitale werkomgeving 
en ouderportaal en ook meegedacht over de 
inrichting van het ouderportaal op de website.

Internationale stages
Bij de ARO kwamen allerlei berichten binnen over 
internationale aspiraties van studenten en hoe 
daar vanuit Cibap goed invulling aan gegeven 
kan worden. Derhalve nodigde de ARO de 
internationalisering coördinator uit en werden over 
en weer handige tips en adviezen uitgewisseld.

Kwaliteitsbeheer en uitkomsten enquêtes
De ARO heeft meerdere keren gedurende het 
jaar contact gehad over de uitkomsten van de 
diverse enquêtes en de verbeterpunten die de 
directie van de school hieruit heeft opgepakt met 
de teams. Met name de behoorlijke groei van 
het aantal studenten, de veranderingen in het 
onderwijs, internationalisering, waren punten die 
de ARO middels het gesprek over de enquêtes 
nauwlettend heeft gevolgd het afgelopen jaar. 

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 de raad. 

• Secretaris; hij of zij 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 door een docent 
omgevingsbewust. 

Communicatie met de achterban

• De verslagen van de vergaderingen van de SR 
worden gepubliceerd op het intranet en op de 
website van de SR.

• De SR heeft een eigen Facebookpagina. 
Studenten kunnen de activiteiten van de SR 
volgen en studenten kunnen hier reacties 
plaatsen.

• De SR heeft een eigen e-mailadres: sr@cibap. 
nl. Hier kunnen studenten onderwerpen aan de 
raad voorleggen. 

Wervingsactie voor leden SR

Voorafgaand aan de benoeming van de nieuwe 
leden heeft de SR een oproep via de mail gedaan 
naar alle studenten. De actie heeft 6 nieuwe leden 
opgeleverd. Nieuwe leden hebben zich aangemeld 
na een persoonlijk gesprek met de SR leden.

Scholing

Tijdens het schooljaar heeft de SR scholing 
gevolgd. Tijdens de training ''2-daagse 
georganiseerd bij het JOB is aan de orde geweest: 
Begroting, instemmingsrecht en een cursus 
debatteren.
 
 

Ter instemming voorgelegd  
aan de SR:

-  Onderwijs overeenkomst Mediacommunicatie 
en Decoratie-Restauratie

-  Beleidsrijke begroting
-  Veiligheidsplan
-  Calamiteiten plan
-  Klachtenprocedure

Nieuw dit bestuursjaar is het instemmingsrecht dat 
de SR en de OR in hoofdlijnen van de beleidsrijke 
begroting hebben.
De documenten zijn ruim op tijd aangeleverd en 
begeleid door een lid van de Raad van Toezicht.
De SR heeft twee maal gezamenlijk overleg gehad 
met de OR, het CvB, de directeur van Financiën en 
een afgevaardigde van de Raad van Toezicht.
Daarnaast heeft de SR nog eenmaal de directeur 
Financiën uitgenodigd voor een vergadering.
Hier hebben zij alle vragen kunnen stellen die zij 
hadden en dit heeft geleid tot een instemming van 
de OR en de SR.

Doelen studentenraad  
schooljaar 2017/2018: 

- Connecties maken met andere 
onderwijsinstellingen

- Verbeteren rustige werkplekken voor studenten
- Het observeren van de nieuwe opleidingen 
- Bekendheid en zichtbaarheid voor de SR
- Werving van nieuwe leden

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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Bijlage 6: Examenverslag

Jaarverslag examinering

2016-2017
Datum: 31 oktober 2017
Auteur: Wilma Dol

1.1  Samenstelling examencommissie

In 2016-2017 was de samenstelling van de 
examencommissie
Freddy Warnar hoofd Administratie: 
 voorzitter
Wilma Dol coördinator Kwaliteit : 
 secretaris
Giny Torenbosch teammanager/docent:
 vanuit onderwijs
Berlinda de Boer AOC Groene Welle: 
 extern lid
Ria van de Velde Examenbureau: 
 notulist

1.2 Deskundigheid examencommissie
De samenstelling van de examencommissie is 
ongewijzigd ten opzichte van 2015-2016. 
De volgende bijeenkomsten zijn bezocht door de 
secretaris:
7 oktober 2016 
 webinar examinering in de beroepspraktijk
17 januari 2017 
 Leg Uit bijeenkomst Validering examenprodukten
 3 februari 2017 
 webinar examinering keuzedelen
6 en 7 april
 cursus CINOP met examencommissie  
 Groene Welle
16 mei 2017  
 ECVET over examineren in het buitenland.

1.3  Functioneren examencommissie

a De examencommissie kent een dagelijks 
bestuur dat buiten de vergaderingen om 
elkaar treft. 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. 

b Het dagelijks bestuur volgt en adviseert het 
DT in de uitvoering van haar deel van de 
examentaken. 

c Het vraagstuk of er al of niet sprake is van 
belangenverstrengeling bij leden van de 
examencommissie is besproken en vastgesteld 
in de vergadering van de examencommissie van 
december 2016. Daarbij is afgesproken dat Giny, 
als teammanager van fase 2/3 voor Ontwerp & 
Ruimte zich onthoudt van stemming als het om 
studenten uit haar team gaat.

d 17 november 2016 was een eenmalige collegiale 
uitwisseling met de examencommissie van ROC 
RijnIJssel.

e Er een een eerste aanzet geweest tot onderlinge 
samenwerking tussen de examencommissies 
van verschillende vakscholen. De start is 
gemaakt in januari 2017 met een overleg tussen 
Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum 
Rotterdam en Cibap. 

f Hetzelfde geldt voor de samenwerking met 
zusterschool SintLucas: op 14 mei 2017 is 
het eerste verkennende gesprek gevoerd 
over samenwerking. Dit heeft onder meer 
geresulteerd in een initiatief om te komen tot 
een gemeenschappelijk Commissie van beroep 
voor examens.

Wat zijn de doelstellingen  
voor 2017/2018

• Contact en communicatie tussen school en 
ouders. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
ouders/verzorgers weten wat belangrijke 
(keuze-)momenten zijn voor de studenten en 
hen daar op attenderen en ondersteunen. In 
het eerste jaar is er een ouderavond, maar in 
de latere jaren wordt de band van ouders met 
Cibap (op zich logisch) minder. 

• 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. Thema's zijn de 
taal- en rekentoets, internationalisering en 
ondersteuning door de studiecoaches.

• Ook de uitkomsten van de enquêtes zijn 
waardevolle informatie voor de ARO en zullen 
met kwaliteitsbeheer besproken worden in het 
najaar.

◀   Terug naar inhoudsopgave◀ ▶
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• Bij het proces van diplomering bij niveau 2/3 
bleek dat er niet gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheid om BPV resultaten in te voeren in 
Eduarte. Niet elke BPV-begeleider (of student) 
had de administratie voor elkaar. Dat heeft ook 
te maken met het korte tijdsbestek waarbinnen 
enerzijds de BPV wordt afgerond en anderzijds 
de diplomeringbeslissing wordt genomen. E.e.a. 
is ter plekke opgelost door de teammanager, 
maar het is raadzaam dit probleem volgend jaar 
voor te zijn. 

• Vanuit de notulen van de 
diplomeringsvergaderingen en de 
diplomeringslijsten heeft Robert Graveth 
een analyse gemaakt van de resultaten. Ook 
heeft hij een vergelijking gemaakt met de 
diplomeringsresultaten van studiejaar 2015-
2016. Deze is als bijlage toegevoegd. 

f Deskundigheid betrokkenen  
 bij examinering
 De examinatoren voor fase 4 zijn als team 

geschoold aan het eind van schooljaar 2015-
2016. In de loop van twee jaar zijn er vier 
examinatoren extra ingezet: Jurjen Schottanus, 
Wouter van den Boogaard, Amanda van Dijk en 
Sven Verhoeven. 

g Examenorganisatie
 De ontwikkelingen rondom keuzedelen en 

examinering in de beroepspraktijk hebben 
invloed op de examenorganisatie. In 2016-2017 
is een projectgroep opgericht onder leiding 
van Cor de Koning (DT) en Aleida Post (Bureau 
Onderwijs). Vanuit het examenbureau neemt 
Andre van de Velpen zitting, vanuit de BPV 
organisatie is dat Minze Leistra. Jan Pekkeriet 
en Elias Tieleman nemen deel vanuit de 
onderwijsteams.

h BPV studenten afwijkend crebo 
 in fase 3 bij niveau 2/3
 Vijf studenten die een niveau 3 opleiding 

Allround medewerker Sign volgden hadden bij 
de start van de opleiding een voorkeur voor een 
diploma 'Ruimtelijk'. Ze hebben in hun tweede 
leerjaar stage gelopen bij een bedrijf dat erkend 
is voor niveau 4 Ruimtelijk Vormgever, met 
specifieke leerdoelen gericht op Sign. Het derde 
jaar lopen ze afsluitend stage bij een bedrijf dat 
erkend is voor Sign.

i Northampton
 Voor studenten die in 2017/2018 diplomeren 

en tegelijkertijd het excellentietraject Bachelor 
Graphic Communication volgen, is een apart 
diplomeringstraject vastgesteld. Deze is 
toegevoegd aan de onderwijsovereenkomst.

j Vergaderingen examencommissie
 4 oktober 2016
 6 december 2016
 14 februari 2017
 18 april 2017
 20 juni 2017

1.4  Werkzaamheden 
 examencommissie

a Rapportage onderwijsinspectie
 Op 25 oktober 2016 heeft de onderwijsinspectie 

het aanvullend onderzoek naar diplomering 
en examinering uitgevoerd, zoals afgesproken 
bij de staat van instelling in januari 2015. De 
inspectie heeft vastgesteld dat aanvullend 
toezicht niet nodig is. De volgende 
inspectieronde wordt verwacht in 2019-2020. 

b Onderwijs- en examenregeling
 Belangrijkste verandering in de OER van 2016-

2017 t.o.v. 2015 – 2016 is de start van fase 4: 
examinering vindt plaats door middel van één 
proeve van bekwaamheid. Ook doet iedere 
kandidaat mee met een Cibap In Company 
project. Voor niveau 2 doen voor het laatst 
kandidaten examen bij Cibap. Niveau 3 zitten in 
2016-2017 deels in Cibap PRO (voor fase 1), voor 
studenten in het tweede en derde leerjaar blijft 
de situatie gelijk aan die van vorig jaar. 

c Examenplannen
 In juni 2017 waren de examenplannen voor 

de cohorten die opleiden vanuit de herziene 
kwalificatiedossiers opgeleverd. Deze zijn 
in de eerste week van schooljaar 2017-2018 
vastgesteld en gepubliceerd op het intranet.

d Kwaliteit afname en beoordeling: 
 De examencommissie heeft een aantal 

spreekproeven uitgevoerd. Een proeve 
van bekwaamheid bij Ontwerp & Media is 
bezocht, een theorie-examen in het taal- en 
rekencentrum en de examengesprekken bij het 
onderdeel Ondernemen. De examencommissie 
heeft de coördinator examinering adviezen 
gegeven gericht op het voorkomen van fraude 
bij examens afgenomen in computerlokalen. 
Met de teammanager fase 4 gesproken over de 
examinering van Ondernemen. 

e Kwaliteit diplomering:
• Het proces van diplomering verliep anders 

dan voorgaande jaren: er is sprake van meer 
tussentijdse beslissingen. Voor de derde periode 
is bij fase 4 het aantal vergadermomenten 
teruggebracht van drie naar twee. In de 
periode vier zijn de resultaatbesprekingen 
georganiseerd door de teammanager. De 
examencommissie is op de hoogte gesteld door 
middel van notulen. 

• Bij het vaststellen van de resultaten wordt 
gewerkt met online Excel-documenten waarin 
de beoordelingen worden ingevoerd. Daarna 
worden de resultaten overgezet naar Eduarte.

• De examens voor de talen en rekenen worden 
geheel door het examenbureau georganiseerd. 
De resultaten worden samen met de coördinator 
examinering vastgesteld en de herkansingen 
bepaald. Omdat studenten met de directie in 
gesprek wilden over Duits, is bij de afname van 
examens hier bijzonder aandacht aan besteed: 
er zijn extra controlemomenten ingelast. 

• Bij het nakijken van de schrijfexamens heeft het 
examenbureau voor het eerst gebruik gemaakt 
van bureau Bisbee. De samenwerking met dit 
bureau is goed verlopen. 

• Bij de tussentijdse diplomering van fase 4 
in februari 2017 was er bij twee studenten 
onduidelijkheid over het wel of niet afronden 
van stages in fase 2 of 3. De examencommissie 
is van mening dat studenten pas tot fase 4 
kunnen worden toegelaten als ook aan de BPV 
verplichtingen uit fase 2/3 is voldaan. 

• Loopbaan en Burgerschap wordt voor niveau 
4 afgerond in fase 3. Bij het verzamelen van 
de resultaten heeft de studentadministratie 
de resultaten uit Eduarte verzameld. Dit bleek 
een moeizaam proces, omdat de resultaten in 
verschillende toetsmatrijzen stonden ingevoerd. 
De examencommissie is akkoord gegaan met 
het overzicht van de studentenadministratie, 
hoewel bij een enkele student niet elke 
dimensie was ingevoerd. Tegelijkertijd is de 
meesterdocent Omgevingsbewustzijn verzocht 
herhaling voor 2017-2018 te voorkomen. 
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137136 bestuursverslag 2017  Cibap vakschool voor verbeelding

Kwantitatieve gegevens 2016-2017

Aantal opleidingen 15

Aantal vastgestelde examenplannen Alle opleidingen 

Aantal ingekochte examens 1748 (TOA examens)

Aantal geconstrueerde examens 12

Aantal vastgestelde examens 1760

Aantal afgenomen examens Niveau 2 en 3 64 x 1 PVB
64 x 4 IE
64 x 2CE

Ontwerp & Media Fase 3: 145 x 2 IE
Fase 3: 145 x 3 CE
Fase 4: 139 x 2 examenprojecten
Fase 4: 139 x 4 IE
Fase 4: 20 x 3 CE

Ontwerp & Ruimte Fase 3 RI: 43 x 2 IE
Fase 3 RI: 43 x 3 CE
Fase 4 RI: 42 x 2 examenprojecten
Fase 4 RI: 42 x 4 IE
Fase 4 RI :5 x 3 CE

Fase 3 RP/RV: 82 x 2 IE
Fase 3 RP/RV: 81 x 3 CE
Fase 4 RP/RV: 78 x 2 examenprojecten
Fase 4 RP/RV: 78 x 4 IE
Fase 4 RP/RV: 15 x 3 CE

Ontwerp & Vakmanschap Fase 3: 45 x 2 IE
Fase 3: 45 x 3 CE
Fase 4: 34 x 2 examenprojecten
Fase 4: 34 x 4 IE
Fase 4: 8 x 3 CE

Aantal diploma's uitgereikt 296

Aantal certificaten uitgereikt 6

Aantal verzoeken tot vrijstelling -

Aantal toegekende vrijstellingen -

Aantal behandelde beroepen/bezwaren 1

Aantal beroepszaken -

Aantal meldingen onregelmatigheden 2 x is er een telefoon afgegaan tijdens een examen,
1 x een melding van een student over afkijken.

Aantal deelnemers dat via EVC is 
toegelaten tot examen -.

Aantal aanvragen aanpassingen 
examinering

9
Studenten met dyslexie-verklaring krijgen standaard extra tijd bij CE 

en IE. Zij zijn hierin niet meegenomen.

Aantal toegekende aanpassingen 
examinering

9
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Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2017

2D tweedimensionaal
3D driedimensionaal
AD associate degree
AFAS applications for administrative solutions 
ARO advies raad ouders
BCP beroeps compententie profiel 
BPV beroeps praktijk vorming
BV besloten vennootschap
BVE beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
CAO collectieve arbeidsovereenkomst 
CIBAP christelijk instituut voor beschermings-, 

afwerkings- en presentatietechnieken
CKC Cibap kern competentie 
CMS content management systeem 
CvB college van bestuur
CNV christelijk nationaal vakverbond 
DLM digitaal leermiddelen magazijn 
DLWO digitale leer en werk omgeving 
DTP desk top publishing
DUO dienst uitvoering onderwijs
EFRO Europees fonds regionale ontwikkeling 
ERM exchange rate mechanism 
EU Europese Unie
EZ economische zaken
F&C financien en control
FTE full-time equivalent 
HBO hoger beroepsonderwijs
HRM human resource management
HMC hout en meubel college 
IBP informatie beveiligings plan 
iCBD international creative business developer
ICT informatie- en communicatietechnologie 
JOB jongeren organisatie beroepsonderwijs 
KD kwalificatie dossier
LOI leidse onderwijs instellingen
MBO middelbaar beroepsonderwijs 
MJOP meerjarenonderhoudsplan
MT management team 

MTO medewerkers tevredenheids onderzoek 
MVT monderne vreemde talen
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 
OOK onderwijs overeenkomst 
OR ontwerp en ruimte
OV ontwerp en vakmanschap
OP onderwijzend personeel
OR ondernemingsraad
PAR prepare act reflect
P&O personeel en organisatie 
POK praktijk overeenkomst 
PR public realtions
PRO praktijk realistisch onderwijs 
ROC regionaal opleidingscentrum 
RT remedial teacher
RVT raad van toezicht
SBB stichting samenwerking beroepsonderwijs 

bedrijfsleven
SR studentenraad
SVI staat van de instelling
TOA toets aanbod 
TRC taal en rekencentrum
URL uniform resource locator 
USZO uitvoeringsinstelling Sociale Zaken  

voor Overheid 
VMBO voorbereidend beroepsonderwijs 
VO voortgezet onderwijs
VSV voortijdig school verlaten
VZ voorzitter
WNT wet normering topinkomens
WOR wet op ondernemingsraden
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