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FASE 1 — ontdekken FASE 2 — specialiseren 
 

FASE 3 — specialiseren
 

FASE 4 — verdiepen en verbreden

periode 1 en 2 periode 3 periode 4 periode 1 periode 2 periode 3 en 4 periode 1 periode 2 periode 3 en 4 periode 1 en 2 periode 3 en 4

Education lines    

 Entrepreneurship 
-  Research and information 

skills
- Rekenen

Ontdek je passie en 
talent, voorbereiding 
opleidingskeuze a.d.h.v. 
ontwikkeldossier.

Aanleren van basis  
vakvaardigheden, die nodig 
zijn voor alle opleidingen 
binnen het Cibap, 
tijdens de lesblokken:

- Beeld & boodschap
- Ruimte & beleving
- Materiaal & experiment
- Deco & sfeer
- Digitale pakket training

Aanleren van basisvaardig-  
heden in de lesblokken:

- Creativiteit  
 (experimenteren & proces)
- Communicatie 
 (presententeren I)
- Ondernemendheid 
 (ik & beroep)

Het verzamelen, analyseren en evalueren van 
informatie (onderzoek), het opstellen van een 

onderzoeksopzet/-verslag.

Het opslaan van bestanden in een database

Rekenen

Het verzamelen, analyseren en evalueren van 
informatie (onderzoek en statistiek), het opstellen 
van een briefing en debriefing, het beheren van 

bestanden 

Rekenen

Fase 2 - BPV

Het zien en creëren van kansen en het opstellen van 
een ondernemingsplan, het promoten van het bedrijf 

Rekenen

Fase 3 - BPV

Cambridge examen

BPV en de proeve 
in de praktijk

 
(crebo 25201 of 25212)

Afronden HBO-modules 

Afronden keuzedeel 

Leiding geven aan fase 1 
studenten  

Corporate identity en vormgeving: het uitvoeren van 
onderzoek betreffende de merkpositionering/visuele 
identiteit  van de klant, het opstellen en visualiseren  
van passende crossmediale ontwerpen, het verzorgen 

van een totaalpresentatie 

Corporate identity en vormgeving: het uitvoeren van 
onderzoek betreffende de merkpositionering/visuele 
identiteit van de klant, het opstellen en visualiseren  

van passende crossmediale ontwerpen, het verzorgen 
van een totaalpresentatie

 Creativity 
- Concept and storytelling
- SensSkills

Het opstellen/ realealiseren van een concept en 
het verwerken van nieuwe en creatieve ideeën en 

benaderingen/het concept inhoudelijk laten aansluiten 
op de opdracht/bij de doelgroep

 Communication
- Corporate design/ marketing 

and communication
- (Cambridge) English
- Management and 

administration

Het maken van een concept dat aansluit bij de 
opdracht en de doelgroep/het spreken van de 

taal van de doelgroep/overtuigend formuleren en 
presenteren

(Cambridge) Engels 

Nederlands

Het opstellen van een projectplan en een calculatie, 
het toepassen van planningsmethoden, het werken in/
het aansturen van een projectteam, het opstellen van 

rapportages 

(Cambridge) Engels 

Nederlands

Het opstellen van een projectplan en een calculatie, 
het toepassen van planningsmethoden, het werken in/
het aansturen van een projectteam, het opstellen van 

rapportages 

(Cambridge) Engels

Nederlands 

  Craftmanship
- Manual and digital skills 

material and technology Basis digitale vaardigheden  
Het effectief gebruiken van verschillende (digitale) 
technieken/ materialen bij het visualiseren van het 

concept en het definitieve ontwerp/tijd inschatten voor 
activiteiten en voortgang bewaken

Het visualiseren van het concept en het fabriceren 
van het definitieve ontwerp met behulp van diverse 

manuele en digitale (2D en 3D) technieken, het 
gebruiken van bestaande en nieuwe technieken en 
materialen, het communiceren met opdrachtgever, 

ontwerpers en specialisten

 Het visualiseren van het concept en het fabriceren 
van het definitieve ontwerp met behulp van diverse 

manuele en digitale (2D en 3D) technieken, het 
gebruiken van bestaande en nieuwe technieken en 
materialen, het communiceren met opdrachtgever, 

ontwerpers en specialisten

 Environmental awareness

Het leggen en onderhouden van interculturele 
contacten, het gebruik maken van internationale 
samenwerkingsverbanden/inzage in de ideeën, 

opvattingen en standpunten van anderen 

1 dag internationale excursie

Het leggen en onderhouden van interculturele 
contacten, het gebruik maken van internationale 

samenwerkingsverbanden
Een gemeenschappelijke start en afsluiting van de 

week waarin de actualiteit, de stand van zaken en de 
aanpak van die week worden besproken onder leiding 

van de career coaches 

Meerdaagse internationale excursie

Het leggen en onderhouden van interculturele 
contacten, het gebruik maken van internationale 

samenwerkingsverbanden

Een gemeenschappelijke start en afsluiting van de 
week waarin de actualiteit, de stand van zaken en de 
aanpak van die week worden besprobesproken onder 

leiding van de career coaches

Meerdaagse internationale excursie

 Keuzedelen - Corporate design 
-  Internationaal 1: 

Bewustzijn (interculturele) diversiteit

- Corporate design 
-  Internationaal 1: 

Bewustzijn (interculturele) diversiteit

Experimenteren met 
materialen en technieken of 

Inspelen op innovaties

 HBO modules
  1e jaar Associate degree 

(AD) Media design

- Inleiding onderzoek doen
- Media ontdekken
- Mediatechniek verkennen
- Creatief concept schrijven

vervolg HBO modules
- Effectief communiceren
- Algemene beroepsoriëntatie
- Mensgericht ontwerpen

vervolg HBO modules

Je doorloopt drie stages (BPV) Basis-BPV fase 2 (onder begeleiding) Verbredings-BPV fase 3 (met ondersteuning) Specialisatie-BPV fase 4 (zelfstandig)
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De beroepspraktijkvorming (BPV) is een periode van driemaal twintig 
weken waarin je in staat wordt gesteld om beroepsgerichte kennis en 
vaardigheden op te doen en deze direct toe te passen. Je werkt actief mee 
in het arbeidsproces en je leert welke beroepshouding passend is.

Tijdens de eerste BPV kies je voor een oriënterende stage. Hierbij gaat het 
met name om het zicht krijgen op de branche en het ontdekken van jouw 
passie. Je werkt onder begeleiding aan projecten en producten.

Tijdens de tweede BPV kies je voor een verdiepende stage, eventueel 
in het buitenland. Hierbij gaat het om het verdiepen van kennis en 
vaardigheden. Je wordt hierbij ondersteund door je BPV bedrijf.
Tijdens de terugkomdagen op school werk je onder andere aan het 
afronden van de lopende HBO-modules en doe je het Cambridge Engels 
examen.

Tijdens je derde BPV ga je je specialiseren binnen een ruimtelijk of media 
bedrijf en werk je zelfstandig aan het uitwerken van totaalconcepten. 
Een deel van de BPV besteed je aan het uitvoeren van de proeve van 
bekwaamheid waarmee jij je MBO kwalificatie afrondt.
In de terugkomdagen werk je aan een keuzedeel en de HBO-modules. 
Voor de HBO-modules moet je ook zelfstudie doen.

Grafisch ontwerpen, Visueel communiceren, 
Beroeps gerelateerd onderzoek schrijven 

en merkvoorstel doen.

Word jij international creative business developer?
De international creative business developer initieert de 
ontwikkeling en realisatie van een totaalconcept voor een 
(internationale) klant/zijn eigen bedrijf. De ontwikkeling van 
dit totaalconcept kan leiden tot een event, brand strategy, 
productvormgeving, visuele en ruimtelijke vormgeving.  

Wat leer je en maak je? Wat heb je nodig? Wat word je?
Als international creative business developer leer je 
kansen te zien en te creëren, een concept te ontwikkelen 
en om een project- en marketingplan op te stellen voor 
de realisatie van je concept. Je leert om interculturele 
contacten te leggen en deze te onderhouden. Je maakt 
daarbij gebruik van internationale samenwerkings-
verbanden. iCBD is een 2- talige opleiding.

Je bent proactief ingesteld en nieuwsgierig, 
ziet kansen en neemt graag initiatief. Je bent 
een multi-tasker. Je gevoel voor vormgeving, 
ondernemen en techniek stellen je in staat 
zelfstandig te werken binnen een 
multidisciplinair team. Je houdt van 
aanpakken en bent communicatief vaardig!

Je gaat aan de slag bij 
multidisciplinaire (internationale) 
bedrijven die zich bezig houden met 
de vormgeving van visuele identiteit 
en totaalconcepten. Daarnaast kun 
je je eigen bedrijf starten en/ of het 
AD traject voltooien.


