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Dit is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Cibap vakschool voor verbeelding voor studenten
van niveau 3. Deze OER gaat in met de start van het studiejaar 2018-2019 en vervangt de voorgaande
regelingen.
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Hoofdstuk 1. Onderwijsvisie
Kijk hiervoor op onze website bij het blok algemene informatie over onze organisatie, www.cibap.nl/cibap

Hoofdstuk 2. De opleidingen
Alle opleidingen op het Cibap staan beschreven in Kwalificatiedossiers (KD). Deze kwalificaties zijn landelijk
vastgesteld door het onderwijs en het bedrijfsleven samen. In de KD’s worden de eisen beschreven waaraan
een student voor zijn examinering moet voldoen. De kwalificatiedossiers staan op de site: http://kwalificaties.sbb.nl/
Hier staat per cohort de meest actuele versie. De volgende kwalificaties worden op het
Cibap aangeboden:
Fase 1
Ontwerp en
Productie

Fase 2
Ontwerp en
Productie

Fase 3
Ontwerp en
Productie

DTP

Allround DTP-er

25197

PO (fase 1 semester 1)
OP (fase 1 semester 2)
PO (fase 1 semester 1)
OP (fase 1 semester 2)
PO (fase 1 semester 1)
OP (fase 1 semester 2)

Signmaking

Allround signmaker

25213

AV-productie

Allround medewerker
AV-productie

25193

DTP

Allround DTP-er

25197

OP

Signmaking

Allround signmaker

25213

OP

AV-productie

Allround medewerker
AV-productie

25193

OP

DTP

Allround DTP-er

25197

OP

Signmaking

Allround signmaker

25213

OP

AV-productie

Allround medewerker
AV-productie

25193

OP

Vanaf 01/08/2016 worden er geen nieuwe inschrijvingen meer gedaan op Niveau 2 opleidingen

Hoofdstuk 3. Studieduur/studielast
Een opleidingsjaar telt gemiddeld 40 weken van 40 studiebelastingsuren (sbu) studie, totaal een studielast van 1600
uren per opleidingsjaar. Het opleidingsjaar is opgedeeld in 4 periodes van 10 weken.
Op de begeleidingstabellen, die ook op de Cibap-site te vinden zijn, vind je het aantal begeleide uren per week.
Daarnaast wordt er van de student verwacht dat deze een aantal uren aan opdrachten en huiswerk besteedt. Het
aantal uren les en het werken aan opdrachten en huiswerk maakt samen 1600 sbu per cursusjaar.
In de leerlijn per opleiding is beschreven wat de opleiding inhoudt en welke onderdelen wanneer aan de orde
komen.
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Hoofdstuk 4. Voortgangsfase
4.1. Werkwijze
In de eerste fase, na semester 1, wordt de student direct omgedoopt van student naar young professional in
wording; hij is niet op school, maar in the working life bij het grootste creatieve productiehuis van Nederland.
Als rookie leren de studenten alle fundamentals die nodig zijn om een productie te kunnen draaien. Deze kennis en
vaardigheden worden klassikaal en stap voor stap overgebracht door bevlogen docenten. Omdat de fundamentals
de basis leggen voor hun vakinhoudelijke kennis worden de young professionals in hun rookie year continu
begeleid, aan de hand genomen en geënthousiasmeerd over het vak.
In de tweede fase groeien de young professionals door van rookies naar juniors. Dit jaar staat in het teken van
vlieguren maken, omgaan met realistische deadlines en de fail fast-leerroute. Het is belangrijk dat ze leren wat hun
verantwoordelijkheden zijn, dat het consequenties heeft als zij niet op tijd aan de bel trekken, een deadline missen of
hun kennis niet paraat hebben.
Ze leren dit op het Cibap door in teamverband interne producties te maken en daarbij steeds de drie fases van het
productieproces te doorlopen (preproductie, productie en postproductie) en te ontdekken in welke rol(len) zij
uitblinken. De docenten zullen fungeren als projectleiders: ze geven leiding, duidelijke taakomschrijvingen en kaders.
Ze enthousiasmeren en reflecteren op gemaakte opdrachten en processen, zodat studenten maximaal leren en zich
het productieproces eigen maken.
In deze fase gaan ze ook op stage. Om hier maximaal van te leren vragen we bedrijven om de juniors, naast de
benodigde werkzaamheden, schaduwopdrachten te laten maken en die bij oplevering naast de finale productie te
leggen en het resultaat samen te bespreken. Zo doorlopen de juniors alle productiestappen in de praktijk, ontdekken
ze wat wel en niet werkt en zullen ze aangesproken worden op hun talent en doorzettingsvermogen waarmee ze
een professionele arbeidsattitude vormen.
In de derde fase groeien de juniors door naar seniors. Ze zijn bekend met het productieproces en weten waar hun
talenten en uitdagingen liggen. Als senior gaan ze aan de slag met opdrachten van externe opdrachtgevers. De
docent zal fungeren als vraagbaak en stimuleert zelfredzaamheid. Uiteraard wordt er overkoepelend toezicht
gehouden en bijgestuurd waar nodig, zonder de verantwoordelijkheid bij de student weg te nemen. Het is belangrijk
dat ze in deze fase zelfstandig kunnen produceren, hun vaardigheden effectief inzetten en zo hun talenten verder
uitdiepen.

4.2. Beoordeling algemeen
a.

Elke project eindigt met een oplevering. Voor deelname aan een oplevering moet de student voldaan
hebben aan de eisen die in het project aan de producten zijn gesteld.

b.

Als een student niet voldaan heeft aan de eisen, mag hij wel deelnemen aan de oplevering, maar bepaalt het
onderwijsteam of de resultaten meetellen. De student mag niet deelnemen aan de oplevering als deze 15%
of meer ongeoorloofd verzuim heeft in de betreffende periode. Niet opleveren of een oplevering
onvoldoende afsluiten, kan studievertraging opleveren.

c.

Beoordeling tijdens de oplevering (en) vindt plaats op basis van de producten die horen bij de Cibap
Kerncompetenties.

d.

Tijdens de oplevering wordt met O, V, G (onvoldoende, voldoende, goed) of een cijfer beoordeeld.
•
Een onvoldoende (1,0-5,4) wordt gegeven als een student onder niveau 3 presteert, voor zijn leer- en
werkhouding tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de oplevering.
•
Een voldoende (5,5- 7,9) wordt gegeven als een student presteert op niveau 3, voor zijn leer- en
werkhouding tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de oplevering.
•
Een goed (8,0 en hoger) wordt gegeven als een student presteert boven niveau 3, voor zijn leer- en
werkhouding tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de oplevering.
Per periode wordt een ‘voldoende’ of een ‘goed’ per product vertaald naar twee punten voor de
desbetreffende kerncompetentie. Een onvoldoende levert geen punt op.
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De punten cesuur per Cibap kerncompentie is per periode als volgt:
•
Vakmanschap minimaal 8 punten
•
Voor de overige Cibap kerncompetenties geldt: minimaal 2 punten en maximaal 6 punten per
kerncompentie.
•
In totaal kunnen er voor de alle kerncompetenties samen maximaal 30 punten per periode behaald
worden en 60 per semester, inclusief extra keuzeworkshops (4 per periode)
e.

De opdrachten/toetsen voor talen en rekenen worden met cijfers beoordeeld.

f.

In fase 1 wordt na tenminste 9 maanden een bindend studieadvies gegeven. Een bindend
studieadvies wordt gegeven op basis van de studieoordelen in voorgaande periodes.

4.3. Cesuur niveau 3
Overgang naar volgende fase

Voor overgang naar de volgende fase moeten de vereiste punten behaald zijn. De behaalde punten worden
gekoppeld aan een studieoordeel.
Behaalde punten
60 punten
52-59 punten

studieoordeel
studieoordeel 1
studieoordeel 2

40-52 punten +
er is twijfel over inzet, motivatie of
geschiktheid voor het beroep.
Minder dan 40 punten +
de student houdt zich niet aan de
afspraken die gemaakt zijn op basis van
een eerder studieoordeel

studieoordeel 3
studieoordeel 4

wat betekent het studieoordeel
student voldoet aan de gestelde eisen
student moet verbeteracties formuleren en
verbetering laten zien
afspraken voor de volgende periodes worden
schriftelijk vastgelegd.

student wordt in een ander traject geplaatst.

Keuzedelen

Creativiteit en Ondernemendheid worden aangeboden als verplichte keuzedelen. Dat zijn de keuzedelen Oriëntatie
op conceptontwikkeling van een media-uiting en Oriëntatie op ondernemerschap. Deze worden door middel van
een verplicht examen afgerond in fase 2.
In fase 3 heeft de student in het kader van de Cibap kerncompetenties Ondernemendheid en Creativiteit de keuze uit
het keuzedeel Inspelen op innovaties voor niveau 3 of het keuzedeel Experimenteren met materialen en technieken.
Nederlands, Engels en rekenen

Binnen de vakvaardigheden bij Communicatie en Ondernemendheid worden ook de vakvaardigheden voor
Nederlands, Engels en rekenen behandeld en komen alle taalgebieden en rekendomeinen aan de orde. Per vak moet
gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger voor taal, 4,5 of hoger voor ARV) worden gehaald op de toetsen of gevraagde
producten, gerekend over vier periodes. De beoordeling vindt plaats tijdens de lessen.
Studiecoach

De studiecoach informeert, begeleidt, signaleert, stuurt en archiveert het onderwijs leerproces van de student. De
studiecoach bespreekt met de student de studievoortgang en de vervolgstappen. De regie voor het overleg ligt bij de
studiecoach. Bij het overleg kunnen de ouders/verzorgers, docenten/projectbegeleider, de BPV begeleider en
mogelijk een deskundige vanuit Bureau Student Support betrokken zijn. Bij studenten onder de 18 wordt
studieoordeel 3 of 4 door de studiecoach gedeeld met de ouders van de student. Contact met ouders van studenten
van 18 jaar en ouder, is er alleen met toestemming van de student.
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4.5. Bezwaar

Wanneer een student het niet eens is met de gang van zaken of genomen beslissingen op grond van de onderwijsen examenregeling*, dan bespreekt hij dit eerst met de studiecoach en/of teammanager. Heeft de student daarna
zijn mening niet bijgesteld, dan kan de student dit formeel melden bij klachtenmeldpunt@cibap.nl. Door middel van
hoor- en wederhoor met betrokkenen wordt bepaald of de argumenten genoemd in de klacht, gegrond zijn.
Wanneer de klacht gegrond is, krijgen het onderwijsteam en/of andere betrokkenen opdracht de ontstane situatie
opnieuw te bezien. Mocht de situatie niet naar tevredenheid zijn opgelost, kan bezwaar worden gemaakt bij de
directie. In het geval een student en/of de ouders vinden dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan hun
bezwaar of klacht of wanneer student en/of ouders van mening zijn dat de klacht niet naar tevredenheid wordt
opgelost, is Cibap aangesloten bij een landelijke klachtencommissie: de Klachtencommissie voor het christelijk primair
onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl)
*Voor klachten rondom examens en examinering is een aparte klachtenprocedure. Deze loopt via de
examencommissie. Zie par. 6.10 Bezwaar en beroep in het examenreglement.

4.5. Evaluatie
In de halfjaarlijkse semesterevaluatie onder studenten, worden standaard enkele vragen gewijd aan de
duidelijkheid van de opdrachten en de toetsing. Deze input wordt door de schrijvers en auditoren
meegenomen in ontwikkeling van nieuwe lesstof en toetsing.
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Onderwijs- en examenregeling Cibap Pro
niveau 3, vanaf cohort 2016-2017
Hoofdstuk 5. Examenfase
5.1. De examenfase 2018-2019
De examinering vindt plaats door middel van een of meer proeven van bekwaamheid.
De examens voor keuzedelen worden afgenomen in fase 2 en fase 3.
Voor Nederlands lezen/luisteren en rekenen is er een centraal examen.
De overige examens voor Nederlands en de examens voor Engels worden via instellingsexamens afgenomen.

5.2. Examenplan
De teammanager Ontwerp & Productie is samen met het examenbureau verantwoordelijk voor de examenplannen
per opleiding. Voor aanvang van de examenfase stelt de examencommissie het examenplan van de opleiding vast. Zij
maakt gebruik van de checklist examenplan examencommissie. In het examenplan staat aangeven wat op welk
moment in een bepaald schooljaar wordt geëxamineerd. Het examenplan wordt per cohort vastgesteld.
Examenplannen worden gepubliceerd op het intranet en zijn opvraagbaar examencommissie@cibap.nl.

5.3. Afname en beoordeling van examenonderdelen
De teammanager Ontwerp & Productie en het examenbureau zijn bij de uitvoering van het examenplan
verantwoordelijk voor de afname en beoordeling van de examenonderdelen. De examencommissie is
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de beoordeelde examens.
Voor het beoordelen van de examens gelden de volgende richtlijnen
• Objectief: de oordelen van de beoordelaar worden zoveel mogelijk geobjectiveerd. Hiervoor worden
eenduidige beoordelingscriteria geformuleerd bij het examenonderdeel en er zijn minimaal 2 beoordelaars
aanwezig
• Transparant: studenten zijn op de hoogte van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt en van
de consequenties van een onvoldoende beoordeling
• Rechtvaardig: beoordelaars moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn
en in overeenstemming met de beoordelingscriteria.

5.4. Vaststelling geslaagd/herkansing/gezakt
Geslaagd:
Voor het behalen van het diploma
• Moeten alle werkprocessen (volgens het geldende kwalificatiedossier) voldoende zijn aangetoond in een of
meer proeves van bekwaamheid.
• Moet voldaan zijn aan de geldende eisen voor Loopbaan en Burgerschap
• Moet voldaan zijn aan de geldende eisen voor Nederlands
• Moet voldaan zijn aan de geldende eisen voor Engels
• Moet voldaan zijn aan de geldende eisen voor rekenen*
• Moet voldaan zijn aan de geldende eisen voor de keuzedelen*
• Moeten de BPV perioden met een voldoende beoordeling zijn afgesloten en het aantal uren conform de
praktijkovereenkomst(en) zijn gerealiseerd.
*voor studenten die het diploma behalen in 2018/2019 tellen de uitslagen voor rekenen en de keuzedelen niet mee
voor de zak-/slaagbeslissing. De resultaten worden wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.
Herkansing:
Zie examenreglement, par. 6,8
Gezakt:
Als een student niet aan de eisen voldoet en niet in aanmerking komt voor een herkansing.
Als een student na de herkansing niet heeft voldaan aan de eisen.
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Onderwijs- en examenregeling Cibap Pro
niveau 3, vanaf cohort 2016-2017
Hoofdstuk 6. Examenreglement

6.1.

Examencommissie
De examencommissie bestaat uit: F. Warnar (voorzitter), W. Dol-Buit (secretaris), G. Torenbosch, H. Huizing,
B.de Boer (Zone college), H. Bouma (lid vanuit het bedrijfsleven), R. van de Velde (notulist).
De examencommissie is bereikbaar via het mailadres: examencommissie@cibap.nl

6.2.

Bureau Examinering
Bij het Bureau Examinering (examenbureau) kunnen studenten en medewerkers terecht voor vragen over
de planning, adminstratie en over de inzet van examinatoren en surveillanten. Het examenbureau is
bereikbaar op het volgende mailadres: examenbureau@cibap.nl.

6.3.

Uitslag
De uitslag van een examen wordt, zodra deze formeel is vastgesteld, gepubliceerd in Eduarte. De
diplomeringsbeslissing wordt binnen 24 uur nadat deze door de examencommissie is genomen, aan de
student bekend gemaakt.

6.4.

Geheimhouding
Medewerkers van Cibap houden zich als het gaat om geheimhouding aan het bepaalde in H-32 en H-33 van
de cao BVE.

6.5.

Vrijstelling
De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van de betrokkene op basis van vooropleiding, studie of
ervaringsresultaten vrijstelling voor examinering verlenen. De student moet de aanvraag hiervoor schriftelijk
indienen bij de examencommissie samen met kopieën van diploma’s en cijferlijsten of andere documenten
waarop de vraag tot vrijstelling is gebaseerd. De examencommissie bepaalt of er recht is op vrijstellingen en
welke dat zijn. Als de student vrijstelling heeft gekregen voor het betreffende onderdeel krijgt hij/zij een
bewijs van vrijstelling. Meer informatie en het aanvraagformulier voor vrijstellingen is te vinden in het
Handboek Examinering.

6.6.

Aangepaste examenomstandigheden
Een student die gebruik wil maken van aangepaste examenomstandigheden kan dit aanvragen bij de
examencommissie. Adres: examencommissie@cibap.nl. Meer informatie en het aanvraagformulier voor
aangepaste examinering is te vinden in het Handboek Examinering.

6.7.

Examens op hoger niveau
Studenten niveau 3 kunnen de examens voor Engels, Nederlands en rekenen op een hoger niveau dan
vereist (zie examenplan) maken. Het resultaat van een examen op hoger niveau wordt (inclusief niveau)
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Examens op een hoger niveau kunnen worden aangevraagd bij
de examencommissie. De examencommissie laat zich bij de toekenning adviseren door inhoudelijk
deskundigen. Meer informatie en aanvraagfomulieren zijn te vinden in het Handboek Examinering.

6.8.

Herkansing(en)
Een student heeft recht op één herkansing per werkproces of onderdeel. Te veel werkprocessen
onvoldoende kan betekenen dat de Proeve of het keuzedeel in zijn geheel moet worden overgedaan.
Hierover doet de examencommissie uitspraak na advies van de examinator(en). Voor talen kan elk van de
taalgebieden eenmaal worden herkanst. Rekenen kan eenmaal worden herkanst. Voor de talen en rekenen
kan de herkansing op een hoger of lager (het oorspronkelijk vereiste) niveau worden gedaan. De datums
voor de herkansingen staan opgenomen in de examenkalender. Een 2e of volgende herkansing kan bij de
examencommissie worden aangevraagd. De examencommissie bepaalt in overleg met de examinatoren en
inhoudelijk deskundigen of deze aanvraag wordt toegekend.
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6.9.

Inzagerecht, bewaartermijn
Het schriftelijke en het praktische examenwerk (gefotografeerd en digitaal vastgelegd) wordt gedurende
tenminste 18 maanden na afname ter inzage voor belanghebbende bewaard. Na afloop van de 18 maanden
wordt het schriftelijke en digitaal vastgelegde werk vernietigd.

6.10.

Fraude en onregelmatigheden
a.
b.
c.

d.

De examencommissie kan maatregelen treffen wanneer studenten tijdens de examens fraude of
onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, worden betrokkenen gehoord. De
betrokkenen kunnen zich, door een meerderjarig persoon laten bijstaan.
Bij fraude gepleegd door examinatoren, surveillanten, docenten en/of overige medewerkers worden
eerst betrokkenen gehoord. De voorgenomen maatregelen worden voorgelegd aan het bevoegd gezag
dat besluit tot uitvoering.
De examencommissie deelt zijn beslissing schriftelijk mee. Hierbij wordt tevens gewezen op de
maatregelen die genomen zijn. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden
aan de ouders, voogden of verzorgers van de student indien deze minderjarig is. Uitgebreide informatie
over het handelen van de examencommissie bij fraude en/of onregelmatigheden is opgenomen in het
handboek examinering.
Fraude is het gedrag en/of handelen dat erop gericht is het resultaat van het gemaakte examen te
beinvloeden, waardoor een juist oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van de
kandidaat/kandidaten niet mogelijk is.
Voorbeelden van fraude bij examenkandidaten zijn:
•
het afkijken tijdens het examen bij andere examenkandidaten;
•
het samenwerken met andere examenkandidaten, zonder toestemming vooraf;
•
het verwisselen of uitwisselen van de exameninstrumenten tijdens het examen;
•
het voor het examen in bezit hebben van de exameninstrumenten die niet openbaar zijn;
•
bij het examen gebruiken van (voorgeprogrammeerde) rekenmachines, computers, ingeschakelde
mobiele telefoons, andere apparaten met vergelijkbare functies en andere gegevensdragers, zonder
toestemming vooraf;
•
het zonder toestemming raadplegen van informatie tijdens een examen;
•
het deelnemen aan een examen zonder toestemming;
•
zich bij het examen uitgeven voor iemand anders;
•
het plegen van plagiaat.
•
het presenteren van door andere ontwikkelde ideeën als eigen werk.
•
het oneigenlijk gebruik van het examendossier en het niet authentiek zijn van aangeleverde
bewijzen;
Voorbeelden van fraude bij docenten, examinatoren of andere medewerkers van het Cibap:
•
het aanpassen van de cesuur van het examen aan in het voordeel van studenten;
•
het vooraf bespreken van informatie uit het examen waardoor het examen makkelijker wordt.

e.

Een onregelmatigheid is een situatie waarbij tijdens het examenproces of het examen zaken anders
verlopen dan is afgesproken, zonder dat daarbij opzet in het spel is. De examencommissie beoordeelt of
er sprake is van een onregelmatigheid.
Voorbeelden van onregelmatigheden door studenten:
•
het niet opvolgen van instructies van surveillanten of examinatoren;
•
het te laat verschijnen of niet verschijnen op het afgesproken tijdstip;
•
het bezit van niet-toegestane hulpmiddelen (bijvoorbeeld mobiele telefoons of smart watches)
Voorbeelden van onregelmatigheden door examinatoren, surveillanten, docenten of andere
medewerkers van het Cibap:
•
een onderdeel van de examens wordt vergeten af te nemen
•
een examens behelst meer dan de stof in het programma.

f.

De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn:
• bepalen dat de kandidaat het examen opnieuw moet doen;
• bepalen dat het examen ongeldig wordt verklaard, de kandidaat moet gebruik maken van een
herkansing;
• het uitsluiten van verdere deelname aan het examen, de opleiding van de kandidaat wordt
beëindigd
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g.

6.11.

Maatregelen die betrekking hebben op examinatoren, surveillanten, docenten en/of overige
medewerkers worden genomen door het bevoegd gezag.

Onvoorziene omstandigheden
In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de examencommissie.

6.12.

Bezwaar en beroep
Bezwaar
Een student kan tegen een beslissing van het onderwijsteam of de beslissing vanuit de
diplomeringsvergadering schriftelijk bezwaar maken bij de examencommissie. Het bezwaar wordt binnen
tien werkdagen nadat de beslissing aan de student is doorgegeven, schriftelijk ingediend. De
examencommissie stelt een onderzoek in en beslist binnen drie weken. De examencommissie stelt bij haar
beslissing zo nodig vast op welke wijze de student alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen
geheel of gedeeltelijk af te leggen. De examencommissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de
student, aan de ouders, voogden of verzorgers van de student indien deze minderjarig is.
Beroep
Een student kan tegen een beslissing van de examencommissie schriftelijk in beroep gaan bij het College
van beroep voor examens.

Adressen

Examencommissie
CIBAP vakschool voor verbeelding
Postbus 868
8000AW ZWOLLE

College van beroep voor examens
SintLucas
Postbus 872
5600 AW Eindhoven
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