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Voorwoord 

 
Cibap: Creativiteit was nog nooit zo belangrijk 
 
We schrijven dit bestuursverslag in een andere wereld: een wereld die beheerst wordt door de gevolgen van de 
corona-crisis. Terugkijken en vooruitkijken: de vanzelfsprekende doorlopende lijnen lijken te zijn doorbroken.  Wat 
blijft, en al belangrijker zal worden, is de roep om creativiteit. Om onszelf permanent te dwingen op een andere, 
innoverende manier te kijken naar alles wat tot nu toe zo stabiel en waar leek. Juist dat creativiteitsdenken zit 
verankerd in de creatieve industrie. Daar met onze vakschool deel van uit mogen maken, geeft ons ook weer 
nieuwe energie.  
 
In dit bestuursverslag geven wij weer wat in 2019 de speerpunten èn resultaten van beleid waren.  
Daarin volgen wij de lijn van de bekende driedeling: onze studenten/onderwijs, onze omgeving en onze 
medewerkers. We voegen daaraan de voortgang van de kwaliteitsagenda toe en ronden af met de  financiën. 
We zijn overeengekomen dat we de lengte van ons verslag aan de omstandigheden aanpassen en de informatie 
zo kort en bondig mogelijk weergeven.   
 
Cibap stáát in de regio als tref- en kruispunt van de creatieve industrie. In 2019 is deze beroepsgroep in de regio, 
nationaal en internationaal in omvang en belang gegroeid. De creatieve industrie bleek en blijkt de motor te zijn 
om innovatie te bewerkstelligen, om informatie toegankelijk te maken en om goede vormgeving te zien als 
essentiële factor van succes. 
 
Wij dragen daaraan bij en dat kan alleen door onszelf ook steeds te blijven ontwikkelen en te groeien in kwaliteit. 
Dat doen we met 1800 studenten en 250 medewerkers elke dag. De herkenning en erkenning daarvoor komt van 
vele partners; overheid, culturele sector, beroepenveld, de topsector creatieve industrie en onze collega-
vakscholen. We zijn er trots op.  
Dit verslag geeft weer dat we in 2019 daarin onze ambities hebben kunnen waarmaken. Met als eindresultaat onze 
strategie Cibap2025. Na een proces waarin creativiteitsdenken voorop stond, hebben we onze lijnen naar 2025 
geformuleerd. We merken bij onze medewerkers en studenten, maar vooral bij onze externe partners in de 
creatieve industrie, dat die lijnen herkenbaar zijn.  
 
‘Positive Impact’: dat is wat we willen bereiken met onze studenten, onze medewerkers en onze omgeving. Voor 
een samenleving die een onzekere tijd tegemoet gaat. Onze vakschool voor vormgeving draagt daaraan een 
creatief steentje bij! 
 
 
 
 
Coby Zandbergen 
Voorzitter College van Bestuur 
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Leeswijzer  
 
Dit bestuursverslag is opgesteld naar analogie van onze beleidsdocumenten, die altijd worden gegroepeerd 
rondom de thema's Onze Studenten, Onze Omgeving en Onze medewerkers. We starten het bestuursverslag in 
hoofdstuk 1 met een weergave van onze visie en geven daarin ook weer wat de belangrijke elementen zijn die ons 
beleid van het afgelopen jaar hebben gekenmerkt. 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 2019 hebben wij onze strategie Cibap2025 afgerond. Zowel dit proces als ons Toekomstboek 2020 waren 
leidend bij de beleidsrijke begroting 2020 alsmede de teamplannen.  
 
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 de rapportage over de Kwaliteitsagenda 2019-2022 opgenomen. 
 
In hoofdstuk 6 komt de financiële vertaling aan bod, inclusief de continuïteitsparagraaf. 
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Hoofdstuk 1: Wie zijn wij? 

 

Cibap Vakschool voor vormgeving 
 

Wij zijn de vakschool die vormgevers opleidt voor de wereld van morgen. Wij kiezen en nemen de rol van regisseur, 
aanvoerder, initiatiefnemer. In de stad, in de regio, nationaal en internationaal. We weten dat innovatie de sleutel is 
van ons voortbestaan als samenleving en als mensheid. Wij weten dat deze tijd vraagt om nieuwe creativiteit en dat 
werkers in de creatieve industrie daarvan de dragers zijn.  

 
Alles is vormgegeven: onze leefwereld en werkwereld. Het geeft ons richting en houvast. Vormgeving maakt die 
leefwereld en werkwereld toegankelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk. De vakmensen in de creatieve industrie zijn 
hierin de bedenkers en makers. Cibap, vakschool voor vormgeving, en Cibap Next leiden deze vakmensen op – 
zowel overdag als ‘s avonds. Ons onderwijs is een belangrijke schakel in de keten van student tot professional, van 
bureau tot MKB, in de stad en in de regio. 
 
Daarin neemt Cibap zijn rol, met toewijding en daadkracht. En vooral met professionaliteit van de eigen collega’s; 
vakmensen in de creatieve industrie. Als vakschool lopen we voorop èn vooruit. Elke dag. We zien perspectief in de 
rol die onze medewerkers en studenten innemen in de omgeving. Daar werken we aan. We vertrouwen daarbij op 
onze wendbaarheid en ons inzicht om als vakschool voor vormgeving die beweging in te zetten en te volgen.  
 

 
 

Missie, visie, dna 

Creativiteit bepaalt de kwaliteit van de oplossing. Vormgeving de kwaliteit van het gebruiksgemak. Vakmanschap de 
kwaliteit van de uitvoering. Samen zorgen ze voor enthousiaste eindgebruikers. 

 
Missie 
Cibap is de toonaangevende vakschool voor toegepaste vormgeving. Als opleider voor de creatieve industrie 
stimuleren wij onze studenten uit te blinken als toekomstig beoefenaar van hun beroep en vak.  
Wij leiden beginnende professionals op voor een plek op de arbeidsmarkt, als medewerker of ondernemer. Ook 
bieden we een goede basis voor vele vervolgstudies. Voor werkende professionals is Cibap de plek om zich te 
blijven ontwikkelen in hun vak en vaardigheden. 

 
Als opleiders voor, van en met de creatieve industrie zijn wij sterk verbonden met de sector. Wij nemen een 
duidelijke rol in het aanjagen en profileren van die creatieve industrie. Cibap is daarmee tref-en kruispunt voor 
studenten en alumni, voor vakgenoten en collega’s en voor geïnteresseerde organisaties van buiten onze creatieve 
branche. We inspireren elkaar en komen samen tot creatieve oplossingen. 

 
Visie 
In onze missie op vormgeving staat de mens als gebruiker centraal. We ontwerpen waardevolle, duurzame en 
bruikbare oplossingen. Ontwerpen die raken en verrassen, door de juiste toepassing van vakmanschap, technologie 
en zakelijk denken, vormgevingsprincipes en creativiteit. We leiden onze studenten op tot omgevingsbewuste 
wereldburgers. Om zo de wereld met doordachte vormgeving, duurzamer, mooier, veelkleuriger en toegankelijker 
te maken: positieve impact te hebben.  
 
Dna 
In ons denken en doen staan vijf kernwaarden centraal; creativiteit & vormgeving, vakmanschap, ondernemendheid, 
communicatie en omgevingsbewustzijn. Deze krijgen mede vorm vanuit principes die zijn gebaseerd op onze 
christelijke herkomst en geven richting aan de wijze waarop wij van betekenis willen zijn voor onze studenten, 
medewerkers, partners en de wereld om ons heen. 
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De menselijke maat is leidend in onze benadering van studenten en medewerkers. We geloven dat ieder mens 
unieke talenten heeft. Daarom willen wij onze studenten en medewerkers uitdagen om hun talenten maximaal in te 
zetten en te ontwikkelen. Daarmee maken zij het verschil. Voor zichzelf en voor de samenleving. 

 
Ons aanbod 
Cibap vakschool leidt op voor die baan of dat 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 niveau 3 biedt Cibap het domein Ontwerp en Productie.  
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. De basis van ons 
onderwijs. 
 
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: 

 
Cibap 2025 

  
Voorjaarsbrief 

Onderwijsteamplannen en Bureauplannen per studiejaar 
 

Najaarsbrief 
Strategische keuzes per kalenderjaar 
Actualisatie onderwijsteamplannen 

Jaarplannen servicediensten 
 

  
Beleidsrijke Begroting kalenderjaar 

  
 

In 2018 zijn de onderwijsteamplannen en de bureauplannen gemaakt ten behoeve van het studiejaar 2019/2020. 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 2019. 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 2019 te beschrijven. 
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Reflectie op ontwikkelingen in het beleid in 2019 
 
 
• Strategieontwikkeling 
In 2019 is het proces rond de strategieontwikkeling Cibap2025 ingericht en gerealiseerd. Met medewerkers, 
studenten en onze omgeving (beroepenveld en relaties) is een intensief traject doorlopen dat heeft uitgemond in 
16 kaarten, waarin we onze visie en beleidsvoornemens hebben verwoord. Raad van Toezicht, 
Ondernemingsraad, Studentenraad en Adviesraad Ouders zijn nadrukkelijk betrokken.  
 
• Creative Works 
Het beroepenveld van de creatieve industrie kenmerkt zich door een hoog volume van bedrijven met een 
geringe omvang. In de regio zijn, op initiatief van Cibap Next, die bedrijven en ZZP’ers verenigd in de 
brancheorganisatie Creative Works. Daarmee is de branche vertegenwoordigd in de Economic Board, de 
Sectortafel Creatieve Industrie en andere lokale en regionale initiatieven. Er is een bestuur gekozen en een 
aanjager die als organisator en verbinder optreedt.  

 
• Cibap Next 
De ontwikkeling van Cibap Next is in 2019 naar een volgend niveau gebracht. Er is een team toegevoegd, o.l.v. de 
directeur Organisatie en Ondernemerschap, die de vraag en het aanbod in kaart heeft gebracht. Cibap Next staat 
voor leren door te inspireren: met nieuwe creativiteit creatieve entrepreneurs ontwikkelen en ondersteunen. 
Cibap Next biedt tools en oplossingen in de vorm van skills-sessies, meet-up- en inspiratiesessies, voor het MKB 
en de professionals en alumni in de creatieve industrie.   
Daarnaast biedt Cibap Next aan alumni talentontwikkelprogramma’s en een eenjarig international bachelor 
Visual Communication in samenwerking met de Universiteit van Northampton. 
 
• Spoorzone 
De ontwikkeling van de locatie Spoorzone heeft in 2019 geleid tot een nieuw Ontwikkelkader. Het plan van Cibap 
om samen met de Fundatie een nadrukkelijke plek in te nemen in deze Spoorzone is hierin opgenomen. De 
onderhandelingen met grond- en gebouweigenaren zijn gestart in 2019. Het project staat onder leiding van de 
gemeente Zwolle. Voortgang hopen wij in 2020 /2021 te bereiken tot een punt dat wij daarover planvorming 
kunnen gaan inrichten voor Cibap. 
 
• Ontwerpfabriek en Playground 
In 2019 is de Playground gerealiseerd; een bouwwerk waar studenten en professionals de gelegenheid krijgen 
om nieuwe ontwerpen te realiseren met aandacht voor de inzet van duurzame materialen. 
 
• Organisatie 
Cibap is een organisatie die maatschappelijke doelen dient, immers zij begeleidt jonge mensen en leidt deze op 
voor een autonome plek in de samenleving.  Dat betekent dat in de bedrijfsvoering en organisatie deze publieke, 
maatschappelijke doelen leidend zijn 

Het directieteam bestaat uit drie directieleden: 
1 directeur Onderwijs en Organisatie 
2 directeur Onderwijs en Ondernemerschap/Cibap Next 
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 verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie in de onderwijsteams. De Meesterdocenten zijn 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de kernwaarden. Bureaucoördinatoren en Hoofden van 
Dienst sturen de bureaus respectievelijk de diensten aan. 
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Organisatiestructuur Cibap  

 
Nevenfuncties van College van Bestuur en Directie: 
 
J.J. Zandbergen-de Zeeuw (vz CvB) 
• Vice voorzitter Academiehuis|Grote Kerk Zwolle (Onbezoldigd) 
• Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zwolse Theaters (Onbezoldigd) 
• Secretaris Nederlandse Vereniging van Vakscholen (Onbezoldigd) 
• Lid Stichting Thorbeckelezingen Zwolle (Onbezoldigd) 
• Lid Bestuur Groot Zwolle (Onbezoldigd) 

 
C.J. de Koning 
• Voorzitter Hopman Repelaer Stichting Ommen (Onbezoldigd) 
• Adviseur Starterscentrum Regio Zwolle (Onbezoldigd) 
• Ambassadeur Avicenna Academie voor leiderschap Apeldoorn (Onbezoldigd) 
• Creative Pioneer Stichting No School Eindhoven (Onbezoldigd) 

 
B.S. Schouten 
• Bestuurslid van Academiehuis / de Grote Kerk Zwolle (Onbezoldigd) 

 
R.P. Blaauwbroek 
• Geen nevenfuncties 
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Juridische structuur 
Het Cibap is een Stichting welke wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur 
wordt ondersteund door een directieteam, bestaande uit twee onderwijs directeuren en een directeur financiën en 
control. Per 1 januari 2019 had het Cibap 1 deelneming , te weten een 51% deelneming in Innotiq Cibap B.V.. 
 
Bestuur en Toezicht 

 
Raad van Toezicht 

Het Cibap kent een governance structuur. De Raad van Toezicht functioneert volgens de vastgestelde statuten 
(2016) 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 zijn hierin geen bijzonderheden te melden. 
Er is in 2011 een klokkenluidersregeling vastgesteld, waarvan tot nu toe nog geen gebruik is gemaakt. 
In het bestuursjaar 2019 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel belangenverstrengeling. 
De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019 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 2 wordt uitgebreider ingegaan op het functioneren van de Raad van Toezicht in 2019. 
 
 

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 2019 wederom 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 bijlage 3 is het verslag van de OR opgenomen.  

 
Studentenraad  

De Studentenraad is in de loop van 2019 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. In 
bijlage 4 is het jaarverslag van de Studentenraad opgenomen. 
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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 2019 is er gewerkt aan de hand van een agenda die mede door de ARO is vastgesteld. Op de thema's werden 
door bureau coördinatoren, hoofden van dienst en directieleden toelichting gegeven.  

 
De Adviesraad Ouders treedt tweemaal per jaar in overleg met de Studentenraad en de Ondernemingsraad.  In 
bijlage 5 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 sectortafel Creatieve Industrie en Creative Works  
In de regio Zwolle is de creatieve industrie een groeiende èn bloeiende sector. De arbeidsmarkt neemt toe en de 
sector neemt een al belangrijker plaats in in de innovaties die in de regio worden geëntameerd. In de Economic 
Board is de creatieve industrie en daarbinnen E commerce, geagendeerd. De Human Capital Agenda (HCA) vormt 
binnen de Economic Board, maar ook vanuit de bewegingen rondom de regiodeals een belangrijk thema van 
ontwikkeling in de regio. Daartoe is een sectortafel opgericht, waarin creatieve professionals actief zijn.  Daarnaast 
was er behoefte aan een brancheorganisatie die de belangen van de diverse bedrijven en ZZPers in de creatieve 
industrie vertegenwoordigt. Cibap ziet zowel de sectortafel als Creative Works als belangrijk aanspreekpunt voor 
verkenningen en de voedingsbodem voor noodzakelijke onderwijsontwikkelingen. Mede met behulp van deze 
sectortafel wordt het aanbod voor Cibap Next bepaald.  
 
• 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. Deze werkplaats heeft in 2019 haar activiteiten 
voorgezet.  
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Hoofdstuk 2: Onze studenten 

 
Opleiden voor en met de creatieve industrie  

 
In de nieuw ontwikkelde strategie Cibap 2025 is een duidelijke keuze gemaakt om ons verder te ontwikkelen 
richting een vakschool waar vormgeving centraal staat. Waar eerder de pay-off ‘vakschool voor verbeelding’ luidde 
is deze vervangen door ‘vakschool voor vormgeving’. De komende jaren zal er steeds meer nadruk liggen op 
mensgerichte vormgeving, oud en nieuw vakmanschap, creatieve technologie en duurzaamheid. De creatieve 
vormgevers die we opleiden moeten steeds relevanter zijn voor de samenleving en positieve impact kunnen 
brengen voor een maatschappij in transitie. 
 
Cibap leidt op voor de creatieve industrie en werkt hier nauw mee samen. De beroepspraktijk vormt het 
uitgangspunt voor de opbouw van het curriculum en het examen in diezelfde beroepspraktijk vormt de kroon op 
het werk. De Ontwerpfabriek is een belangrijke schakel waarmee we goed in contact met onze omgeving kunnen 
staan. 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. In 2019 zijn de banden met alumni aangehaald: er is actief geworven 
waardoor het netwerk is vergroot. De eerste bijeenkomsten met de groep zijn positief verlopen. Binnen de huidige 
studentenpopulatie hebben we de totstandkoming van een studentenvereniging een warm hart toegedragen: 
studentenvereniging COS is een feit. 
 

 
Het onderwijsconcept Cibap Pro 

 
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. Studenten worden ‘in the house’ uitgedaagd door middel van wat wij Praktijk Realistisch 
Onderwijs noemen. Naast de verplichte stageperiodes, waarin de student zijn leerdoelen realiseert die juist in de 
beroepspraktijk kunnen worden geleerd, zijn er diverse andere mogelijkheden. Zo werken studenten aan 
opdrachten van derden: bedrijven, organisaties en overheden. Dit gebeurt individueel, in groepen per opleiding of 
in breder verband. Zo zijn fase 4 studenten verbonden in zogenaamde Cibap in Company projecten, waarin 
studenten multidisciplinair samenwerken. In 2019 is in het kader van de strategieontwikkeling voor Cibap 2025 het 
huidige Cibap Pro geëvalueerd. Daaruit bleek dat onderwijsmodel in grote lijnen goed houdbaar is voor de 
komende jaren. Ontwikkelpunten zijn meegenomen, met name om studenten individuele leerroutes aan te bieden. 
Dit moet in 2020 leiden tot een vast te stellen onderwijsmodel Cibap Pro 2025. 

 
 

Onderwijsaanbod 

Het onderwijsaanbod richt zich op niveau 4 opleidingen en op een volledig aanbod niveau 3 DTP/Mediamaker, Sign 
en AV. Fase 1 is een schoolbreed oriëntatiejaar op basis van de vijf Cibap waarden: ondernemendheid, creativiteit & 
vormgeving, 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 2019 ontwikkelden we leerroutes om de verschillende onderwijsniveaus op een goede manier te onderscheiden, 
maar bovenal om ideale overstapmogelijkheden te bieden van niveau 3 naar niveau 4. Een student kan daardoor na 
het behalen van een niveau 3 diploma verkort ook een diploma op niveau 4 behalen. 
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De meesterdocenten hebben in 2018 op basis van deze kernwaarden complete leerlijnen uitgewerkt die als rode 
draad door het onderwijsprogramma lopen van de fasen 1 tot 4. De kwaliteit van de uitvoering en het bewaken van 
de samenhang is in 2019 geborgd door per opleiding een taakhouder onderwijs te benoemen. 

 
 

Publiek-private arrangementen 

In 2019 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 toekomstige beroepsbeoefenaren voor veranderende 
functies in een specifieke arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is. In 2017 zijn we gestart met het ontwikkelen 
van de toekomstgerichte cross-mediale opleiding International Creative Business Developer. In 2018 werd deze 
opleiding doorontwikkeld en op level 5 aangeboden in combinatie met tweetalige instructie (Content Language 
Integrated Learning (-CLIL) volgens de richtlijnen van de Nuffic voor tweetalig onderwijs en met de modules uit het 
AD programma Media Design van LOI. In 2019 zijn de eerste studenten in de examenfase gekomen. Inmiddels is de 
aanvraag om voor deze opleiding een Crossover in te zetten, gehonoreerd. 
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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 2019 hebben wij ons gericht op: 
 
Afronden kwaliteitsafspraken 2015 –2018 
In mei 2019 was de formele afronding van de kwaliteitsafspraken 2015 –2018 met de commissie. Belangrijkste 
opbrengsten: de inzet van meesterdocenten in het kader van het professionaliseren van het opleidingsaanbod, het 
inrichten van het taal- en rekencentrum, waardoor er focus kwam op het taal- en rekenonderwijs en de start van 
excellentieprogramma’s. Voor wat betreft het laatste: de excellentieprogramma’s Restauratieschilderen, de 
crossover opleiding International Creative Business Developer en de bachelor opleiding Graphic Communication 
aan de University of Northampton zijn meegenomen in de Kwaliteitsagenda 2019-2022. 

 
Nieuwe kwaliteitsafspraken in Kwaliteitsagenda 2019-2022 
De kwaliteitsagenda 2019-2022 bevat 17 maatregelen. 14 ervan zijn gekoppeld aan de landelijke thema’s:  

 
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
Naast de structurerende maatregelen die een continue verbinding met het werkveld mogelijk maken is binnen dit 
thema het initiatief voor Cibap Next opgenomen. Een initiatief om trajecten in het kader van Leven Lang 
Ontwikkelen te organiseren. Binnen de Zwolse 8 zal Cibap de opleidingen voor de creatieve industrie verzorgen. 

 
Gelijke kansen 
Onder deze noemer zijn ook de excellentieprogramma’s, internationalisering, virtual classrooms en tweetalig 
onderwijs opgenomen. 

 
Jongeren in een kwetsbare positie 
Cibap kent een laag percentage VSV (voortijdig schoolverlaters). De aandacht voor deze groep verslapt echter niet, 
onder meer door samen te werken in een Zwolse plus-voorziening. 

 
Daarnaast zijn er drie algemene maatregelen toegevoegd: 

- Vitaliteit, gericht op medewerkers; 
- Ruimte voor eigen en elkaars identiteit, gericht op studenten; 
- NoSchool Creative Pioneers, het samenwerkingsproject met SintLucas. 

 
Kwaliteit van examinering  
In 2019 is de ontwikkeling van examinering in de beroepspraktijk onverminderd voortgezet. Studenten van alle 
opleidingen kunnen nu een proeve tijdens de laatste BPV periode uitvoeren. Om de organisatie ervan gecontroleerd 
te laten verlopen is er de optie Cibap-proeve. 

 
Verdere doorontwikkeling van de samenhang tussen het leren "binnen" met het leren "buiten" 
Het document “Onderwijstijd en Verzuim, kaders en richtlijnen is in september 2019 vastgesteld. Binnen deze kaders 
kan met een Praktijk Leer Overeenkomst onderwijs buiten toch binnen de definitie van begeleide onderwijstijd 
gerekend worden.   
  
Onderwijsvisie 
Onze pedagogisch-didactische onderwijsvisie Cibap Pro vormt de basis van ons Praktijk Realistisch Onderwijs.  
De mate waarin en de wijze waarop Cibap Pro in het onderwijs vorm krijgt wordt gevolgd door de Cibap Pro 
Monitor die zijn plek heeft in de kwaliteitsgesprekken die twee keer per jaar worden gevoerd met de teammanagers 
en de taakhouders kwaliteit. 
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Onderzoek en ontwikkeling 

In het samenwerkingsverband dat we met SintLucas - vakschool voor creatief talent - in No School hebben, is een 
Academische Werkplaats gestart. De Academische Werkplaats bestaat uit een groep van innovatieve docenten, die 
de eigenheid van de taal van het creatieve denken en werken, in onderwijs en ondernemen, in theorie en praktijk 
willen doorontwikkelen.  
 
Studenten, docenten en creatieve professionals leveren inbreng vanuit eigen ervaringen, onderzoek, studie en 
creatieve professionaliteit. De docenten en onderzoekers in de Academische Werkplaats werken hierin samen met 
het Lectoraat Art Based Learning van ArtEZ. Doel van het onderzoek is de onderzoeksuitkomsten over de aard en 
werking van creativiteit - hoe leren creatieven – toe te passen in een nieuw didactisch model. Dat model richt zich op 
hoe zowel de beginnende als de gevestigde beroepsbeoefenaar die zich hierin verder kan ontwikkelen. In 2019 
mondde het model uit in de ontwikkeling van de app Mijn creativiteit.  
 
In 2018 benoemden we thema’s die we van belang achten voor de doorontwikkeling van ons strategisch en 
onderwijskundig beleid. Hiermee werken we in 2019 via thematafelprojecten toe naar het formuleren van ons 
meerjarenbeleid voor de komende jaren: Cibap 2025. Via een gedragen proces van verkennen, onderzoeken, delen 
en iteraties met alle stakeholders resulteerde dit begin 2020 in de oplevering van zestien strategiekaarten richting 
2025. 

 
In 2019 evalueerden we zoals gepland na vier jaar de rol van de meesterdocenten. Dit leidde tot een opsplitsing van 
taken. De zorg voor implementatie en onderhoud van de diverse curricula werd belegd bij nieuw benoemde 
Taakhouders Onderwijs per opleiding. Het doen van onderzoek, het van buiten naar binnen brengen van nieuwe 
ontwikkelingen en het inspireren van anderen binnen Cibap werd de nieuwe rol van meesterdocenten. Na een 
selectieproces zijn vijf meesterdocenten (her)benoemd. 
 
Onderwijsaanbod, onderwijsinrichting en keuzedelen 

 
• In 2019 richtten we ons naast de niveau 4 opleidingen op een volledig aanbod niveau 3 DTP/Mediamaker, 

Sign en AV. 
• Fase 1 vormt nu de Cibap brede basis van alle opleidingen.  
• De keuzedelen worden ook in 2019 aangeboden in fase 4 en zijn gegroepeerd in drie uitstroomprofielen 

waarin studenten zich voorbereiden op: werken, ondernemen of studeren.  
• De keuzedelen zijn de "drager" voor de projectorganisatie van het concept "Cibap in Company" (PRO CIC) en 

van PRO YOU. Met de laatste worden studenten in de gelegenheid gesteld eigen onderzoek te doen naar 
materialen en technieken en dat vervolgens in experimentele zin uit te werken en zichzelf hiermee te 
presenteren als vakbekwaam designer of craftsman.  

 
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. De maatregelen uit de 
kwaliteitsagenda dragen bij aan de mogelijkheden voor individuele ontwikkeling. Binnen de gepresenteerde 
strategie Cibap 2025 is ruime aandacht voor individuele keuzes van studenten. In 2019 werd er voor het eerst 
gewerkt met focuslessen. Diverse opleidingen boden studenten de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal 
mogelijke verdiepings- of verbredingsmodules. 
 
Onderwijsorganisatie 

In 2019 vond een uitgebreide analyse plaats van de ingezette leidende informatiesystemen. Dit omdat studenten en 
docenten via feedback aangaven dat de systemen verder verbeterd konden worden, met name rond communicatie 
en gebruiksgemak. Dat resulteerde in een overgenomen advies om zeven deelprojecten te starten ter verbetering. 
In 2020 zullen deze projecten worden afgerond. 
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Taal- en rekenonderwijs 

Het Taal- en Rekencentrum ontwikkelde zich verder als 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 coördinator van het Taal en Rekencentrum en de meesterdocent ondernemendheid en communicatie 
werken intensief samen. Op het gebied van Communicatie zijn goede resultaten bereikt op het gebied van 
individuele presentatietechnieken van onze studenten. Voor Ondernemendheid was in 2019 een vacature die 
begin 2020 is vervuld.     

 
Door het toekennen van extra formatie en de start van een aantal ondersteunende experimenten werd de ervaren 
werkdruk van het team verlaagd. 

 
Toegankelijkheid, studiesucces, rendement en efficiëntie 

• Onze intakeprocedure is zo ingericht dat kan worden vastgesteld in welke mate aankomende studenten 
‘aanleg tot de ontwikkeling van creativiteit’ hebben. En tevens welke begeleiding daarbij nodig is. Ook 
kunnen we ‘de mate van zelfinzicht in eigen ontwikkeling’ meten. Tot de intake behoort een digitale test, 
waarvan de resultaten verwerkt worden in een ondersteunende instructie bij studiebegeleiding. 

• Gedurende de hele studietijd worden studenten intensief begeleid door studiecoaches. 
• De pedagogisch-didactische begeleiding van de student bij de voortgang van zijn studieloopbaan, vindt 

plaats in projecten en de BPV.  
• 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. 
• In de Cibap kwaliteitsrapportage (de online monitor) is inzichtelijk in welke mate er per opleidingsdomein 

sprake is van vertragen of juist versnellen van de opleiding. Hiervoor worden beschikbare parameters en 
uitvoeringsconsequenties zoals beschreven in de studiegidsen toegepast. Daarbij wordt een norm van 10% 
studievertraging toegepast.	

• 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. In de Kwaliteitsagenda 
2019-2022 zijn specifiek maatregelen opgenomen om kwetsbare jongeren extra te ondersteunen. Vanaf 
eind 2019 wordt met alle betrokken partijen goed samengewerkt voor een nieuwe periode van het 
samenwerkingsverband. 
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Jaar- en diplomaresultaat en voortijdige schoolverlaters (Bron: DUO) 

 

 
 

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 2017-2018 en in 2018-2019 69%.  De landelijke norm is 70%. Met name de kleine 
opleidingen (Creatief Vakman, Restauratieschilderen, Sign, DTP) drukken hierbij het gemiddelde.  

 
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. 
Het jaarresultaat is in 2017/2018 en in 2018/2019 68%. De landelijke norm is 68%. 
 

 
Percentage voortijdige schoolverlaters (VSV) 

Het voorlopige VSV-cijfer voor 2018/2019 is uitgekomen op 1,9% voor niveau 4 en 6,1% voor niveau 3.  Het beleid 
wordt continue geëvalueerd en - daar waar nodig – bijgesteld. 
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Afhandeling klachten 

Klachten worden geregistreerd en gevolgd door de coördinator Kwaliteit. In 2019 zijn 8 klachten via het 
klachtenmeldpunt afgehandeld. Voor de commissie van beroep voor de examinering werkt Cibap samen met 
SintLucas. 

 
Ontwikkeling huisvesting  

Naast het noodzakelijk planmatig onderhoud hebben in 2019 diverse verbouwingen, bouwkundige aanpassingen 
en interieurverbeteringen plaatsgevonden met als doel het verbeteren van het leef- en werkklimaat voor studenten 
en personeel. Zo zijn in 2019 het studentenplein, facilitaire ruimten (winkel/ magazijn) en de ruimte waar studenten 
(nieuwe) materialen kunnen ontdekken, ingrijpend aangepast. Ook zijn er de nodige investeringen gepleegd om het 
klimaat in het onderwijsdeel van het gebouw te verbeteren. Uitgangspunten hierbij zijn een zo optimaal mogelijke 
samenwerking tussen gebruikers, clustering van faciliteiten en een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik. 

 
In 2019 is de “Playground” geopend, een (tijdelijke) romneyloods waar studenten uitgedaagd worden bezig te gaan 
met hergebruik van materialen. Hiertoe zijn ook de verwerking van afvalstromen binnen het Cibap aangepast, 
zodanig dat afval uit de praktijklessen in eerste instantie worden aangeboden bij de Playground voor hergebruik. De 
doelstelling van de Playground (hergebruiken van materialen en verwerking van afvalstromen) is bereikt. De 
Playground wordt in het reguliere onderwijs ingezet/ ingeroosterd en studenten kunnen naar behoefte gebruik 
maken van de faciliteit indien deze niet is ingeroosterd. 

 
Binnen de organisatie worden met grote belangstelling de ontwikkelingen in de Spoorzone in Zwolle gevolgd.  

 
• Het Cibap is opgenomen in het ontwikkelkader dat is opgesteld rond de Spoorzone, waarbij locatie en 

volume bekend zijn	
• Dit ontwikkelkader zal in het proces zoals het er nu uitziet worden doorgerekend 
• Wij maken deel uit van dit proces en bereiden ons voor op besluitvorming, realisatie niet eerder dan in 2024 
• Tot die tijd blijven wij investeren in onze huidige locatie en gaan we over tot koop van de Ontwerpfabriek 

 
Begin 2020 is onze Raad van Toezicht akkoord gegaan met de koop van de locatie Ontwerpfabriek, welke 
momenteel gehuurd wordt van de gemeente Zwolle. Met deze koop is een investeringsbedrag van € 2,3 miljoen 
gemoeid, welk bedrag enerzijds wordt betaald vanuit de opbrengst van de verkoop van de locatie Esdoornstraat 
(in 2018) en anderzijds vanuit beschikbare liquide middelen. Wij verwachten deze investering per 1 juli 2020 
afgerond te hebben. 
 
Duurzaamheid 

Sectorroutekaart MBO: Omdat Cibap in 2017 al een strategie heeft bepaald in het nemen van energiebesparende 
maatregelen lopen wij momenteel voor op de sectorroutekaart klimaatakkoord MBO. In 2019 heeft Cibap aan de 
RVO-rapportageplicht voldaan door de indiening van een energiebesparingsplan. 
 
Gebouwlabel: Begin 2018 zijn acties uitgezet om te voldoen aan het verplichte C-label in 2022. Het hoofdgebouw 
voldoet sinds 2019 aan het C-label. De Ontwerpfabriek is in 2019 van een E-label naar een D-label gebracht. De 
doelstelling is de Ontwerpfabriek in 2020 te laten voldoen aan het C-label door isolatie van de twee lichtstraten. 
 
Afval: In 2019 is Cibap in samenwerking met de gemeente Zwolle een tender gestart om ons afval circulair aan te 
besteden. Het doel hierbij is marktpartijen en ketenpartners prikkelen te denken volgens de principes Re-duce, Re-
use, Re-design en Re-think. Een noodzakelijk stap om te komen van een lineaire economie naar een circulaire 
economie. Vanuit Omgevingsbewust en SDG 12 vindt hierin een koppeling plaats met het onderwijs. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Cibap heeft in 2019 een fors aantal acties verricht op het gebied van informatiebeveiliging. Er zijn technische en 
organisatorische maatregelen genomen om compliant te worden aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Concreet zijn er verwerkersovereenkomsten met alle leveranciers afgesloten, zijn de 
dataregisters geactualiseerd, in de inrichting van Eduarte herzien en is er een nieuw informatiebeveiligings- en 
privacybeleid ontwikkeld. Medewerkers hebben allemaal scholing gehad over informatiebeveiliging en privacy. 
 
Cibap heeft in 2019 meegedaan aan de saMBO-ICT benchmark en heeft daarbij een belangrijke groei 
doorgemaakt ten opzichte van 2018. Cibap scoort ruim boven het sectorgemiddelde.  
 
 
 
De cijfers zijn als volgt: 
 
 
Informatiebeveiliging (cluster 1 tot en met 6) 
2018                            2,4 
2019                            3,6 
 
Privacy 
2018                            2,3 
2019                            3,5 
 
Cibap heeft in 2019 vier datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De impact van deze datalekken 
was laag tot gemiddeld. De oorzaak van de meeste datalekken is gelegen in verkeerd menselijk handelen. De 
datalekken zijn geëvalueerd en er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om herhaling te 
voorkomen. 
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Hoofdstuk 3: Onze medewerkers 

 
 

Ontwikkelen, realiseren en borgen 

De dienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft in 2019 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 

In 2019 is in de thematafel Strategisch Personeelsbeleid een concept Personeelsbeleid uitgewerkt voor 2025.  Het 
Strategisch Personeelsbeleid is gebaseerd op een vijftal uitgangspunten. 
 
‘Medewerkers voorop’ betekent dat we blijvend hoge eisen stellen aan het ‘DNA’ van de huidige en toekomstige 
Cibap medewerker. Daarbij vormt het concept van de hybride docent de basis. De wendbaarheid van de organisatie 
geeft aan hoe we via slimme manieren van organiseren continuïteit in de toekomst willen borgen. Wendbaar 
organiseren betekent ook voortdurend kijken naar de juiste mix van functies en structuur. Daarin goed kunnen 
bewegen maakt dat we blijven aansluiten bij de ontwikkelingen. Door de hybride docent aan ons te willen verbinden, 
worden nieuwe eisen gesteld aan de arbeidsmarktcommunicatie en aan het inwerken, maar ook aan het borgen en 
ontwikkelen van talent dat al in huis is. Verbinden zal minder dan tot nu het geval is verbinden in langdurige (arbeids) 
relaties zijn. Juist de kracht van kortdurende samenwerkingen wordt belangrijk, met maatwerk en differentiatie in de 
afspraken. Een vakschool met grote ambities investeert veel in de professionaliteit van haar medewerkers, reflectie en 
leiderschap zijn daarbij sleutelbegrippen. Duurzaamheid is een van de nieuwe kaders in ons denken en handelen, 
voor strategisch personeelsbeleid vergt dit verdere aandacht voor vitaliteit en gezondheidsmanagement.   
 
Leiderschapstraject  

Cibap is in 2018 gestart met een leiderschapstraject om invulling te geven aan haar wens om te komen tot een 
gedeelde visie op leiderschap gebaseerd op haar kernwaarden. De visie kent een consistente verbinding met de 
waarden die wij hanteren bij het ondersteunen van onze studenten in hun leerloopbaan bij het Cibap. Deze 
verbonden en gedeelde visie is van belang om op eenduidige wijze sturing te geven aan de organisatie en haar 
teams. Dit vormt een randvoorwaarde voor een effectieve en efficiënte organisatie van het onderwijs en het behalen 
van een hoge onderwijskwaliteit. Goed leiderschap vormt tevens de randvoorwaarde voor een veilige en 
inspirerende werkomgeving waardoor de professionals van Cibap kunnen excelleren. Kortom goed leiderschap is 
nodig om de doelstellingen van Cibap te behalen. In 2019 is hier verder aan gewerkt. In 2020 zal met name aandacht 
worden besteed aan skills trainingen en aan ‘raakbaar leiderschap’. 

 
 

Talentgericht werken en Talent Ontwikkel Traject 

In vervolg op talent gericht werken is het Talent Ontwikkel Traject (TOT) gestart. Bij de eerste oproep hebben 46 
medewerkers zich opgegeven. Een deel daarvan opteert voor een managementfunctie, een deel voor een 
zwaardere inhoudelijke functie en een deel wil zijn of haar talenten inzetten binnen de diverse projecten. Met alle 
kandidaten is een gesprek gevoerd.  
 
Bij de managementfuncties is een kandidaat doorgestroomd naar een teamleiders functie en drie hebben een rol als 
taakhouder onderwijs gekregen. Met drie andere kandidaten heeft de begeleidingsadviescommissie een gesprek 
gevoerd. Voor een is het advies om niet in een management rol door te groeien, met de twee anderen zijn passende 
opleidingsafspraken gemaakt voor doorgroei op langere termijn. 
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Met elf mensen die een zwaardere inhoudelijk functie ambieerden zijn ook door een (andere) 
begeleidingscommissie gesprekken gevoerd. Bij vijf kandidaten is het advies om niet door te groeien naar een 
inhoudelijk zwaardere functie. Vier kandidaten kunnen op korte termijn doorgroeien en twee kandidaten op de wat 
langere termijn. 
De overige kandidaten krijgen op basis van projecten geregeld e-mails voor projecten waar men projectdeelnemers 
voor zoekt. 
 
Voor 2020 wordt gekeken of de kandidaten in het TOT een aparte positie in de werving en selectieprocedure 
kunnen krijgen.  

 
 

Werdrukplan    

Het Cibap neemt elke twee jaar deel aan het medewerker tevredenheidsonderzoek van Effectory.  Dit heeft in 2018 
geresulteerd in een nominatie voor de beste werkgever 2018. In 2020 is een nieuw MTO gepland.  
 
In 2019 is het werkdruk plan in samenwerking met de OR geschreven. Op basis van een enquête door de OR en de 
bevindingen van het MTO 2018 is een werkdrukplan met concrete acties opgesteld.  
 
Aandachtspunten uit enquête OR zijn: 

  
• Klimaatbeheersing 
• Te grote groepen 
• Roostering 
• Faciliteiten 
• Communicatie 

  
Aandachtspunten uit MTO 2018 zijn op Cibap niveau; 

  
• Open communicatie 
• Vitaliteit en arbeidsomstandigheden (waaronder klimaat)  
• Samenwerking 
• Leiderschap 
• Innovatie en onderscheidend vermogen. 

 
Het MTO 2018 wordt als 0 meting gezien en het MTO 2020 als eerste aanduiding voor het effect van de maatregelen. 

 
 

Gezondheid 

In 2019 is verder gewerkt aan het vitaliteitsbeleid. Opnieuw is er een vitaliteitsdag en een Periodiek medisch 
onderzoek (PMO) aangeboden voor medewerkers. Doel blijft om gezondheid, een gezonde leefstijl en balans werk 
privé onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Ongeveer 140 medewerkers hebben diverse 
workshops bezocht. Er hebben 15 mensen deelgenomen aan het PMO (dat stond alleen open voor mensen die nog 
niet hadden deelgenomen), 5 mensen is een vervolggesprek aangeboden.  
 

 
AVG en administratieve processen 

De personeelsadministratie wordt in toenemende mate geautomatiseerd. Hoewel gebruik wordt gemaakt van 
standaard systemen vergt het nog veel maatwerk om het gebruiksklaar te maken voor de organisatie. In 2019 zal dit 
proces verder worden doorgezet. Het Werving en Selectieproces gaat via AFAS outside digitaal. De volledige 
digitalisering van de personeelsdossiers is niet gelukt en zal waarschijnlijk in 2020 plaatsvinden. 
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Toekomstige ontwikkelingen 

• De thematafel Strategisch Personeelsbeleid is afgerond en wordt in 2020 vastgesteld door directie en OR. Dit 
in aansluiting op het nieuwe toekomstscenario van Cibap; Cibap 2025. 

 
• In 2020 wordt verder onderzocht hoe de wendbare organisatie eruit komt te zien. Dit in samenwerking met 

de cao-partners voor de MBO.  
 
• Het Talent Ontwikkel Traject zal verder worden vormgegeven en ingebed in de W&S-procedures. De 

Arbeidsmarkt communicatie krijgt een modernere vormgeving.  
 
• Het reeds ingezette leiderschapstraject wordt in 2020 verder ontwikkeld. In aansluiting op het 

toekomstscenario van het Cibap en het daaraan gekoppelde strategisch personeelsbeleid komt er een 
specifiek traject voor leidinggevenden. Dit traject zal modulair en zoveel mogelijk in company worden 
vormgegeven.  

 
• De Covid-19 effecten op de formatie en roostering gaan voor het schooljaar 2020-2021 een belangrijke rol 

spelen. De betekenis hiervan is nog niet aan te geven. 
 
• Op verzoek van RvT en vakbonden wordt in 2020 een meerjaren personeelsplanning gemaakt. Hierbij zal 

gebruik gemaakt worden van de HR3P methode.  
 
Bij Strategische Personeelsplanning (SPP) gaat het om het verkrijgen van voldoende en kwalitatief goed personeel in 
de toekomst. Om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de medewerkers is een praktisch HR instrument aanwezig: de 
HR3P Competentiematrix. Dit instrument brengt de potenties en competenties in beeld. HR3P is een afkorting voor 
Human Resources Performance Potential Portfolio. Dit is een matrix waarbij de huidige prestaties van medewerkers 
wordt uitgezet tegen de aanwezige potentie. Daarna wordt dit afgezet tegen de toekomstige Strategische 
Personeelsbehoefte. 

 
 
Personeelsbestand 

Voor de verdeling man-vrouw en leeftijdscategorie hebben we de stand genomen per 31 december 2019. Voor Fte’s 
gebruiken we het gemiddelde over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Op 31 december 2019 
waren er in totaal 246 medewerkers werkzaam voor het Cibap. Het gemiddeld aantal FTE in kalenderjaar 2019 is 
uitgekomen op 159.9 FTE.   
 

 

Man - Vrouw 

56% van onze medewerkers in 2019 is vrouwelijk. Er lijkt daarmee sprake van een evenwichtige verdeling. In 
managementfuncties is 56% man en 44% vrouw. Als definitie voor managementfunctie is aangehouden directie, 
teammanager, hoofden van dienst en bureau coördinator (voor zover zij ook hiërarchisch leidinggeven). 
Meesterdocenten zijn niet meegenomen als managementfunctie. Als de meesterdocenten wel worden meegeteld is 
de verhouding 48% vrouw t.o.v. 52% man.  
 

 
Vast - Tijdelijk 

Van de 159,9 FTE betrof ruim 80% in 2019 een vaste aanstelling bij het Cibap. De overige 20% betrof tijdelijke 
aanstellingen die afgenomen worden bij onze partner Innotiq Cibap.  Eind 2019 is afgesproken de tijdelijke 
contracten minder via Innotiq te laten lopen en meer zelf aan te bieden. 
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Type dienstbetrekking 

75% van onze medewerkers houdt zich volledig of grotendeels direct bezig met het onderwijs. De overige 25% 
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 2019 tot en met 
31 december 2019 is het voortschrijdend verzuim uitgekomen op 4,93%. Met name het aandeel lang verzuim is met 
4,05% hoog. Ook de leeftijdscategorie 45 – 55-jarigen is met 8,1% verzuim oververtegenwoordigd. In 2020 wordt 
specifiek voor deze groep beleid gemaakt. Verzuim wordt actief gemonitord en daar waar mogelijk worden 
passende acties ingezet. Het verzuim is ten opzichte van 2018 licht gedaald.  
 
 

Banenafspraak 

Op 19 november 2018 heeft de Staatssecretaris SZW, in vervolg op eerdere brieven, de Tweede kamer geïnformeerd 
over de contouren van de vereenvoudiging van het systeem van de banenafspraak. Kernpunten van de vereenvoudiging 
zijn: 

• De focus is op extra banen, niet op waar banen meetellen 

• Inleenadministratie moet overbodig worden 

• Inkoop meetellen bij inkopende werkgever 

• Focus op belonen van werkgevers die het goed doen 

  
Cibap heeft 1 medewerker in dienst voor 0,8 fte die voldoet aan de criteria voor de banenafspraak.  Bij inkoop wordt 
rekening gehouden voor een voorkeur voor leveranciers die voldoen aan de regeling. Dit leidt in 2020 tot de realisatie 
van meer inzet.  
  
 
 

  



 23 

Kengetallen medewerkers 2019 
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Hoofdstuk 4: 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 verder toegenomen. Deze ontwikkeling draagt bij aan het 
verruimen van leermogelijkheden voor studenten en docenten. 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.  
 
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 het leren voor de student plaatsvindt in de driehoek met opdrachtgever, creatieve 
professional met de docent als begeleider van het leerproces.  
Het aantal creatieve professionals dat actief (mee-) werkt in de Ontwerpfabriek liet een verder stijgende lijn zien. 
De projecten voor externe opdrachtgevers worden nu alle begeleid door creatieve professionals. Dit bevordert de 
kwaliteit van het proces en het eindproduct dat de studenten opleveren. Voor de docent betekent het dat deze 
directe input vanuit het werkveld krijgt en daar ook in de actualiteit op is aangesloten. 
In 2019 zijn we begonnen met de ontwikkeling van programma’s in het kader van een leven lang ontwikkelen. 
Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de merknaam Cibap Next. 
 
 
Doorstroom hbo 

• Studenten werden voorbereid op studeren in het hbo via het keuzeprofiel 'Studeren – doorstroom hbo’ 
Binnen dit keuzeprofiel worden keuzedelen aangeboden op een wijze die nauw aansluit op de hbo 
competenties.  

• Cibap studenten werken multilevel, multidisciplinair samen met hbo studenten van ArtEZ, Saxion, 
Windesheim, (Gamedesign) en tot in 2019 met de Nieuwe Hanze Unie aan vraagstukken van externe 
opdrachtgevers.  
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Excellentie 

Cibap bevordert excellentie op verschillende manieren. 
Het excellentieprogramma bestond in 2019 uit: 
• Meestertraject restauratie schilderen; een vierjarig plusprogramma dat leidt tot een extra door vakspecialisten 

erkend certificaat. Sinds 2018 werkt Cibap hierin nauw samen met Nimeto.  
• Sinds 2018 kunnen studenten 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. De tweede groep studenten behaalden hun 
Bachelor Degree in 2019.  

• In 2019 zijn we de procedure gestart om te worden geaccrediteerd voor de uitvoering van Level 6 van de 
opleiding Visual Communication (v/h Graphic Communication) 

• In 2019 zijn studenten die de nieuwe opleiding International Creative Business Developer (iCBD), doen in de 
examenfase terechtgekomen. 

• 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).  

 
 
Internationalisering 

• Studenten en docenten hadden in 2019 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.  

• We zien conform onze doelstellingen dat het aantal studenten dat een internationale stage doet toeneemt. 
• In 2019 zijn de internationale excursies nieuwe stijl (expliciet accent op kennismaking op- en uitbouwen van 

relaties met de creatieve industrie in Europa) uitgevoerd.  Er zijn voorbereidingen getroffen  om een aantal 
internationale hubs binnen Europa in het leven te roepen, die ook zijn gerealiseerd.    

• Het beleid in 2019 richtte zich op de versterking van het Wereldburgerschap, uitbreiding tweetalig onderwijs, 
het uitbreiden van buitenlandse stagemogelijkheden en de inzet van Virtual Classrooms. Het laatste punt is 
nog niet helemaal uit de verf gekomen maar zal in 2020 ter hand worden genomen. 

 
 
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. 
Activiteiten waren: 
• De jaarlijkse Cibap Businessmeeting; dit keer in het teken van e-commerce en online marketing 
• 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. 

• 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. 
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• Cibap Next ons antwoord op de vraag naar programma’s voor een leven lang ontwikkelen werd in 2019 
ontwikkeld. 

• Cibap maakt daarnaast met Cibap Next deel uit van het verband van regionale en landelijke opleiders in de 
regio Zwolle verenigd in de RegioOpleiders. 

 
 
Ontwerpfabriek 

De broedplaatsfunctie van de Ontwerpfabriek, gericht op innovatie, met daarin opdrachtgevers, studenten, 
creatieve professionals en docenten, heeft zich in 2019 verder kunnen ontwikkelen.  
• Er werden meer dan 40 projecten uitgevoerd in opdracht van bedrijven, overheden en maatschappelijke 

organisaties; 
• De opdrachtgevers waren actief betrokken in het co-creatieproces. Bij alle opdrachten die werden 

uitgevoerd waren creatieve professionals betrokken.  
• Er zijn 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.  

• Made By vervulde zijn functie als springplank voor verkoop van door studenten en docenten gemaakte 
producten. In de loop van 2019 verhuisde Made By naar een ander pand in het centrum van Zwolle. 

 
 
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 in 2019 dragen daaraan bij: 
• Onderzoek onder studenten naar de belangstelling voor ondernemerschap. Dit aantal neemt steeds verder 

toe.  
• 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.  
• Het leerwerkbedrijf van Cibap is overgedragen aan de Creatieve Coöperatie.  
• In 2019 werd de voorbereiding gestart om een Centrum voor Ondernemerschap te starten waarbinnen 

studenten ook stage kunnen lopen.  
 
 
Onderwijsveld regionaal/ landelijk/internationaal 

• In 2019 waren er twee bijeenkomsten van de Academische Werkplaats waaraan docenten creativity vanuit 
beide scholen, het lectoraat van ArtEZ (kunst- en cultuureducatie), creatieve professionals, studenten en 
directie van beide scholen meededen. 

• 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, we bereidden de 
organisatie voor van waaruit het ‘Leven Lang Ontwikkelen programma’ gestalte krijgt. Dit programma draait 
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onder de naam RegioOpleiders en is een samenwerking van de Z8 en een aantal landelijk opererende 
opleiders.  

• Het Cibap maakt als identiteit gedreven 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. 

• Cibap maakt deel uit van het Consortium Creatief Vakman, waar verder HMC en SintLucas deel van uitmaken. 
• We werken samen met de Crafts Council Nederland. 
• In 2019 werd vanuit de Sectortafel Creative Industrie de branchevereniging voor de creative industrie 

opgericht, onder de naam Creative Works.  De branchevereniging voor krachtige bundeling van creatieve 
bedrijven die een belangrijke impuls geeft aan de economische ontwikkeling van de Regio Zwolle. 
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Hoofdstuk 5: Kwaliteit  
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Rapportage kwaliteitsagenda 2019 – 2022  
 
Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 Cibap vakschool voor vormgeving 
 
Deze rapportage volgt de maatregelen die genoemd worden in de kwaliteitsagenda 2019-2022. De maatregelen zijn 
ondergebracht in vier thema’s. 
1.     Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
2.     Gelijke kansen voor iedereen 
3.     Kwetsbare jongeren 
4.     Overige Cibap-thema’s 
  
In deze rapportage is een paragraaf opgenomen over de manier waarop de kwaliteitsagenda onder de aandacht is 
gebracht en gebleven bij studenten en medewerkers. Belangrijk hierbij is te vermelden dat de maatregelen uit de 
kwaliteitsagenda integraal onderdeel uitmaken van Cibap 2025, de strategie van Cibap, verwoord op zestien Cibap 
strategiekaarten (https://www.cibap.nl/2025/) 
Tot slot bevat deze rapportage aan het eind een verantwoording van de inzet van middelen op hoofdlijnen. 
  

1 Maatregelen 
Opleiden voor arbeidsmarkt 
van de toekomst 

  

  Maatregel Stand van zaken 1 april 2020 
1 Cibap Top 100 

Lijst van verbinding, 
betrokkenheid en kansen 

Creative Works (de branchevereniging van creatieve industrie in de regio) 
verzamelt een Creative Advisory Board om zich heen. Feitelijk fungeert deze 
Advisory Board als Top 100. Deze kan als gerealiseerd worden beschouwd.    

2 Accountmanagers 
Verkenners en verbinders 

Is binnen het team van Cibap Next belegd. Blijft dat relatiebeheer met het oog op 
stages en examineren in de beroepspraktijk ook nadrukkelijk aandacht behoeft. 

3 Cibap Alumni 
InBeeld en InContact 

Succesvol evenementen georganiseerd in november 2019 en januari 2020. Talent 
Ontwikkel Module wordt ontwikkeld en geworven onder alumni. De 
belangstelling viel echter tegen. Daarom besloten dat er een andere inhoud zal 
moeten worden ontwikkeld. Is intussen opgepakt.  

4 Vertaling naar leerlijnen 
Actueel onderwijs door verbinding 
met buiten 

Door per opleiding taakhouders Onderwijs te benoemen is regelmatig contact 
tussen de accountmanagers (maatregel 2), BPV begeleiders en meesterdocenten 
geborgd. 

5 Ontwerpfabriek 
Tref- en kruispunt 

Naast de expositieruimte van MaterialDistrict is een tweede ruimte ingericht voor 
producten van fabrikanten op het gebied van interieurmaterialen. Het evenement 
voor studenten en medewerkers Playground No Waste vond plaats op 25 april 
2019. 

6 Cibap in Company 
Het bedrijfsleven naar binnen 

CIC, opdrachten uit het creatieve werkveld met professionals uit de 
beroepspraktijk is structureel onderdeel van het programma voor Fase 4-
studenten. 

7 Vervolg verbeterplan BPV Stagevoorbereiding maakt deel uit van het curriculum, met name voor studenten 
Fase 1, die hun eerste stage tegemoet zien. De taakhouders Onderwijs zorgen 
voor de verbinding tussen onderwijs en BPV. Matching voor een BPV plaats 
gebeurt door gestructureerde en proactieve opstelling van BPV begeleiders. 

8 Leven lang ontwikkelen 
  

Cibap Next is officieel gelanceerd in maart  2020. Cibap Next voorziet in 
skillstrainingen voor creatieve professionals, inspiratiesessies en meetups. 
De kwaliteitsagenda richt zich op een aanbod voor alumni, het aanbod van Cibap 
Next sluit op de vraag aan vanuit de alumni. Daarnaast wordt een Talent 
Ontwikkel Module ontwikkeld die studenten helpt bij de overgang van studie naar 
werk. Het Centrum voor Entrepeneurship opgericht om starters te ondersteunen 
en te faciliteren. 

     
  Indicatoren Kwaliteit 

Opleiden arbeidsmarkt van de 
toekomst 

Met het platform Cibap Active gaan we met studenten in gesprek over de vraag of 
onze onderwijs praktijk realistisch is en gericht op de bestaande arbeidsmarkt.  
Indicator: in 2020 geven studenten het onderwijs op dit gebied het cijfer 6,5. 
Resultaat juni 2019: 7,2, waarmee we gelijk boven de gestelde norm starten. We 
gaan uit van een verbetering van de 7,2 in de komende jaren. 
JOB monitor: Sluit wat je op school voldoende aan bij wat je moet kunnen op 
stage? Ambitie: score 3.5. 
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Resultaat verwacht in mei 2020. 
2 Maatregelen Gelijke kansen 

voor iedereen 
  

  Maatregel Stand van zaken 1 april 2020 
9 Internationalisering 

Cibap studenten en hun plek in de 
wereld 
-        Curriculum 
-        Hubs 
-        Stages, excursies 
  

In de loop van februari 2020 zijn er drie hubs ingesteld en gecontracteerd: t.w. in 
Malaga, Berlijn, Florence. Barcelona is in voorbereiding.  
Het aantal studenten op internationale stage is ruim boven de streefnorm van 12 
% uitgekomen. 

10 Virtual Classrooms 
Kansrijke verbindingen door 
online verbinding 

Nog niet opgestart in 2019. 
Start in maart 2020, doorontwikkeling t.b.v. studiejaar 2020/2021 

11 Tweetalig Onderwijs 
Taal, voorwaarde voor grenzeloos 
samenwerken 

In 2019 zijn docenten gestart met het volgen van Cambridge-modules Engels. 

12 Creative Technology 
Ontwikkelen leerlijnen en inkoop 
programma’s 

De afspraken met ITPH zijn niet van de grond gekomen. In plaats daarvan is 
ingezet op ontwikkeling van Creative Technology in de verschillende opleidingen. 
De eerste CT-workshops zijn georganiseerd en uitgevoerd in februari 2020. 

13 Excellentieprogramma’s 
Continuering bestaande 
programma’s 
  
-        ICBD 
-        Northampton 
-        Restauratieschilderen 

De aanvraag om van de opleiding ICBD een crossover-opleiding te maken is in 
maart 2020 gehonoreerd. 
Van de University of Northampton heeft Cibap in maart de ‘institutional  en staff 
approval’  ontvangen om de Bacheloropleiding Visual Communication te kunnen 
verzorgen. 
Binnen de huidige ICBD opleiding wordt het eerste jaar van het AD MediaDesign 
aangeboden: dit aanbod wordt verder verfijnd en aangeboden aan alle 
geïnteresseerde Cibap studenten. 
Er is een projectleider aangesteld om beide processen te begeleiden. 
Het excellentieprogramma Restauratie schilderen loopt: in 2019 hebben 4 
studenten hiervoor (deel)certificaten ontvangen. 

     
   Indicatoren Kwaliteit 

Gelijke kansen voor iedereen 
Met het platform Cibap Active gaan we met studenten in gesprek over de vraag of 
ons onderwijs uitdagend is en of het aansluit op individuele verwachtingen. 
Indicator: in 2020 geven studenten het onderwijs op dit gebied het cijfer 6,5. 
Resultaat juni 2019: 6,9 
  
We houden bij hoeveel studenten er deelnemen aan de trajecten en streven een 
toename van 20% per jaar. 
Resultaat verwacht in juni 2020. 

3 MaatregelenKwetsbare 
jongeren 

  

  Maatregel Stand van zaken 1 april 2020 
      
14 Student in Beeld 

Begeleiding en persoonlijke 
aandacht 

Professionaliseren begeleiding: Voor de inzet van Eduarte als begeleidingstool is 
in 2019 een project gestart, dat voor de zomer 2020 met een inrichtingsadvies 
komt. 
Verzuimbeleid: bestaande beleid is uitgebreid en verscherpt d.m.v. het 
verzuimspreekuur. 
Samenwerking: 
·       Plusvoorziening i.s.m. Deltion 
·       Grip op je dip, mantelzorg, gelukslessen i.s.m. Deltion. 
·       Playing for Succes (i.s.m. PEC Zwolle) 
·       Projecten: verzuimagenda, intergrip, VSV. 
  

     
 
 

  Indicatoren Kwaliteit 
Kwetsbare jongeren 

Doelstelling is het percentage VSV voor 2020: 2,8 
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Krijgen kwetsbare jongeren voldoende handreikingen aangeboden? Op deze 
vraag wordt antwoord gezocht tijdens een Cibap Active bijeenkomst met 
studenten en studiecoaches/studiebegeleiders. 
Deze staat gepland voor maart 2020 (heeft nog niet plaatsgevonden). 
 

4 Overige maatregelen 
Kwaliteitsagenda Cibap 

  

  Maatregel Stand van zaken 1 april 2020 
15 Vitaliteit 

Voorwaarde voor creatief 
vakonderwijs 

In 2019 is tweemaal een vitaliteitsdag voor medewerkers georganiseerd, waarbij 
diverse workshops zijn aangeboden. 
 

16 No School 
Creative pioneers bij Cibap and 
SintLucas 
  

Door de meesterdocenten is vanuit de Academische Werkplaats een Trendreport 
uitgebracht, dat is toegevoegd aan de strategiekaarten Cibap 2025. 
In het kader van De Academische Werkplaats waren er bijeenkomsten voor 
studenten en collega’s waarbij werd stilgestaan bij de wijze waarop creatieve 
mensen leren. Er werden twee talkshows aan gewijd die zijn opgenomen en 
verspreid via de website van No School. In juli 2019: Een leven lang nieuwsgierig 
met Danae Bodewes en december 2019: Je creatieve brein met Mark Mieras. 
 

17 Identiteit 
Practoraat Verschillen waarderen 

Alle Studenten van Fase 2/3 hebben meegewerkt aan de expositie Verschillen 
Waarderen, die werd ingeleid door een lezing van Birgit Pfeiffer (practoraat 
‘Verschillen waarderen’) over het belang van empathie en compassie. 

  
  Betrokkenheid studenten en 

medewerkers 
  

 
 
  

Studenten Met het platform Cibap Active krijgen studenten gelegenheid op verschillende 
manieren te participeren: studentenraad, PR-team, Issue Council, Feestcommissie, 
Cimaatje, studentenvereniging en studentenpanel. De laatste wordt ingezet om 
de betrokkenheid van studenten bij de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda te 
volgen. 

  Medewerkers Medewerkers zijn nauw betrokken bij de opstelling van het strategiedocument 
Cibap 2025. De maatregelen uit de Kwaliteitsagenda maken hier deel van uit. 
In maart 2025 zijn de strategiekaarten gepubliceerd en geïntroduceerd in alle 
opleidingsteams. 
De kwaliteitsagenda staat gepubliceerd op de startpagina van het intranet voor 
medewerkers. 

  
  Inzet van middelen op 

hoofdlijnen 
  

    De begroting voor 2019 is vergeleken met de werkelijke kosten in 2019. Hieruit 
blijkt dat de werkelijke kosten licht achterblijven. 
In totaliteit is er euro 1,36 mln. uitgegeven aan de kwaliteitsagenda in 2019 en 1,5 
mln. begroot aan uitgaven. 
  
Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst 
De uitgaven docentenstages blijven achter en er is een vacature bij de 
meesterdocenten. Er is meer uitgegeven aan de realisatie van de Playground. 
Gelijke Kansen 
Het onderdeel Creative Technology heeft vertraging opgelopen, de activiteiten 
staan nu gepland voor 2020 en volgende jaren. Er is meer uitgegeven aan de 
excellentietrajecten en minder aan wereldburgerschap. 
Kwetsbare jongeren 
Hier is het verschil tussen werkelijk en begroot klein. 
Overige 
Er is meer geld uitgegeven aan vitaliteit en leiderschap.  
  
Het aandeel landelijke speerpunten in de totale kwaliteitsagenda van Cibap 
bedraagt in 2019 91,1%, begroot was 91,7%. 
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Hoofdstuk 6: Financiële verantwoording 

 

Financieel beleid 

Het financieel beleid van het Cibap is gericht op een structureel evenwicht tussen baten en lasten en een gezonde 
vermogenspositie. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting 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,  

 
Jaarlijks wordt een meerjaren exploitatiebegroting opgesteld voor het komende jaar en de vier daaropvolgende 
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 vanuit het directieteam 
en de daarop gebaseerde teamplannen van de onderwijsteams, de ondersteunende bureaus en de diensten. 

 
Ook beschikt het Cibap over een meerjaren liquiditeitsbegroting, een meerjaren verloop van de balansposities en de 
financiële kengetallen rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De financiële kengetallen zijn onderdeel van de 
meerjarenbegroting.  
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de doorontwikkeling van Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs 
(Cibap Pro) richting 2025, de opgestelde kwaliteitsagenda voor de komende jaren en de Cibap strategie tot 2025. 
Wij hebben in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een stabiel studentenaantal van 1800 studenten de 
komende jaren en daardoor een stabiele formatie- en huisvestingsbehoefte. Op het moment van schrijven van dit 
bestuursverslag zien wij de aanmeldingen licht teruglopen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit zou kunnen 
betekenen dat wij op 1 oktober 2020 starten met een net iets lager studentenaantal dan 1800 studenten. 

 
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 bij te sturen als de financiële ontwikkeling anders is dan 
gewenst. De rapportages worden ook besproken in het management breed overleg (directie, teammanagers, 
meesterdocenten, bureau coördinatoren en hoofden van dienst) en in de vergaderingen met de Raad van Toezicht.  
Voor het treasurybeleid beschikt het Cibap over een treasurystatuut. Per kwartaal vindt hierover rapportage plaats 
door de directeur F&C aan het College van Bestuur. 
Jaarlijks voor 1 juli wordt het financieel jaarverslag (inclusief goedkeurende verklaring van de accountant) 
gerapporteerd aan het CvB en de RvT en besproken met de medezeggenschap (OR, SR en ARO). 

 
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 2 procent. 
De investeringsbegroting dient te passen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting. 
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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 2019 op hoofdlijnen 

Het boekjaar 2019 heeft een positief exploitatieresultaat te zien gegeven van € 348.195,- (enkelvoudig). Dit is lager 
dan begroot (€ 388.152,-).  
De baten zijn € 603.187,- hoger dan begroot, met name door hogere overige baten (€ 329.348,-), rijksbijdragen (€ 
157.739,-) en hogere overheidsbijdragen (€ 116.100,-) dan begroot. 
De lasten zijn € 642.351,- hoger uitgevallen dan begroot. Met name de overige lasten zijn hoger dan begroot  
(€ 619.548,-). De personele-, huisvestings- en afschrijvingslasten liggen op het niveau van de begroting.  
Het saldo van rentebaten en – lasten is conform begroting. 
De overige baten zijn hoger dan begroot door hogere detacheringsopbrengsten dan begroot (€ 41.508,-), hogere 
diverse baten dan begroot (€ 161.622,-) en hogere excursie opbrengsten dan begroot (€ 151.700,-). De rijksbijdragen 
zijn hoger dan begroot door hogere VSV gelden (€ 73.598,-) en hogere vergoeding zij-instroom (€ 76.666,-). De 
overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot door hogere USZO vergoeding (€ 77.762,- ) en hoger wachtgeld (€ 
38.338,-). 
De stijging van de overige lasten ten opzichte van de begroting 2019 heeft te maken met hogere kosten voor 
meerdaagse buitenland excursies (€ 151.700,-), hogere materiaalkosten onderwijs (€ 36.514,-), hogere kosten 
betreffende inventaris en apparatuur (€ 148.319,-), hogere materiele kosten kwaliteitsagenda (€ 114.094,-), hogere 
kosten ontwikkeling Leven Lang Ontwikkelen via Cibap Next (€ 98.736,-), hogere kosten in het kader van 
tegemoetkoming schoolkosten minimagezinnen 18- (€ 28.732,-) en hogere kosten dan begroot ten behoeve van 
een AD traject (€ 35.660,-).  

 
De investeringen in 2019 bedroegen € 852.517,- en de desinvesteringen bedroegen € 25.247,-. De desinvesteringen 
hebben betrekking op verkochte inventaris en apparatuur (o.a. CNC frees). Door de Raad van Toezicht is voor het 
jaar 2019 een bedrag van € 900.000,- aan reguliere investeringen goedgekeurd.  

 
De liquiditeitspositie (current ratio) van de stichting is per 31 december 2019 ruim voldoende (2,04). De 
liquiditeitspositie is iets lager dan de positie per 31 december 2018 (2,16). Ook de quick ratio (2,02 per 31 december 
2019) is ruim voldoende. De quick ratio per 31 december 2018 was 2,15. De iets mindere liquiditeitspositie wordt 
enerzijds veroorzaakt door hogere kortlopende schulden en anderzijds een hoger investeringsniveau. In 2020 gaat 
het Cibap de opbrengsten die in 2018 voortgekomen zijn uit de verkoop van de locatie Esdoornstraat, inzetten om 
de Ontwerpfabriek te kopen van de gemeente Zwolle. Hierdoor zal de liquiditeitspositie in 2020 afnemen ten 
opzichte van 2019.  

 
De solvabiliteitspositie 1 van de stichting is per 31 december 2019 0,43 en is daarmee gestegen ten opzichte van 31 
december 2018. 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 2019 bedraagt de solvabiliteit 2 ratio 0,50. Deze ratio is ten opzichte van 31 december 2018 (0,48) 
eveneens verbeterd. De meerjarenbegroting 2020-2024 laat jaarlijks positieve exploitatieresultaten zien, waardoor 
de solvabiliteitspositie de komende jaren zal verbeteren.  

 
De rentabiliteit over 2019 heeft 1,88% bedragen. 

 
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. 
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Toelichting op de begroting 2020 

 
Algemeen 
Op het moment van schrijven van deze toelichting verwachten wij geen materiele wijzigingen ten opzichte van de 
begroting, als gevolg van de corona uitbraak. 

Baten 

De baten in de begroting 2020 zijn gebaseerd op de bekostigingsinformatie, zoals ontvangen van het Ministerie 
van OC&W. De te verwachten inkomsten voor rijksbijdrage, kwaliteitsagenda en wachtgeld waren ten tijde van het 
opstellen van de begroting bekend. Daarnaast zijn opbrengsten voor zij-instroom en studieverlof BVE begroot. De 
overige baten betreft met name opbrengsten vanuit de verhuur van lokalen, printshop, detacheringsopbrengsten 
en studentenbijdragen (studentenmagazijn, print credits, verhuur kluisjes). 
Wij begroten over 2020 een hoger opbrengsten niveau als over 2019 (€ 18.548.000 versus € 17.883.000). 
Belangrijke elementen in deze stijging zijn de rijksbijdrage, de kwaliteitsgelden, zij-instroom en studieverlof. 
 
Lasten 

Personeelslasten 
De personeelslasten zijn gebaseerd op de zittende formatie per 1 september 2019. In het kader van 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. Het stabiel 
blijvende studentenaantal heeft tot gevolg dat de formatie op dat punt stabiel blijft. In de begroting 2020 stijgen 
de personele lasten met € 873.000,- ten opzichte van de begroting 2019. 
Er is in de begroting 2020 geen rekening gehouden met een CAO stijging, omdat de van toepassing zijnde CAO 
per 1 juli 2020 afloopt en er op het moment van opstellen van de begroting 2020 nog geen duidelijkheid is over 
een nieuwe CAO. De eenmalige uitkering in januari 2020, hebben wij in 2019 als financiële verplichting 
opgenomen en is niet opgenomen in de begroting 2020. 
Binnen de personeelslasten is een bedrag van € 275.000,- gereserveerd voor beleid, strategie en (onderwijs) 
ontwikkeling en een bedrag van € 455.000,- regelruimte voor onderwijsteams en ondersteunende diensten, voor 
het opvangen van ziekteverzuim en piekbelasting. Ook zijn bedragen gereserveerd voor een vitaliteitsprogramma, 
vervangende inzet in het kader van docentenstages en extra benodigde formatie voor examinering in de 
beroepspraktijk. 
 
Afschrijvingen 
Er is rekening gehouden met afschrijvingslasten voor investeringen in het boekjaar 2020. De begrote 
afschrijvingslasten (€ 976.500,-) liggen op een hoger niveau als in de begroting 2019. Door de Raad van Toezicht is 
een investeringsbegroting van € 900.000 goedgekeurd voor 2020. 
 
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. Met de gemeente Zwolle is een huurovereenkomst met een looptijd van 15 jaar 
overeengekomen, ingaand 1 januari 2016. In februari 2020 heeft onze Raad van Toezicht goedkeuring gegeven 
aan de koop van de locatie Ontwerpfabriek van de gemeente Zwolle. Streefdatum is deze investering per 1 juli 
2020 afgerond te hebben. Met de koop van deze locatie is nog geen rekening gehouden in de 
meerjarenbegroting. 
 
Overige lasten 
Hieronder zijn onder andere opgenomen materiaalkosten ten behoeve van het onderwijs, ICT gerelateerde kosten, 
kosten passend onderwijs, kosten niveau 5 en 6 trajecten, reis- en verblijfkosten, marketing- en 
communicatiekosten, contributies/ lidmaatschappen, beheer- en administratiekosten en kosten van 
medezeggenschap. Ten opzichte van de begroting 2019 stijgen de overige lasten met € 15.000,-. 
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Financiële baten en lasten 
Als financiële baten zijn opgenomen de rente op spaarrekeningen. 
De financiële lasten betreft de te betalen rente op langlopende leningen. 
 
 
Notitie helderheid 

 
Thema 1: Uitbesteding 
Wij hebben in 2019 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. 
In het kalenderjaar 2019 hebben studenten van het Cibap bij SintLucas onderwijs gevolgd in het kader van het 
Northampton traject (BA traject). 
 
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten 
In het verslagjaar 2019 is een begin gemaakt met het opzetten van activiteiten in het kader van Leven Lang 
Ontwikkelen, middels Cibap Next. De opstartkosten voor Cibap Next (o.a. ontwikkelen les- en cursusmateriaal, 
lancering Cibap Next en de strategie- en concept ontwikkeling) zijn in 2019 door het Cibap voor haar rekening 
genomen (ca. € 98.000,-). Vanaf 2021 is er een sluitende begroting voor Cibap Next. 
 
Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen 
Tot nu toe zijn door ons sporadisch vrijstellingen verleend. Wel worden vrijstellingen voor verkorting van de duur 
van de BPV verleend. 
 
Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf 
Dit thema is niet van toepassing bij het Cibap. 
 
Thema 5: in- uitschrijvingen van deelnemers 
 

Uitschrijvingen 1-10-2019 1-11-2019 1-12-2019 1-1-2020 1-2-2020 

Bekostigde deelnemers 1824 1813 1802 1796 1767 

Uitval zonder diploma 0 5 19 5  

Uitval met diploma 0 3 3 23  

Inschrijvingen 0 0 0 1  

 
 
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 zich, gedurende de looptijd van de OOK, 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 
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ingeschreven is op peildatum 01/10. Deze inschrijving wordt vergeleken met de inschrijving op 01/10/+1. Op 
01/10/2019 zijn 219 studenten ingeschreven op een ander crebo nummer (kwalificatie) dan op 01/10/2018. 170 
(78%) studenten zijn gewisseld in de overgang van fase 1 naar fase 2. Dit is inherent aan het brede oriëntatie jaar 
in fase 1.  
 
Thema 7: Bekostiging van maatwerk-trajecten ten behoeve van bedrijven 
Dit thema is bij het Cibap niet van toepassing. 
 

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 2019 
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 rentevast periode van 10 jaar. Alle langlopende leningen zijn geborgd door de Stichting 
Waarborgfonds MBO. 
 
Alle overtollige liquide middelen staan 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. 
Het Cibap heeft geen beleggingen en leningen uitstaan.  
In het verslagjaar 2019 heeft het Cibap geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten. 
In juli 2018 hebben wij onze locatie Esdoornstraat, inclusief de aandelen in de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. 
verkocht. De verkoopopbrengst staat op een spaarrekening. Met het waarborgfonds MBO is afgesproken dat de 
verkoopopbrengst wordt ingezet voor onroerend goed transacties of het aflossen van een langlopende lening. In 
het boekjaar 2020 zullen deze middelen worden ingezet om de locatie Ontwerpfabriek te kopen van de gemeente 
Zwolle. 
 

Ontslaguitkeringen 

In 2018 is een reservering getroffen voor ontslaguitkeringen, welke in 2019 is afgewikkeld. Het verschil tussen de 
getroffen reservering en de uitbetaling is ten gunste van het exploitatieresultaat gebracht. 
Begin 2020 zijn aan twee medewerkers voorstellen tot een vaststellingsovereenkomst gedaan. In het boekjaar 
2019 zijn reserveringen getroffen voor deze overeenkomsten.  
 
Beleid m.b.t. ontslaguitkeringen 
Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen van onvoldoende functioneren van een medewerker in de 
organisatie, dan is het beleid dat in eerste instantie wordt gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen de 
organisatie. Bij onvoldoende herplaatsingsmogelijkheden worden door het Cibap uitstroommogelijkheden 
gefaciliteerd om door te stromen van werk naar werk. Hierbij worden onder andere scholings- en 
trainingsfaciliteiten aangeboden en wordt in overleg met de medewerker ook gekeken naar de mogelijkheid te 
komen tot een contractovername door een derde partij. 
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Set met Indicatoren conform regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (Resultatenbox) 

 

Toelichting liquiditeit meerdere jaren 

Mede door het realiseren van positieve exploitatieresultaten voldoet de liquiditeitspositie ruimschoots aan de 
norm die hieraan gesteld wordt door OC&W (0,50). De current ratio bedraagt per 31-12-2019 2,04. Op basis van 
onze meerjarenbegroting verwachten wij een current ratio van 2,02 per 31-12-2024. 
In de berekening van de current ratio is rekening gehouden met de effecten van de verkoop van de locatie 
Esdoornstraat. Wij zijn er in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat deze verkoopopbrengst in 2020 wordt 
ingezet ten behoeve van het aflossen van een langlopende lening. 
 
 
Toelichting rentabiliteit meerdere jaren 

In 2019 bedroeg de rentabiliteit 1,88%. Voor 2019 was een rentabiliteit begroot van 2,17%. Wij begroten de 
komende jaren een positieve rentabiliteit te kunnen realiseren. In het kalenderjaar 2022 begroten wij een lage 
rentabiliteit, namelijk 0,20% veroorzaakt door het verschuiven van de gelden voor de afrekening van de 
kwaliteitsagenda naar 2023. In 2023 begroten wij een hogere rentabiliteit (5,68%) door deze verschuiving. Er is 
rekening gehouden met de afschaffing van cascade vanaf kalenderjaar 2019. 
 
 
Toelichting solvabiliteit meerdere jaren 

De solvabiliteit laat een stijgende lijn zien, ten gevolge van positieve exploitatieresultaten en het aflossen van 
langlopende leningen. De solvabiliteit 2 voldoet ruimschoots aan de norm van 0,30. Per 31 december 2019 
bedraagt de solvabiliteit 2 0,50. 
Op basis van onze meerjarenbegroting begroten wij de komende jaren positieve exploitatieresultaten 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 2 tot 65 % per 31-12-2024.  
Met de aflossing van een langlopende lening in 2020 is rekening gehouden in de berekening van de solvabiliteit 
per eind 2024. Mochten wij in de komende jaren verhuizen naar de Spoorzone in Zwolle, dan zal dit betekenen dat 
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wij extra externe financiering nodig hebben, hetgeen een lagere solvabiliteit tot gevolg zal hebben. 
 
Algemeen: In de ontwikkeling van bovengenoemde kengetallen vanaf kalenderjaar 2020 is geen rekening 
gehouden met de koop van de locatie Ontwerpfabriek. 
 
 

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 2020 tot en 
met 2024 wordt uitgegaan van een studentenpopulatie van 1800 studenten. Per 1 oktober 2019 heeft het Cibap 
1824 studenten.  
 
 
Ontwikkeling baten en lasten, kengetallen en bekostigingsvariabelen 

Vanaf 2020 verwachten wij een stabiele bekostiging, mede door een stabiel studentenaantal de komende jaren. 
De stabiele studentenpopulatie heeft tot gevolg dat onze personele formatie en onze huisvestingsbehoefte op 
een gelijkwaardig niveau kunnen blijven. In het kalenderjaar 2019 was onze begrote formatie 156 fte. Wij begroten 
in 2020 157,7 fte. De stijging in formatie wordt veroorzaakt door een lichte stijging bij het onderwijzend personeel. 
De lichte stijging in de formatie, het opnemen van extra formatieve ruimte voor ontwikkeling (Cibap 2025), hogere 
pensioen- en sociale lasten, hogere inhuur voor examinering en proeves en een studiereis leiden tot hogere 
personele kosten. Wij begroten daarentegen lagere kosten voor externe inhuur (o.a. vanuit Innotiq Cibap). 
 
De huisvestinglasten dalen ten opzichte van de begroting 2019, voornamelijk door het opzeggen van de    
huurovereenkomst met de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. Tot 1 januari 2020 heeft het Cibap hier werkplaatsen 
gehuurd. De afschrijvingen stijgen ten opzichte van de begroting 2019, met name veroorzaakt door een stijgend 
investeringsniveau vanaf het boekjaar 2019. De algemene lasten blijven, ten opzichte van de begroting 2019, op 
een gelijkwaardig niveau.  
In het verslagjaar 2019 hebben wij een rentabiliteit gerealiseerd van 1,88%. Dit rentabiliteitscijfer is, ten opzichte 
van de begroting 2019, negatief beïnvloed doordat er reserveringen zijn getroffen voor afvloeiing van 
medewerkers, voor de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen trajecten en voor een studiereis.  
Vanaf 2020 begroten wij een positieve rentabiliteit, waarbij het kalenderjaar 2022, door het verschuiven van de 
gelden voor de kwaliteitsagenda naar 2023, een rentabiliteit van 0,20% te zien geeft. De andere jaren is de begrote 
rentabiliteit hoger dan 1%.  
 
Door de positieve rentabiliteit de komende jaren en het aflossen van langlopende leningen zal onze 
solvabiliteitspositie de komende jaren verder verbeteren. Wij begroten eind 2024 een solvabiliteit van 56% 
(solvabiliteit 1) respectievelijk 65% (solvabiliteit 2). In deze solvabiliteitscijfers is rekening gehouden met het effect 
van de verkoop van de locatie Esdoornstraat en de volledige aflossing van een langlopende lening in 2020. 
De liquiditeitspositie per 31-12-2019 is 202% (quick) respectievelijk 204% (current) en voldoet ruimschoots aan de 
eisen die daaraan gesteld worden (minimaal 50%). In 2019 is de liquiditeitspositie iets lager geworden ten 
opzichte van het boekjaar 2018, met name veroorzaakt door hogere kortlopende schulden. Bovengenoemde 
reserveringen (afvloeiing, LLO en studiereis) zijn daar mede debet aan.  
Onze Raad van Toezicht heeft in februari 2020 toestemming gegeven over te gaan tot aankoop van de locatie 
Ontwerpfabriek, hetgeen tot gevolg zal hebben dat onze liquiditeitspositie zal dalen in 2020. De verwachting is 
dat door deze transactie de liquiditeitspositie (current) daalt naar ca. 120%. 
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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 van de afgelopen jaren 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. Inmiddels is besloten in de 
loop van 2020 gebruik te maken van deze koopoptie, hetgeen een investering vergt van € 2,3 miljoen. Deze 
investering wordt gefinancierd uit beschikbare liquide middelen. 
 
Sinds eind 2018 worden in de organisatie met grote belangstelling de ontwikkelingen in de Spoorzone in Zwolle 
gevolgd: 
 
• Wij zijn opgenomen in het ontwikkelkaderkader dat is opgesteld rond de Spoorzone, waarbij locatie en 

volume bekend zijn	
• Dit ontwikkelkader zal in het proces zoals het er nu uitziet worden doorgerekend	
• Wij maken deel uit van dit proces en bereiden ons voor op besluitvorming, realisatie niet eerder dan in 2024 
• Tot die tijd blijven we investeren in onze huidige locatie en gaan we over tot koop van de Ontwerpfabriek 

 
 
Overige voorgenomen investeringen en projecten 

Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag van € 900.000 goedgekeurd voor het boekjaar 2020. Dit 
betreft met name gebouw gebonden- en ICT investeringen. In 2019 hebben wij een Playground gerealiseerd, waar 
studenten bezig zijn met circulariteit in de breedste zin van het woord. 
In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2020 jaarlijks rekening gehouden met een regulier investeringsniveau van € 
900.000. Zoals hierboven vermeld heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de koop van de 
Ontwerpfabriek in 2020, waarmee een investeringsniveau van € 2,3 miljoen gemoeid is. 
 
 
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 en de doorontwikkeling van 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. 
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn wij bezig met het inventariseren van opleidingen die wij 
buiten de reguliere schooltijden aan willen bieden aan met name beroepsbeoefenaars in de creatieve industrie en 
het MKB. In maart 2020 heeft de lancering van Cibap Next plaatsgevonden, welk organisatieonderdeel zich 
bezighoudt met de ontwikkeling van aanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Wij verwachten in 
kalenderjaar 2020 te starten met dit aanbod in met name de avonduren. 
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Mutaties in reserves en voorzieningen 

Reserves 
Wij verwachten de komende jaren een stijging van de algemene reserve ten gevolge van de positieve 
exploitatieresultaten. 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 duurzame inzetbaarheid en een voorziening voor langdurig 
ziekteverzuim. Aan de voorziening voor onderhoudskosten Nijverheidstraat wordt jaarlijks € 140.000 gedoteerd. 
Deze dotatie is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat voor deze locatie is opgesteld en welk 
plan in 2018 is geactualiseerd op basis van actuele indexeringen. 
 
Begin 2017 is een MJOP opgesteld voor de locatie Ontwerpfabriek. Op basis van dit MJOP wordt jaarlijks € 100.000 
gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. 
De voorziening voor jubileum uitkeringen is gebaseerd op een vast bedrag per fte in loondienst bij het Cibap. 
Sinds 2015 is dit bedrag € 1.000 per fte. De verwachting is dat deze voorziening de komende jaren voldoende is. 
Sinds het boekjaar 2016 is een voorziening gevormd voor duurzame inzetbaarheid. De hoogte van de gevormde 
voorziening per 31-12-2019 bedraagt € 387.000,-. In het boekjaar 2019 is een bedrag van € 106.000,- vrijgevallen 
van deze voorziening. 
In het boekjaar 2019 is een voorziening voor langdurig ziekteverzuim gevormd ter hoogte van € 19.300,-. Deze 
voorziening heeft betrekking op lopende langdurige ziektegevallen. 

 
Financieringsstructuur 

De financieringsstructuur zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het bestuursverslag 2019 zal ongewijzigd blijven, 
met dien verstande dat er jaarlijks wordt afgelost op de langlopende leningen. In 2020 gaan wij de 
verkoopopbrengst van de locatie Esdoornstraat volledig inzetten voor een onroerend goed transactie. Deze 
onroerend goed transactie zal niet leiden tot het aantrekken van extra vreemd vermogen (langlopende leningen). 
 
Onze financiële positie en de ontwikkeling en risico's 

Wij beschouwen onze financiële positie per 31-12-2019 als ruim voldoende. De financiële 
kengetallen solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit voldoen ruimschoots aan onze interne eisen en de eisen die 
daaraan door 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%. 
Wij zijn in staat gebleken de stijging in studenten populatie van de afgelopen jaren financieel te kunnen managen.   
Voor de jaren 2020 tot en met 2024 verwachten wij een positieve rentabiliteit, welke jaarlijks fluctueert tussen 
0,20% en 5,68%. Door deze rentabiliteitsontwikkeling en het aflossen van langlopende leningen begroten wij dat 
onze solvabiliteitspositie zal verbeteren tot respectievelijk 56% (solvabiliteit 1) en 65% (solvabiliteit 2) per 31-12-
2024. Daarnaast verwachten wij een liquiditeitspositie van respectievelijk 200% (quick ratio) en 202% (current 
ratio) per bovengenoemde datum. 
Resumerend kunnen wij stellen dat wij, met behoud van onze ambities, in staat zijn onze financiële positie de 
komende jaren te verbeteren. 
Belangrijk 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.  
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Wij hebben hiertoe een Precibap 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 en middelbare scholen die wij zien als toeleverancier van onze studenten. 
 
 
Risicobeheersing 

Het Cibap heeft samen met de Raad van Toezicht gekozen voor het volgende risicobeheersingssysteem: 
- 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 2020. 

- 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.  

-- Het onderdeel Kwaliteit van het onderwijs wordt via een kwaliteitsmonitorsysteem geborgd. 
- Voor de financiële sturing van de organisatie zijn met de Raad van Toezicht minimumeisen 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 en de investeringen 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 over 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. De planning is dat in 2020 een actualisatie van de Strategische Personeels Planning 
plaatsvindt. In de meerjarenbegroting tot en met 2024 is rekening gehouden met een stabiel studentenaantal. 

- Voor het beheersen van de huisvestingskosten beschikt het Cibap over meerjaren onderhoudsplannen voor de 
locaties Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek. Deze zijn begin 2017 geactualiseerd en in 2018 heeft actualisatie 
van de indexen plaatsgevonden. 

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

Belangrijke risico's en onzekerheden 

Door het College van Bestuur zijn in 2019 in elke vergadering met de Raad van Toezicht de volgende thema's 
qua risico en onzekerheid besproken: 
 

• Kwaliteitsagenda  
• Cibap 2025  
• Spoorzone  
• Topstructuur  
• Financiën 
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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: 
 
Kwaliteitsagenda   
De status van de diverse onderdelen vanuit de kwaliteitsagenda worden gerapporteerd aan en besproken met 
de Raad van Toezicht. Belangrijk risico in dit verband is het niet behalen van de doelstellingen vanuit de 
kwaliteitsagenda. Dit kan consequenties hebben voor enerzijds de kwaliteit van ons onderwijs en anderzijds 
de te verwachten kwaliteitsgelden. 
 
Cibap 2025   
De strategienota 2020 loopt in kalenderjaar 2020 af. De organisatie bereidt zich voor op de komende jaren en 
in dat verband is de strategienota 2025 ontwikkeld. De strategienota 2025 is afgerond en bevat o.a. de 
volgende onderdelen: Pedagogisch didactische inbedding Cibap Pro, iedere Cibap student een wereldburger, 
Creative Technology, Leven Lang Ontwikkelen, Ontwerpfabriek en Strategisch Personeelsbeleid. 
 
Belangrijk risico hierbij is dat wij onze strategische doelstellingen niet halen. Niet behalen van de doelstellingen 
kan betekenen dat onze studenten en medewerkers onvoldoende voorbereid zijn op de zich snel ontwikkelende 
arbeidsmarkt. 
 
Spoorzone   
Dit betreft de planvorming van een Creatieve Campus in de Spoorzone in Zwolle. Cibap is geïnteresseerd om 
onderdeel te worden van deze Creatieve Campus. De Raad van Toezicht wordt elke vergadering op de hoogte 
gehouden van belangrijke ontwikkelingen in dit verband. Voor een iets uitgebreidere toelichting wordt 
verwezen naar het onderdeel huisvestingsbeleid op bladzijde 14.   
 
Topstructuur    
Dit betreft het formuleren van de gewenste topstructuur (mede in verband met de pensionering van de huidige 
Voorzitter CvB) per einde kalenderjaar 2020 en het realiseren van het strategisch personeelsplan. 
 
In verband met de pensionering van onze huidige voorzitter CvB dient voor het einde van kalenderjaar 2020 een 
nieuwe topstructuur te worden ingericht. Onze Raad van Toezicht is intensief betrokken bij het inrichtings- en 
benoemingsproces. 
 
Ter voorkoming dat de implementatie van Cibap Pro en de strategie 2025 en de continuïteit niet gewaarborgd 
zijn, is in 2019 vorm gegeven aan een strategisch personeelsplan. Voor wat betreft het niet realiseren van het 
strategisch personeelsplan is het 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. Tevens is van belang dat wij aansluiting houden met de 
arbeidsmarkt waarvoor wij opleiden. 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 
leiderschapsprogramma is in gang gezet en er worden vitaliteit dagen gehouden. 
 
Financiën 
• Realiseren afspraken over solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit 
• Realiseren financiële begroting 2020 en meerjarenbegroting 
• Investeringen binnen begroot niveau 
 
Door maandelijks de ontwikkeling van studentenaantallen, exploitatie, formatie en 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 2020 en de meerjarenbegroting. 
De directeur Financiën & Control volgt de ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggeving en de wet- 
en regelgeving om te voorkomen dat de organisatie ongewenste risico’s loopt. In de risico analyse zijn aanvullend 
opgenomen het risico van teruglopende studentenaantallen, de positionering als vakschool, 
overheidsmaatregelen, de marktwerking m.b.t. onze medewerkers en huisvesting mogelijkheden in de Spoorzone 
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Zwolle. In de risicoanalyse is de kans dat dergelijke risico's zich voordoen benoemd en de impact hiervan op de 
organisatie, evenals de beheersingsmaatregelen die zijn genomen. 
 
Met ingang van 2020 zijn in de risico analyse ook de onderwerpen Covid 19 en demografische ontwikkelingen 
opgenomen. 
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Jaarrekening 
 
Grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 660), zoals 
vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. 
 
 
Waardering van activa en passiva 

 
Algemeen 
De activeringsgrens voor materiële vaste activa is € 500,-. 
 
Vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingkosten, onder aftrek van jaarlijkse 
afschrijvingen met een vast percentage van de aanschaffings- of vervaardigingkosten. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen zijn in de jaarrekening gewaardeerd tegen de vermogensmutatiemethode. 
 
Vlottende activa 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
De onderhoudsvoorziening wordt gevormd aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) per locatie. De 
MJOP voor de locatie Nijverheidstraat is in 2017 geactualiseerd en in 2018 heeft herberekening plaatsgevonden op 
basis van actuelere indexcijfers. Begin 2017 is een MJOP opgesteld voor de Ontwerpfabriek, welke eveneens in 2018 
is herberekend. Jaarlijks wordt de toereikendheid van de onderhoudsvoorziening gecontroleerd. In het boekjaar 
2019 hebben wij, bij een ongewijzigde voortzetting van ons dotatiebeleid, gebruik gemaakt van de 
overgangsregeling. 
 
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. 
Vanaf boekjaar 2016 is een voorziening gevormd voor duurzame inzetbaarheid. In het boekjaar 2019 heeft een 
vrijval van € 106.000, plaatsgevonden van deze voorziening. Het saldo per 31-12-2019 bedraagt € 387.379,-.  
Ingaande boekjaar 2019 is een voorziening voor langdurig ziekteverzuim gevormd voor een bedrag van  
€ 19.319,-. 
 
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 2019 hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden. 
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Consolidatie 

De Stichting heeft een belang van 51 % in Innotiq Cibap BV. Het balanstotaal van de deelneming 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 deelneming is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode onder financiële vaste activa.  
Via Innotiq Cibap BV voorziet het Cibap in haar flexibele formatiebehoefte. De vennootschap heeft ten doel het 
werven, selecteren en detacheren van personeel. Inmiddels is besloten de inhuur vanuit Innotiq Cibap met ingang 
van kalenderjaar 2020 te beperken, mede in verband met gewijzigde wetgeving. Met ingang van 2020 wordt alleen 
onze flexibele formatiebehoefte ingehuurd via Innotiq Cibap. 
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. 
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Balansposten 

Materiële vaste activa 
De daling van de materiële vaste activa met € 116.984,- wordt veroorzaakt door een lager investeringsniveau  
(€ 852.517,-) dan afschrijvingsniveau (€ 952.337,-). Daarnaast hebben per saldo desinvesteringen plaatsgevonden 
voor € 17.164,-. Investeringen zijn gepleegd in gebouwen en terreinen (€ 266.677,-), inventaris en apparatuur (€ 
207.287,-) en andere vaste bedrijfsmiddelen (€ 378.553,-). De investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen 
betreft met name ICT gerelateerde investeringen. Desinvesteringen hebben plaatsgevonden in inventaris en 
apparatuur. 
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Financiële vaste activa 
Dit betreft de deelneming Innotiq Cibap BV (51 % belang). Waardering vindt plaats volgens de 
vermogensmutatiemethode. De deelneming Innotiq Cibap BV is per 31-12-2019 gewaardeerd op een bedrag van 
€ 57.798,-. 
De deelneming staat 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. In overleg met onze Raad van Toezicht 
is besloten met ingang van het kalenderjaar 2020, door de gewijzigde regelgeving (WAB), de inhuur van 
medewerkers via Innotiq Cibap BV te reduceren. Met ingang van 2020 wordt Innotiq Cibap BV alleen nog gebruikt 
voor de inhuur van flexibele formatie. 
 
Voorraden 
De waarde van de voorraden is licht gestegen ten opzichte van het niveau per 31 december 2018. Het betreft 
magazijnvoorraden ten behoeve van het onderwijsproces en de verkoop aan studenten. 
 
Vorderingen 
De daling van de vorderingen per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 wordt veroorzaakt door 
een daling van de vordering op groepsmaatschappijen. Begin 2019 is de vordering inzake dividend door de 
groepsmaatschappij Innotiq Cibap BV uitbetaald.  
 
Liquide middelen 
Per einde boekjaar heeft de stichting € 5.292.000,- liquide middelen tot haar beschikking. Ten opzichte van 31-12-
2018 is dit een toename met € 716.250, -. 
Het kasstroomoverzicht geeft een gedetailleerde weergave van de mutaties in liquide middelen. 
Begin 2020 heeft onze Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de koop van de locatie Ontwerpfabriek.  Deze 
investering vergt een bedrag van ca. € 2.3 miljoen. Onder andere de financiële middelen die voortgekomen zijn uit 
de verkoop van de locatie Esdoornstraat zullen voor deze transactie ingezet worden. Per eind 2020 zullen de 
beschikbare liquide middelen naar een lager niveau dalen.  
 
Eigen vermogen 
Het positieve resultaat (inclusief deelnemingsresultaat € 350.103,-) 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 € 7.557.925,-. 
 
Voorzieningen 
De post voorzieningen bestaat uit een vijftal bedragen, te weten € 381.021,- voor de onderhoudsvoorziening voor 
de locatie Nijverheidstraat, € 262.283,- voor de onderhoudsvoorziening voor de (huur)locatie Ontwerpfabriek, € 
130.650,- voor de personeelsvoorziening voor jubilea, € 387.379,- voor de voorziening voor duurzame 
inzetbaarheid en € 19.318,- voor langdurig ziekteverzuim. 
Er is in 2019 een bedrag van € 54.518,- aan de voorziening onderhoud onttrokken in verband met uitgevoerd 
onderhoud aan de gebouwen Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek. In 2018 is € 140.000,- gedoteerd aan de 
onderhoudsvoorziening Nijverheidstraat en € 100.000,- aan de onderhoudsvoorziening voor de Ontwerpfabriek. 
Wij maken gebruik van de overgangsregeling. 
Aan de voorziening voor jubileumuitkeringen is in 2019 € 7.500,- onttrokken en € 17.590,- gedoteerd. In overleg 
met onze accountant is besloten deze personeelsvoorziening te baseren op een vast bedrag per fte. 
Gedurende het boekjaar 2016 is een voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.  In het verslagjaar  2019 
is € 105.856,- aan  deze  voorziening onttrokken. Per 31-12-2019 bedraagt de voorziening € 387.379,-. 
De opbouw van deze voorziening was gebaseerd op de leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand en er is een 
procentuele aanname gedaan van de kans dat deze medewerkers gaan deelnemen aan de (CAO) regeling 
duurzame inzetbaarheid. Met ingang van 2019 is, op advies van onze accountant, besloten de opbouw van deze 
voorziening te baseren op de leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand en het werkelijke percentage van de 
medewerkers dat deelneemt ten opzichte van de medewerkers die deel kunnen nemen. 
In 2019 is een voorziening voor langdurig ziekteverzuim gevormd voor een specifieke medewerker. 
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Langlopende schulden 
Gedurende het verslagjaar is op de langlopende leningen afgelost (€ 399.769,-).  
Onder langlopende schulden is een bedrag van € 605.022,- 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 2020 af te lossen bedrag is opgenomen onder 
kortlopende schulden. 
 
Kortlopende schulden  
De stijging van de kortlopende schulden wordt veroorzaakt door een stijging van de crediteurenpositie, het 
opnemen van te betalen kosten in het kader van de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen, het opnemen van 
verplichtingen voor de in januari 2020 te betalen eenmalige uitkering en nog in te zetten gelden in het kader van 
Erasmus+.  
 
Investeringen 
De investeringen in het verslagjaar bedroegen € 852.517,-. Hiervan betreft € 266.677,- investering in gebouwen. 
Investeringen hebben met name plaatsgevonden in het realiseren van een Playground om onze studenten de 
mogelijkheid te bieden tot hergebruik van materialen en afval en circulariteit te ontdekken, aanpassing van 
onderwijslokalen en verbetering van klimatologische omstandigheden. 
Investeringen in inventaris en apparatuur (€ 207.287,-) betreffen investeringen in meubilair / inventaris / machines 
ten behoeve van het onderwijs in de locaties Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek. Er is onder andere, in het kader 
van vitaliteit, geïnvesteerd in hoog/laag bureaus en daarnaast in CNC faciliteiten. 
De investeringen in overige materiele vaste activa (€ 378.553,-) betreffen investeringen in computers en 
aanverwante apparatuur. Er is geïnvesteerd in een laptopproject voor medewerkers, vervanging van beamers in 
onderwijslokalen door beeldschermen, vervanging van computers in onderwijslokalen en camerabewaking. 
In het verslagjaar hebben desinvesteringen plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 25.247,-. Hierop was € 
8.083,- afgeschreven. 
Investeringen dienen te passen binnen het investeringsbudget dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt 
goedgekeurd. Voor het kalenderjaar 2019 was een investeringsbudget goedgekeurd van € 900.000,-.  
 
Toekomstige Investeringsplannen 
Voor het jaar 2020 worden reguliere investeringen begroot voor een totaalbedrag van € 900.000,-. 
Met ingang van het kalenderjaar 2018 werken wij met een systeem waarbij investeringsaanvragen in twee 
tranches kunnen worden ingediend. De eerste tranche voor 1 november jaar T-1 en de tweede tranche voor 1 mei 
jaar T. Met dit systeem kunnen wij beter inspelen op de investeringsbehoefte voor het nieuwe schooljaar. 
Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag zijn voor een totaalbedrag van € 284.000,- aan investeringen 
en voor een bedrag van € 273.000,- aan groot onderhoud goedgekeurd voor het kalenderjaar 2020. In het 
goedgekeurde investeringsbedrag is € 195.000,- opgenomen voor ICT- gerelateerde investeringen en een bedrag 
van € 51.000,- voor inventaris en apparatuur. 
Voor de tweede tranche van de investeringsaanvragen is € 616.000,- beschikbaar. 
Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag van € 900.000,- goedgekeurd voor het jaar 2020. De 
verwachting is dat het investeringsniveau in de jaren na 2020 op een niveau van € 900.000,- per jaar zal uitkomen. 
Naast de reguliere investeringen heeft onze Raad van toezicht begin 2020 haar goedkeuring gegeven aan de 
aankoop van de Ontwerpfabriek, welke op dit moment wordt gehuurd van de gemeente Zwolle. Met deze 
investering is een bedrag van € 2.300.000,- gemoeid. Streven is deze aankoop per 1 juli 2020 te effectueren. 

 
 
Sinds eind 2018 worden in de organisatie met grote belangstelling de ontwikkelingen in de Spoorzone in Zwolle 
gevolgd: 
 
• Wij zijn opgenomen in het ontwikkelkader dat is opgesteld rond de Spoorzone, waarbij locatie en volume 

bekend zijn	
• Dit ontwikkelkader zal in het proces zoals het er nu uitziet worden doorgerekend	
• Wij maken deel uit van dit proces en bereiden ons voor op besluitvorming, realisatie niet eerder dan in 2024 
• Tot die tijd blijven we investeren in onze huidige locatie en gaan we over tot koop van de Ontwerpfabriek 
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Exploitatieresultaat 

Voor het kalenderjaar 2019 was een positief resultaat begroot van € 388.152,- (exclusief deelnemingsresultaat). Het 
gerealiseerde resultaat (exclusief deelnemingsresultaat) bedraagt € 348.195,- positief. De totale baten zijn € 
603.187,- hoger uitgevallen dan begroot, de totale lasten € 642.351,- hoger dan begroot en het saldo van 
financiële baten en lasten is € 793,- slechter dan begroot. Het deelnemingsresultaat bedraagt € 1.908,- positief. 
 
Voor wat betreft de baten zijn zowel de rijksbijdragen, de overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden als 
de overige baten hoger dan begroot.  
 
De rijksbijdrage is € 157.739,- hoger dan begroot, de overheidsbijdragen overige overheden zijn  
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€ 116.100,- hoger dan begroot en de overige baten zijn € 329.348,- hoger dan begroot.  
 
Belangrijke posten waardoor de rijksbijdragen hoger zijn uitgevallen dan begroot, zijn een hogere opbrengst 
kwaliteitsagenda (€ 38.722-), en hogere opbrengsten zij-instroom (€ 76.666,-) en VSV gelden (€ 73.598,-). 

   De exploitatievergoeding OC&W is iets lager uitgevallen dan begroot (€ 45.790,-).  
 

De overheidsbijdragen overige overheden zijn hoger dan begroot door een hogere vergoeding vanuit de 
wachtgeldregeling (€ 38.338,-) en hogere USZO vergoedingen (€ 77.762,-). 
 
De overige baten zijn hoger dan begroot door hogere detacheringsopbrengsten (€ 41.508,-), hogere opbrengsten 
dan begroot inzake bijdragen van studenten aan meerdaagse buitenland excursies (€ 151.700,-) en hogere diverse 
baten (€ 161.622,-) 
 
Ten opzichte van 2018 zijn de rijksbijdragen en overheidsbijdragen overige overheden hoger, de overige baten 
lager. De rijksbijdrage is hoger door een hogere studentenpopulatie (1784 studenten per 1 oktober 2017 ten 
opzichte van 1691 studenten per 1 oktober 2016), hogere kwaliteitsgelden en meer zij-instroom gelden. De 
excellentiegelden zijn lager dan in 2018. De overheidsbijdragen overige overheden zijn hoger dan in 2018 door 
hogere wachtgeld- en USZO-vergoedingen. Ten opzichte van 2018 zijn de overige baten afgenomen doordat in 
2018 een boekwinst en vrijval van een onderhoudsvoorziening in verband met de verkoop van een pand zijn 
gerealiseerd.  
 
De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door hogere overige lasten 
dan begroot. De personeels-, huisvestingslasten en afschrijvingen liggen op het niveau van de begroting. 
 
De personeelslasten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 436.196,-. De personeelslasten zijn lager 
uitgekomen dan het niveau van de begroting 2019 (€ 21.893,-). De stijging van de personeelslasten ten opzichte 
van 2018 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een CAO stijging en stijgende sociale- en 
pensioenlasten. Ook de scholingskosten zijn hoger geweest dan in 2018. Zowel de inhuur van medewerkers vanuit 
Innotiq Cibap BV als overige externe inhuur en afvloeiingskosten personeel zijn gedaald ten opzichte van 2018. De 
voorziening duurzame inzetbaarheid is, na overleg met onze accountant, herberekend hetgeen geleid heeft tot 
een vrijval van € 105.000,- in 2019. Ten opzichte van de begroting 2019 zijn de personele kosten voor 
medewerkers in loondienst lager dan begroot, de pensioen- en sociale lasten van medewerkers in loondienst 
daarentegen hoger dan begroot. De kosten voor personeel niet in loondienst zijn iets hoger dan begroot. In de 
begroting 2019 is geen rekening gehouden met een vrijval vanuit de voorziening duurzame inzetbaarheid, 
hetgeen leidt tot lagere kosten dan begroot. 
 
De afschrijving op vaste activa zijn licht stijgend ten opzichte van zowel boekjaar 2018 als de begroting 2019.Dit 
wordt veroorzaakt door een stijgend investeringsniveau. De investeringsbegroting is in het boekjaar 2019 
verhoogd van € 700.000,- (2018) naar € 900.000,-. 
 
De huisvestingslasten zijn licht stijgend ten opzichte van onze begroting 2019 en boekjaar 2018. Wij zien een 
lichte stijging van de onroerendzaakbelasting en de kosten van externe ruimtes. 
 
 
De stijging van de overige lasten ten opzichte van de begroting 2019 heeft te maken met hogere kosten voor 
meerdaagse buitenland excursies (€ 151.700,-), hogere kosten inventaris/ apparatuur en leermiddelen (€ 203.461,-
), opstartkosten Leven Lang Ontwikkelen (€ 98.736,-) en hogere materiele kosten in het kader van de 
kwaliteitsagenda (€ 114.094,-). 
 
De overige lasten 2019 zijn gestegen ten opzichte van de overige lasten in 2018. Bovengenoemde kosten voor 
inventaris/apparatuur en leermiddelen zijn hoger dan in 2018 (€ 145.179,-) evenals de kosten in het kader van de 
nieuwe schoolkostenregeling (€ 79.284,-), opstartkosten Leven Lang Ontwikkelen (€ 98.736,-) en hogere materiele 
kosten in het kader van de kwaliteitsagenda (€ 269.265,-).  
De materiele kosten excellentietrajecten zijn lager dan in 2018 (€ 24.747,-) evenals kosten Cibap Business (€ 
17.739,-) en kosten meerdaagse buitenland excursies (€ 35.894,-) 
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De financiële lasten zijn uitgekomen op het niveau van de begroting en lager dan in 2018 door gepleegde 
aflossingen op langlopende leningen. De financiële baten zijn conform 2018 en begroot 2019. 
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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/inventaris 33,33 procent ,10 procent of 
6,67 procent van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is respectievelijk drie jaar, tien jaar 
of vijftien jaar.  
 
De overige materiele vaste activa omvatten met name computerapparatuur. Hierop wordt jaarlijks 25 of 33,33 
procent van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is vier jaar respectievelijk 3 jaar. 
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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 12.371.000 01-01-2020 

   

Nijverheidstraat 11 verzekerde waarde 19.988.700 01-01-2020 

   

 
 

 
De verzekerde waarde van de Nijverheidstraat van € 19.988.700,- is conform de taxatie zoals die in maart 2017 is 
uitgevoerd door CED Nederland BV (taxatiewaarde € 16.775.000,-) verhoogd met indexen. 
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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 deelneming Innotiq Cibap BV (51 % belang). Waardering vindt plaats volgens de 
vermogensmutatiemethode. In het jaar 2011 is Innotiq Cibap BV opgericht, waarbij door de Stichting Cibap 51% 
van het aandelenkapitaal is gestort. De waardering van Innotiq Cibap BV op balansdatum bedraagt € 57.798,-. 
 
De deelneming Innotiq Cibap BV heeft 2 januari 2019 een dividend uitgekeerd van € 102.000,- welk bedrag per 31-
12-2018 in mindering is gebracht op de waardering van de deelneming.  
Over het verslagjaar is het 51% aandeel in het resultaat van Innotiq Cibap BV over 2019 (€ 11.899,-) aan de 
waardering van de deelneming toegevoegd. Eveneens heeft een correctie over het resultaat 2018 (€ 9.991,- 
negatief) plaatsgevonden. 
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Vlottende activa 

De post voorraden betreft magazijnvoorraden ten behoeve van het onderwijsproces en de verkoop aan studenten. 
De post groepsmaatschappijen in 2018 betreft een vordering op Innotiq Cibap BV. Deze post is in 2019 betaald door 
Innotiq Cibap BV. 
Vooruitbetaalde kosten betreft in 2019 ontvangen facturen inzake kosten 2020. 
Vooruitbetaalde kosten betreft onder andere huur Ontwerpfabriek eerste kwartaal 2020, licentiekosten 2020, 
verzekeringspremies 2020 en huur- en servicekosten Creatieve Coöperatie Beheer B.V. 
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Eigen vermogen 

Door de toevoeging van het exploitatieresultaat 2019 van € 350.103,- aan het 
eigen vermogen is het eigen vermogen gestegen tot € 7.557.925,-. 
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Voorzieningen 

De personeelsvoorzieningen betreffen een voorziening voor jubileumuitkeringen, een voorziening voor langdurig 
zieken en een voorziening voor duurzame inzetbaarheid. Per fte wordt een vast bedrag voorzien voor 
jubileumuitkeringen. 
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In het kalenderjaar 2016 is een voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd voor een bedrag van € 
468.946,-. Dit bedrag was 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 overleg met 
onze accountant is besloten in 2019 de berekeningswijze aan te passen op het percentage van de medewerkers 
dat daadwerkelijk deelneemt aan de regeling, hetgeen geleid heeft tot een vrijval van € 105.856,-.  
In 2019 is een voorziening gevormd voor langdurig ziekteverzuim in verband met langdurige ziekte van een 
medewerker. De dotatie heeft € 19.318,- bedragen. 
In het verslagjaar is € 140.004,- aan de voorziening groot onderhoud Nijverheidstraat gedoteerd en is € 47.615,- 
onttrokken aan de voorziening in verband met onderhoudswerkzaamheden.  
De onttrekkingen hebben o.a. betrekking op (binnen)schilderwerk, het vervangen van vloeren, onderhoud van 
installaties (liften etc.) en noodverlichting. 
De dotatie aan de voorziening groot onderhoud Ontwerpfabriek heeft in 2019 € 99.996,- bedragen. In 2019 is € 
6.903,- onttrokken aan deze voorziening. 
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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 31-12-2019 € 334.584,-. 
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 31-12-2019 € 1.070.468,-. 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 31-12-2019 € 2.625.000,-. Dit 
financieringsarrangement is geborgd door de Stichting Waarborgfonds MBO onder dezelfde voorwaarden als het A-
traject. 
In januari 2012 zijn 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. Deze verkoop is in 2018 geëffectueerd. Met het waarborgfonds MBO is 
overeengekomen dat de verkoopopbrengst in het kalenderjaar 2020 moet worden ingezet voor het aflossen van de 
lening met als hoofdsom € 1.500.000,- dan wel moet worden ingezet voor een eventuele onroerend goed transactie 
(Spoorzone of aankoop Ontwerpfabriek). In februari 2020 heeft onze Raad van Toezicht haar goedkeuring gegeven 
aan de koop van de locatie Ontwerpfabriek, welke koop in de loop van 2020 geeffectueerd gaat worden. Met deze 
koop is een investeringsbedrag van € 2,3 miljoen gemoeid. 
Het saldo van deze beide leningen gezamenlijk bedraagt per 31-12-2019 € 1.854.167,-. 

 
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. Begin 2019 is deze overeenkomst bij het kadaster vastgelegd middels de vestiging van een 
privatieve last. 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 2020 van bovengenoemde leningen, afgesloten bij BNG en ING, (€ 369.518,-) zijn onder 
de kortlopende schulden verantwoord. 

 
Tevens is per 31-12-2019 als langlopende schuld opgenomen het nog te betalen bedrag aan OC&W inzake de 
opgelegde sanctie. Dit betreft een bedrag van € 635.273,-. 

 
De aflossingsverplichting 2020 van deze schuld (€ 30.251,-) is onder de kortlopende schulden verantwoord. 
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Kortlopende schulden 

Onder de overige kortlopende schulden (€ 1.174.927,-) zijn onder andere de volgende verplichtingen opgenomen: 
 
• Aflossingsverplichtingen langlopende leningen € 369.518,- 
• Aflossingsverplichting 2020 OCW inzake sanctie € 30.251,- 
• Nog te besteden subsidies Erasmus+ € 107.434,- 
• Te betalen kosten € 188.051,- 
• Te betalen afvloeiingskosten € 126.712,- 
• Te betalen LOI inzake AD traject € 76.476,- 
• Te betalen studiereis € 48.040,- 
• Te betalen OZB voorgaande jaren € 36.088,- 
• Te betalen eenmalige uitkering januari 2020 (CAO MBO) € 113.562,- 
• Te betalen ontwikkelkosten Leven Lang Ontwikkelen € 41.115,- 
 
Schulden aan groepsmaatschappijen betreft een verplichting aan Innotiq Cibap BV inzake de inhuur van 
medewerkers. Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ betreft zij instroom BVE en nog te besteden gelden inzake 
tegemoetkoming schoolkosten 18-. 
 
Het bedrag van € 385.699,- inzake vakantiegeld en vakantiedagen heeft voor een bedrag van € 321.956,- 
betrekking op vakantiegeld, voor een bedrag van € 55.320,- op vakantiedagen en voor een bedrag van € 6.746,- op 
bindingstoelage. 
 
Overige overlopende passiva betreft een reservering voor accountantskosten. 
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Overheidsbijdragen 

De overige subsidies OCW bestaan uit:  
 
• VSV prestatiesubsidie           € 248.598,-  
• Zij-instroom                             € 100.000,-       
• Tegemoetkoming schoolkosten 18-        €    38.732,- 
• Studieverlof BVE                      €       5.811,- 
 
 

De overige overheidsbijdragen bestaan uit: 

Wachtgeldregeling 507.986,- 

USZO vergoeding 97.762,- 

Totaal 605.748,- 
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Overige Baten 

 

Overige Baten  2019 2018 

Vrijval onderhoudsvoorziening i.v.m. verkoop locatie Esdoornstraat 0 119.348 

Bijdrage studenten aan meerdaagse buitenlandse excursies       151.700        187.594 

Opbrengsten magazijn       68.956        65.914 

Verkoop leermiddelen aan studenten       7.881        37.411  

Opbrengst projecten Cibap Business        0       21.441 

Opbrengst verhuur       16.640        15.273 

Opbrengst printshop       4.158        0 

Print credits       15.653       18.566 

Subsidie inkomsten          63.463       0  

Opbrengst mastercourse / LLO       11.910        0 

Koffiebijdrage medewerkers       21.812        19.608  

Opbrengst detacheringen       41.508       38.605 

Boekwinst verkoop locatie Esdoornstraat 
 
Overige baten 

        0 
 

135.699  

96.369 
 

     80.522 

Totaal 539.380 700.651 
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Personeelslasten 

De stijging van de post lonen en salarissen ten opzichte van 2018 heeft te maken met de toename van de formatie 
in 2019 ten opzichte van 2018. Door de stijging van de lonen en salarissen zijn ook de sociale lasten 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. Daarnaast 
is er in 2019 een CAO verhoging geweest en een eenmalige uitkering, welke beiden tot een stijging van de post 
lonen en salarissen hebben geleid. 
De onttrekking aan de personele voorzieningen betreft in 2019 de voorziening voor duurzame inzetbaarheid, waar 
een gewijzigde rekenmethodiek is toegepast.  

 
De daling van de post lasten personeel niet in loondienst met € 603.987, - betreft met name een lagere inhuur van 
medewerkers via Innotiq Cibap. Tot en met 2019 is het beleid van de stichting 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. Met ingang van 
2020 wordt, mede door gewijzigde wetgeving, de inhuur via Innotiq Cibap BV verder afgebouwd. 
De daling van de post overige wordt veroorzaakt door lagere afvloeiingskosten, arbo gerelateerde kosten, kosten 
aanstelling personeel en externe inhuur voor (organisatie)ontwikkeling. 

 
Huisvestingslasten 

De post huurlasten betreft de huur van de locatie Ontwerpfabriek en de (tijdelijke) huur van een locatie in de stad 
Zwolle.  
 
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen zoals die in 2017 
geactualiseerd zijn door een externe adviseur. In 2018 is besloten de gehanteerde indexen aan te passen tot een 
actueler niveau, hetgeen geleid heeft tot een verhoging van de jaarlijkse dotatie. 
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2018 op een vergelijkbaar niveau gebleven. 
Zowel in 2018 als in 2019 is een bedrag inzake de huur van een deel van de locatie Esdoornstraat van de Creatieve 
Coöperatie Beheer BV in de huisvestingslasten opgenomen onder de post overige. Dit huurcontract is opgezegd per 
31 december 2019. 

 
 

Overige lasten  

De overige lasten zijn ten opzichte van 2018 met € 491.000,- gestegen.  
 
De kosten voor inventaris/apparatuur en leermiddelen zijn hoger dan in 2018 evenals de kosten in het kader van de 
nieuwe schoolkostenregeling, opstartkosten Leven Lang Ontwikkelen en materiele kosten in het kader van de 
kwaliteitsagenda. De materiele kosten excellentietrajecten zijn lager dan in 2018 evenals kosten Cibap Business en 
kosten meerdaagse buitenland excursies. 
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Financieel en overig 
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   Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De volgende meerjarige financiële verplichtingen zijn aangegaan op balansdatum: 
 
Er is een contract afgesloten met Ricoh Document Center te Zwolle voor de huur van kopieerapparatuur. Dit 
contract heeft een looptijd van 60 maanden, ingaande 1 februari 2018. Omvang van deze verplichting tot de 
einddatum bedraagt € 61.930,- inclusief 21% BTW. 
 
Er is een contract afgesloten met Ricoh Document Center te Zwolle voor de huur van kopieerapparatuur in de in 
2019 geopende copy shop. Dit contract heeft een looptijd van 60 maanden, ingaande 1 oktober 2019. Omvang 
van deze verplichting tot de einddatum bedraagt € 54.486,- inclusief 21% BTW. 
 
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 15 jaar. 
Uitgaande van het investeringsbedrag van € 2.000.000,- door de gemeente Zwolle betaalt het Cibap jaarlijks een 
bedrag van € 300.398,- 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 einddatum bedraagt € 3.279.383,- , exclusief in de 
toekomst van toepassing zijnde indexen. In kalenderjaar 2020 zal deze locatie door het Cibap gekocht worden. 
 
Met de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. is 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 € 3.062,- , exclusief in de toekomst van toepassing zijnde indexen. 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

In de vergadering van 14 februari 2020 heeft de Raad van toezicht ingestemd met de koop van locatie 
Zwartewaterallee 8 te Zwolle, welke momenteel door ons gehuurd wordt van de gemeente Zwolle. Met deze 
investering is een bedrag van ca. € 2,3 miljoen gemoeid. 
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WNT-verantwoording 2019       

                
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 2019 € 138.000,-- voor topfunctionarissen. 
                          
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 in haar vergadering van 1 april 2020 klasse C vastgesteld voor de kalenderjaren 2019 
en 2020. 
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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 op 25 mei 2020 en de 
vergadering van de Raad van Toezicht op 5 juni 2020, is het positieve exploitatiesaldo over 2019 ad euro 350.103, - 
ten gunste van de algemene reserve gebracht. 
  
Gegevens over de rechtspersoon 

 
Bestuursnummer 68056 
Naam instelling Cibap vakschool voor vormgeving 
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 
Algemeen 
Via het jaarverslag van de instelling, in dit geval het jaarverslag 2019, rapporteert ook de Raad van Toezicht (RvT) over 
haar werkzaamheden gedurende het verslagjaar. Mede op deze wijze legt de RvT verantwoording af over het door 
haar uitgeoefende interne toezicht. Vertrouwen, transparantie en controle zijn de kernbegrippen bij het interne 
toezicht. Deze kernbegrippen vormen de basis van het samenspel tussen College van Bestuur (CvB) en RvT. Op deze 
wijze wordt samengewerkt aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het instituut. Hierbij staat bij de RvT 
steeds het belang van de instelling, haar medewerkers en studenten voorop. 
 
Samenspel 
Voor het waarborgen van de onderwijskwaliteit binnen ons instituut is een goed functionerend samenspel tussen RvT 
en CvB wezenlijk. Voor dit samenspel kennen we institutionele, formele,  spelregels maar evenzeer de informele 
omgangsvormen. De formele regels (hard controls) vinden we in de Wet Educatie Beroepsonderwijs; “De instelling 
dient een raad van toezicht te hebben”, de statuten; taken en bevoegdheden en de Branchecode goed Bestuur van 
de MBO sector waarin de do’s en dont’s verder uitgewerkt zijn. Bij het onderlinge samenspel (soft controls) gaat het 
vooral over betrokkenheid, vertrouwen, onderlinge samenwerking, open communicatie en kritisch vermogen. 
Vertrouwen en betrokkenheid zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor het goed kunnen functioneren van RvT en 
CvB.  
 
Samenstelling 
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende leden: 

• De heer J.H.M. Robben (voorzitter); tot 1 juni Burgemeester van de gemeente Wierden. Per 1 juni 
gepensioneerd oud-burgemeester. 

• De heer G.A.W.M. Derks (vice voorzitter); Directeur Derks schilders in Grave. 
• Mevrouw E.S. Zandveld RA; Groupcontroller MercachemSyncom.  
• De heer F. Markerink; Directeur. 
• De heer H.J. van Keulen; Van Keulen interim–management & advies, geassocieerd adviseur Lysias Consulting 

Group. 
• Mevrouw A.Y. Vrolijk – de Mooij; Directeur- bestuurder Stadkamer Zwolle. 
• De heer M.W. Kornegoor; Marketing & Communicatie Manager bij W&G Brinkhorst. 

 
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.  Binnen de raad fungeert een 
Auditcommissie bestaande uit twee leden. Deze commissie vergaderde drie keer voorafgaand aan de vergaderingen 
van de RvT. 
 
Taken en bevoegdheden 
De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid: 

• Het zorgdragen voor een goed functioneren van het CvB door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag 
van het CvB; Gedurende het verslagjaar is door een delegatie uit de RvT een gesprek gevoerd met de 
voorzitter van het CvB. Hierbij is dit jaar bijzonder aandacht besteed aan het komende vertrek van de 
voorzitter in verband met het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd in 2020.; 

• Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en eventueel 
ontslag van (leden van) de RvT. In 2019 heeft de RvT een interne evaluatie gehouden over haar functioneren; 

• Het functioneren als adviseur en klankbord voor het CvB; 
• Het houden van integraal toezicht op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken in de instelling; 
• Het goedkeuren van strategische beslissingen van het CvB; 
• 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 CvB maken daarbij afspraken over de 
ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden; 
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• Het benoemen van de externe accountant. 
 
Hoofdpunten en bijzonderheden 2019 
 
Procedure opvolging voorzitter CvB 
Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 is samen met de voorzitter van het CvB een planning gemaakt ten 
aanzien van haar naderend vertrek. Zij bereikt de pensioengerechtigde leeftijd in mei 2020. In overleg is afgesproken 
dat uiterlijk 1 januari 2021 het dienstverband met haar eindigt. De RvT staat daarmee voor de opdracht te voorzien in 
de opvolging. In het najaar heeft de RvT afspraken gemaakt over het proces en de planning die zij hierbij hanteert. De 
leden van de RvT hebben in het najaar gesprekken gevoerd met externe stakeholders van het Cibap om op deze 
wijze inzicht te krijgen in de positie van het instituut binnen het totaal van de creatieve industrie. In het voorjaar 2020 
voeren de leden van het RvT gesprekken met interne partijen. Op basis van de bevindingen uit de gesprekken 
formuleert de RvT aan het begin van het tweede kwartaal de gewenste topstructuur en de profielkenmerken van de 
opvolger. Het is de ambitie de zoektocht naar een opvolger voor de zomerperiode van 2020 af te ronden.0d18 
 
Zelfevaluatie 
De RvT heeft gedurende het verslagjaar een zelfevaluatie gehouden over haar functioneren. Tijdens een extra 
bijeenkomst hebben de leden van de RvT gereflecteerd op het functioneren op basis van een aantal thema’s. De 
thema’s waren: verloop vergaderingen, governance, samenwerking en bekendheid van de organisatie, 
samenwerking met bestuur/directie, toekomst van het MBO in relatie tot Cibap, doorstroom, kennis en betrokkenheid 
met het beroepenveld. Elk van de leden van de RvT heeft 1 van de thema’s geëvalueerd en zijn/haar bevindingen 
gerapporteerd en gepresenteerd aan de RvT. De aanbevelingen zijn door de RvT overgenomen en geïmplementeerd. 
 
Strategie 2025 
Gedurende 2019 is binnen ons instituut gestart met het proces om te komen tot het toekomstboek 2025. De RvT is 
tijdens de vergaderingen meegenomen in dit proces waarbij scenario’s zijn geschetst en keuzes zijn gemaakt voor de 
toekomst. Uiteindelijk heeft het proces begin 2020 geleid tot strategiekaarten waarop de nieuwe strategie voor 2025 
is weergegeven. 
 
Samenwerking 
Een van de sterke punten van Cibap is samenwerken en samen werken. Op tal van terreinen en met tal van 
organisaties zoekt Cibap de samenwerking om op deze wijze samen te werken aan een beter vakonderwijs. 
Belangrijke initiatieven in het afgelopen verslagjaar waren o.a.: 
• De oprichting van het platform alumni. 
• De versterking van de samenwerking in de regio in de vorm van de Coöperatieve Vereniging Regio Opleiders 

voor het realiseren van een betere match tussen onderwijsbehoeften en het aanbod van de gezamenlijke Zwolse 
onderwijsinstellingen. 

• De voorbereidingen voor de oprichting van Nederlandse Vereniging van Vakscholen voor het versterken van de 
positionering van de vakscholen.  
 

Daarnaast worden de eerder genomen initiatieven op het gebied van samenwerking, zoals bijvoorbeeld met Sint 
Lucas, onverminderd voortgezet. 
Een belangrijk speerpunt van de RvT is daarnaast de constructieve samenwerking met de ondernemingsraad, de 
studentenraad en de ouders. 
 
Ontwikkeling spoorzone Zwolle 
Gedurende het jaar is de raad geïnformeerd over initiatieven van de gemeente Zwolle, museum de Fundatie en het 
Cibap voor het realiseren van een “Creatieve Campus” in en nabij de stationsomgeving van Zwolle. De 
herstructurerings maatschappij Overijssel heeft een onderzoek verricht naar de mogelijkheden. Het komend jaar zal 
binnen Cibap besluitvorming plaatsvinden over de wijze waarop Cibap participeert binnen dit ambitieuze traject. De 
RvT volgt ook deze ontwikkelingen op de voet. 
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Overig 
Hieronder worden nog kort een aantal onderwerpen aangestipt die de RvT besproken heeft. 
• Vaste onderdelen van de bijeenkomsten zijn de risicoanalyse en de managementrapportage over de financiële 

voortgang.  
• Een nieuw op te stellen strategisch personeelsplan is toegelicht. 
• De planvorming rondom Cibap Next. 
• De realisatie van De Playground. 
• De relatie tussen Cibap en Innotiq voor de inzet van de flexibele schil. 
 
Overzicht kwalitatief 
Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen van de RvT gedurende het verslagjaar. 
1. De RvT stelt vast dat gedurende 2019 voldaan is aan de formele vereisten en de wettelijke taken. Ook de 

bepalingen binnen de code goed bestuur worden nageleefd binnen ons instituut. Er zijn door de Raad van 
Toezicht geen afwijkingen geconstateerd. 

2. De leden van de RvT tonen een goede betrokkenheid bij de organisatie. De opkomst bij de vergaderingen is 
heel goed. Er worden vrijwel geen vergaderingen gemist. Ook informele bijeenkomsten tussen de reguliere 
vergaderingen door worden goed bezocht. 

3. Er bestaat een goede wederzijdse vertrouwensband zowel tussen de leden van de RvT als tussen de RvT en de 
leden van de directie. Er wordt open en constructief overleg gevoerd. 

4. Er heerst tijdens de bijeenkomsten van de RvT een goede sfeer waarbij goed wordt samengewerkt. De 
auditcommissie krijgt tijdens de bijeenkomsten voldoende ruimte om vraagstukken vanuit hun perspectief te 
beschouwen en toe te lichten. 

5. Gedurende het jaar zijn er 6 vergaderingen gehouden. 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 enkele keren voorgedaan. 
Naast de reguliere, standaard onderwerpen zoals o.a. de managementrapportage en de exploitatie is tijdens 
de vergaderingen ook aandacht besteed aan de voorbereiding van strategische keuzes. (Zie ook hierboven bij 
het hoofdstuk “hoofdpunten en bijzonderheden.” ) Veelal vond dit plaats in de vorm van een presentatie van 
een van de directie- of management leden.  

6. Een belangrijk terugkerend onderwerp tijdens de vergaderingen van de RvT is de managementrapportage. 
De voorzitter van het CvB rapporteert de geformuleerde risico’s door middel van deze rapportage, die per 
vergadering wordt opgesteld en geactualiseerd. 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. 

7. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals hierboven 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 goede band ontstaan binnen de RvT die de effectiviteit 
en de sfeer ten goede komt.  

8. In het kader van de betrokkenheid van studenten (SR), medewerkers (OR) en ouders zijn er twee 
bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van deze geledingen. Naast de bespreking van hun 
formele betrokkenheid, OR en SR hebben instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de beleidsrijke begroting, 
is op een open en constructieve wijze gesproken over ontwikkelingen binnen het Cibap. 

9. Het functioneren van de RvT is gedurende dit jaar geëvalueerd. (Zie hierboven) Geconcludeerd is dat de basis 
van het functioneren van de RvT op orde is. De leden van de raad tonen zich actief betrokken bij het instituut.   

10. Het CvB verschafte 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; 
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• 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. 

11. De RvT ziet er op toe dat het CvB 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. 
12. De RvT heeft op basis van de aan hem verstrekte informatie vastgesteld dat het Cibap zich aan alle wettelijke 

voorschriften heeft gehouden. De RvT heeft op basis van de aan hem verstrekte informatie vastgesteld dat 
het Cibap haar middelen rechtmatig heeft verworven en de middelen doelmatig heeft besteed. 

13. Voor wat betreft de beloning van de leden van de RvT en CvB wordt verwezen naar de tabel WNT 
topfunctionarissen in de jaarrekening. De leden van de Raad van Toezicht ontvangt een vaste vergoeding per 
vergadering en daarnaast een vaste onkostenvergoeding per kalenderjaar. 

 
Op de wijze zoals hierboven aan gegeven is de RvT er in geslaagd op een transparante, constructieve en plezierige 
wijze het horizontaal toezicht vorm te geven. 
 
Overzicht kwantitatief 
Hierboven is vooral ingegaan op welke wijze de RvT op kwalitatieve wijze invulling heeft gegeven aan haar rol. 
Hieronder nog een kwantitatieve opsomming van de activiteiten.  
 
Financieel/Organisatorisch 

• Exploitatieresultaten per maand over 2019 
• Exploitatieoverzicht 2018 
• Voorlopig resultaat 2018 
• Financieel jaarverslag 2018, bestuursverslag 2018 is goedgekeurd 
• Forecast 2019 
• Investeringen 2019 
• Assurance rapportage 
• Investeringsbegroting 2020 
• Indicatie investeringen 
• Beleidsrijke begroting 2020 vastgesteld 
• Formatieontwikkeling 
• Managementrapportage (per vergadering) inclusief risicoanalyse 
• Verkoop pand Esdoornstraat  
• Wet normering topinkomens: Vaststelling complexiteitspunten inkomsten voorzitter CvB 

 
Onderwijs 

• Open Dagen 
• Onderwijssymposium 
• Internationalisering 
• Samenwerking SintLucas, No School 

 
Kwaliteit 

• Stand van zaken aanmeldingen en aangenomen studenten, intake procedure 
Studentenaantallen 2019 - 2020 

• Procedure rondom studentenaanname 
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Bestuurlijk (zie ook hierboven bij Hoofdpunten) 
• Profielschets RvT 
• Bestuursverslag 2018 i.a.v. accountant dhr. van der Weerd 
• Strategie 2025 
• Strategisch Personeelsbeleid 
• Kerstviering 
• Vergaderrooster 2019-2020 

 
Evaluatie functioneren RvT 

• Gezamenlijke vergaderingen OR, SR, ARO en delegatie RvT  
• Verslag bijeenkomst breed Medezeggenschap, begrotingsvergadering 
• Notulen vergaderingen RvT  

 
Nevenfuncties leden Raad van Toezicht  
Voorzitter Raad van Toezicht, de heer J.H.M. Robben:  

• Lid van het bestuur van de vereniging Achmea  
• Secretaris van het bestuur van het mr. J.W. Engels van Beverfordefonds  
• Voorzitter van het bestuur van de Stichting Twentse Erven   
• Voorzitter van het bestuur van rijvereniging De Eschruiters 

  
Lid Raad van Toezicht, mevrouw A.Y. Vrolijk-de Mooij  

• Voorzitter werkgevers onderhandeldelegatie cao OB (Openbare Bibliotheken)   
• Voorzitter VNOB en tevens voorzitter van het WINO  
• Lid van het bestuur van Cultuurconnectie   
• Bestuurslid van Stichting wijkcentrum Aa-landen   

  
Lid Raad van Toezicht, mevrouw E.S. Zandveld  

• Lid Raad van Toezicht Kinderthuiszorg Nederland   
  
Lid Raad van Toezicht, de heer F. Markerink:   

• Lid RvT openbaar onderwijs Zwolle en omgeving   
• Voorzitter werkveldadvies commissie P&O Windesheim  
• Lid Raad van Advies Akos 

  
Vicevoorzitter Raad van Toezicht, de heer G.A.W.M. Derks:   
• SBB Zoetermeer: voorzitter marktsegment Afbouw en Onderhoud sector TGO  
• Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg: voorzitter afd. Cuijk/Grave  
• Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg: lid platform Mooi Maasvallei regionaal overlegorgaan 3 O’s   
• Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg: lid werkgroep Dynamic Borders LvC/Noord 

Limburg/Goch/Weeze   
• Onderhoud NL Waddinxveen: lid C.A.O. klankbord groep werkgevers voor schildersbedrijfstak   
• Merlet College Cuijk, Grave, Mill (vmbo t/m vwo): Lid Raad van Advies   
  
Lid Raad van Toezicht, de heer M.W. Kornegoor:    

• Geen nevenfuncties 
  
Lid Raad van Toezicht, de heer H.J. van Keulen:    

• Vice voorzitter/ secretaris golfclub Zwolle 
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Bijlage 3: Jaarverslag Ondernemingsraad Cibap 
2018/2019 
  
Doelstelling OR 
1   De Ondernemingsraad (OR) denkt mee en 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 2018/2019 bestond de OR uit zeven leden en een ambtelijk secretaris OR; zes vertegenwoordigers 
namens het Onderwijzend Personeel (OP): een vertegenwoordiger uit het team Propedeuse, een vertegenwoordiger 
uit het team Ontwerp en Ruimte, een vertegenwoordiger uit het team Ontwerp en Media, een vertegenwoordiger uit 
het team Ontwerp en Vakmanschap, twee vertegenwoordigers uit het fase 4 team en een vertegenwoordiger 
namens het Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP). 
 
In oktober nam de OR-secretaris afscheid. Zij is opgevolgd door een nieuwe ambtelijk secretaris. 
Aan het einde van dit schooljaar zijn twee OR-leden afgetreden. Hiervoor zijn verkiezingen uitgeschreven. De twee 
nieuwe leden zullen in september worden geïnstalleerd. 
  
  
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, voorzitter OR, secretaris OR) 
•    OR vooroverleg (OR-leden, eventueel genodigden, openbaar voor achterban) 
•    OR overleg   (OR-leden en voorzitter CvB, eventueel genodigden, niet openbaar) 
  
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 zitten 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. 
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In totaal heeft de OR in het schooljaar 2018/2019  vijftien keer vergaderd; een startbijeenkomst, 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. Daarnaast zijn er enkele vergaderingen geweest waarbij een 
afvaardiging van de OR aanwezig was. Zo is de OR bijvoorbeeld betrokken bij de sollicitatieprocedure voor het 
nieuwe hoofd P&O, is de OR twee keer per jaar vertegenwoordigd bij het Arbocommissieoverleg en is een 
afvaardiging van de OR op de managementconferentie betreffende Cibap 2025 geweest .  
  
  
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  de agenda en een uitnodiging voor 
dit vooroverleg. Geïnteresseerden kunnen het OR vooroverleg bijwonen. Van het vooroverleg wordt een verslag 
gemaakt voor de OR-leden en de aanwezigen. 
 
Het OR overleg is enkel voor genodigden. Tijdens het OR-overleg worden notulen gemaakt, die tijdens het volgende 
OR-overleg worden vastgesteld. De vastgestelde notulen worden op intranet geplaatst. 
  
De OR heeft 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. Daarnaast is de OR in gesprek gegaan met M&C  hoe 
we de zichtbaarheid van de OR kunnen vergroten. Een eerste concreet resultaat is ons OR-logo. 
  
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. 
  
De OR heeft een bijeenkomst georganiseerd met tijdelijke medewerkers en heeft tijdens een informatiebijeenkomst 
haar werkzaamheden toegelicht. 
  
De OR heeft doelbewust gezocht naar meerdere kandidaten voor de opengevallen plaatsen binnen de OR, zodat er 
verkiezingen georgansieerd konden worden. Hiermee kon de OR zich profileren naar de achterban. 
  
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. 
  
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 2017/2018 en de 
beleidsrijke begroting 2019. 

2. De bureau coördinator Kwaliteit heeft een toelichting gegeven op de Kwaliteitsagenda. 
3. Hoofd P&O was regelmatig aanwezig bij onderwerpen die het personeel betroffen. 
4. Hoofd Huisvesting heeft met de OR gesproken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 

Informatie Beveiliging en Privacy. 
5. Hoofd Bureau Onderwijs heeft een toelichting gegeven op de onderwijsplanning. 
6. De bedrijfsarts gaf een toelichting op zijn werkzaamheden voor het Cibap. 

  
 
Scholing 

• Twee OR-leden hebben een startersdag gevolgd, 
• We hebben een scholingsdag samen met de OR van SintLucas gehad (oktober) waar we ervaringen 

uitwisselden over communicatie met de achterban, besluitvorming en de nieuwe cao 
• Er was een studieochtend met het Steunpunt CNV over het OR-reglement (jan/febr) 
• Er was een studieochtend met het steunpunt CNV over het werkdrukplan (begin april)  
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Overleg met de vakbonden 
In 2018 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 het IGO- overleg bijgewoond. Belangrijkste agendapunten waren: het 
bestuursverslag 2017, het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek), de nieuwe CAO. 
  
Daarnaast is een afgevaardigde van de OR bij een bijeenkomst geweest van de AOB over de nieuwe cao. 
  
  
Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest 

• De kwaliteitsagenda 
• Het toekomstboek/Cibap 2025 
• Het medewerkerstevredenheidsonderzoek 
• De beleidsrijke begroting 2019 
• Twee keer het tussentijdse exploitatieresultaat en de forecast  
• De onderwijsjaarplanning 2019/2020 
• Het talentontwikkeltraject 
• De taakverdeling tussen instructeurs en docenten 
• De Innotiq medewerker  
• Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
• Het privacyreglement 
• Het beleid betreffende informatiebeveiliging en privacy (IBP) 
• Gesprek met de bedrijfsarts 
• Aanpassing OR-reglement 
• Rooster van aftreden 
• Organisatie van de verkiezingen 
• Doorontwikkeling van de opdracht van de meesterdocenten 
• Het werkdrukplan 
• Het Reglement Cameratoezicht 
• De Second Opinion regeling 
• De consignatieregeling 
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Bijlage 4: Jaarverslag Studentenraad Cibap 
2018/2019 
 
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, het welzijn 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 2017-2018 

In het schooljaar 2018-2019 bestond de SR tot december 2018 uit vijf leden. 
- Een lid uit de opleiding Decoratie Restauratie 
- Een lid uit de opleiding Media Vormgeving 
- een lid uit de opleiding Ontwerp en Ruimte 
- een lid uit de opleiding Creatief Vakman 
- Een lid uit de opleiding DTP niveau 3  
 
 

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.  
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Vergaderingen van de Studentenraad  

De SR heeft in het schooljaar 2018/2019 negen maal vergaderd. Daarvan waren twee vergaderingen gezamenlijk 
met de Ondernemingsraad, Adviesraad Ouders, Raad van Toezicht en College van Bestuur. Twee keer heeft de SR 
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, de klachtenprocedure en privacy. 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt 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.  
 
 
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 erop 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 omgevingsbewustzijn.  
 
 
Communicatie met de achterban 

• De verslagen van de vergaderingen van de SR worden gepubliceerd op het intranet. 
• 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 intranet en de infoschermen 
gedaan naar alle studenten. De actie heeft 4 nieuwe leden opgeleverd. Nieuwe leden hebben zich aangemeld na 
een persoonlijk gesprek met de SR.  
 
Scholing 

Tijdens het schooljaar heeft de SR scholing gevolgd. Tijdens deze tweedaagse training, georganiseerd bij het JOB, 
is aan de orde geweest: begroting, het instemmingsrecht en een cursus debatteren. 
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Ter instemming voorgelegd aan de SR: 

• Beleidsrijke begroting 
• OER 
• OOR 

 
 
Ook dit jaar heeft de SR instemmingsrecht gehad op de hoofdlijnen van de beleidsrijke begroting. 
De documenten zijn ruim op tijd aangeleverd en begeleid door een lid van de Raad van Toezicht. 
De SR heeft tweemaal gezamenlijk overleg gehad met de OR, het CvB, de directeur Financiën en Control en een 
afgevaardigde van de Raad van Toezicht. 
Daarnaast heeft de SR nog eenmaal de directeur Financiën en Control uitgenodigd voor een vergadering. Tijdens 
deze vergadering hebben de SR leden 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, vooral binnen Zwolle 
• Extra focus op duurzaamheid, communicatie en toekomstvisie 
• Bekendheid en zichtbaarheid voor de SR 
• Werving van nieuwe leden 
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Bijlage 5: Jaarverslag Adviesraad Ouders Cibap 
2018/2019 
 
Samenstelling Adviesraad Ouders 

Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 bestond de Adviesraad Ouders (ARO) uit maar liefst negen leden. 
Gedurende het schooljaar hebben we van twee leden afscheid genomen. De raad bestond uit een gezonde mix 
van ervaren en nieuwe leden. De kinderen van de leden waren vertegenwoordigd in alle opleidingsjaren.  
 
  
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 2018/2019 heeft de 
ARO 5 keer vergaderd. In teams van twee hebben de leden verschillende onderwerpen voorbereid die tijdens 
vergaderingen werden besproken. Dit werd als een prettige manier van werken ervaren. Daarnaast is er tweemaal 
gezamenlijk met het College van Bestuur, OR en SR een bijeenkomst geweest. 
 
 
Besproken thema's door de ARO  

Ouderportal 
Geslaagde afronding van een voor de ARO belangrijk thema. Het ouderportal biedt ouders een cluster aan 
informatie wat voorheen verspreid op de website stond, aangevulde met praktische info waar ouders vaak naar op 
zoek zijn.  
AVG 
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Hoe heeft de school deze wetgeving toegepast in de dagelijkse praktijk. 
 
Schoolkosten 
Stagekosten, vrijwillige bijdrage, examenkosten etc. 
 
Stage 
Buitenlandstages, eindstages, begeleiding tijdens stages, informatievoorziening stages voor ouders 
 
Kwaliteitsagenda 
Strategie op de langere termijn. Een goed onderbouwd verhaal.  
 
Communicatie 
Het streven naar meer eenduidige communicatie. Op de agenda gezet n.a.v. ingezonden stuk.  
 
ICBD/Northamptontraject 
Huidige stand van zaken van deze nieuwe richting binnen de school. 
 
Studentenenquête 
Bespreken van de uitslag en de ontwikkelingen t.o.v. de vorige enquête. 
 
Zorg/Zorgleerlingen 
Inkijkje in de dagelijkse werkzaamheden omtrent dit onderwerp en het gevoerde beleid hieromtrent. 
 

Wat zijn de doelstellingen voor 2019/2020 

• De ARO heeft voor 2019/2020 de volgende thema's op de agenda staan: 
o Strategische agenda 2020-2025. 
o Creative Technology. 
o ICBD/Northamptontraject. 
o Maatwerk (rol studiecoach) en kwaliteit 
o Proeve van bekwaamheid. 
o Examenperiode en normering van toetsen en werkstukken 
o Reken-, taal en Engels onderwijs. 

• 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.  

• Ook de uitkomsten van de enquêtes zijn waardevolle informatie voor de ARO en zullen met 
kwaliteitsbeheer besproken worden in het najaar. 
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Bijlage 6: Jaarverslag examinering 2018-2019 

1.1 Samenstelling examencommissie 
  
In 2018-2019 was de samenstelling van de examencommissie: 
Freddy Warnar   hoofd Administratie  voorzitter 
Wilma Dol  coördinator Kwaliteit               secretaris 
Giny Torenbosch teammanager/docent      vanuit onderwijs 
Berlinda Boer          Zone-college                           extern lid          
Hans Bouma             communicatie-adviseur           vanuit het bedrijfsleven 
Hilda Huizing                   docent                                               vanuit onderwijs 
 
Aan het einde van schooljaar 2018-2019 was duidelijk dat Rob Benerink de taken van Berlinda Boer zou overnemen. 
Ook zal Franc Lafeber namens de teammanagers dan de plek van Giny Torenbosch innemen. Met de start van het 
schooljaar 2019-2020 is Hilda Huizing secretaris van de examencommissie geworden en Wilma Dol algemeen lid. 
  
  
1.2 Deskundigheid examencommissie 

De volgende bijeenkomsten zijn bezocht  
• Hans Bouma en Hilda Huizing hebben een training gevolgd vanuit het kennispunt onderwijs en examinering.  
• I.v.m. de vernieuwde samenstelling is een trainingsdag voor de hele examencommissie gepland in het begin 

van het nieuwe schooljaar (8 oktober 2019). 
  

  
1.3 Functioneren examencommissie 
  

a. De examencommissie kent een dagelijks bestuur dat buiten de vergaderingen om met elkaar overleg heeft. 
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. De 
examencommissie brengt verslag uit aan het DT door middel van een Kwartaalbericht.   

c. De examencommissie heeft in schooljaar 2018-2019 5 x gezamenlijk vergaderd. 
  
1.4 Werkzaamheden examencommissie 2018-2019 
  

a. Onderwijs- en examenregeling 
De OER van 2018-2019 was voor zowel niveau 3 als niveau 4 niet noemenswaardig gewijzigd ten opzichte van 
2017-2018.  Voor 2019-2020 wordt toegewerkt naar een OER in een andere vorm: de regeling zal dan bestaan 
uit drie documenten: een Studiegids (apart voor niveau 3, 4 en ICBD), een examenplan (per opleiding/crebo) 
en een integraal examenreglement. 

  
b. Examenorganisatie 

Het Handboek Examinering is begin van het schooljaar geëvalueerd en in december 2018 aangepast.  
  

c. Examenplannen 
De examenplannen voor de nieuwe cohorten zijn 6-6-2019 door de examencommissie vastgesteld.De 
bestaande examenplannen zijn tekstueel op juistheid aangepast voor wat betreft de aangeboden 
keuzedelen. Verder is het examenplan voor Ontwerpend Meubelmaker overgezet naar het nieuwe 
kwalificatiedossier Creatief Vakman. 
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In 2018-2019 heeft Specialist Schilderen/Restauratie & Decoratie, als enige opleiding, nog het oude KD bij de 
examinering gevolgd. 
 

d. Exameninstrumenten 
- Proeves 
- Keuzedelen 

 
Het doel was alle exameninstrumenten voor de zomervakantie vast te stellen. Dit is deels behaald: in oktober 
2019 zijn de laatste keuzedelen vastgesteld. 

  
e. Examinering in de beroepspraktijk 

In 2017-2018 was door middel van pilots ervaring opgedaan met examinering in de beroepspraktijk. In 2018-
2019 is bij alle domeinen de examinering in de beroepspraktijk verder ontwikkeld. Een overzicht van de 
aantallen studenten die per domein de Proeve in de Beroepspraktijk hebben gedaan t.o.v. de studenten die 
de Cibap Proeve hebben gedaan is opgenomen in de bijlage:  

  
  

f. Kwaliteit examinatoren 
De verdeling van de geschoolde examinatoren is als volgt:  
 
Creatief Vakman: 1 geschoolde examinator  
Ruimtelijk Vormgever: 2 geschoolde examinatoren 
Medewerker Sign: 1 geschoolde examinator  
Specialist Schilderen: 1 geschoolde examinator  
Mediavormgever: 3 geschoolde examinatoren  
Ondernemen: 2 geschoolde examinatoren   

  
Voor 2019-2020 staan tien collega’s op de lijst voor een training examinator. 

 
  

g. Diplomering februari 2019 en juni 2019  
Voor een groep van 41 studenten is een tussentijdse diplomeringsbeslissing aangevraagd. Het gaat om 
studenten die in de voortgangsfase een half jaar zijn vertraagd of versneld of die in de examenfase een 
herkansing hadden voor BPV of CIC/Proeve. De diploma-uitreiking was op 14 februari 2019.  
Het diplomeringsproces is goed verlopen. Op 16 juli 2019 was de grote diploma-uitreiking in Odeon in 
Zwolle. Op deze feestelijke bijeenkomst kregen 308 studenten het diploma uitgereikt. De dag is zonder 
problemen verlopen.  

  
h. Onrechtmatigheden 

Er zijn tijdens de examens enkele onrechtmatigheden geconstateerd.  
Het betreft voornamelijk het afgaan van een telefoon tijdens het examen (4x). Euphorus bracht bij 3 
kandidaten plagiaat aan het licht.  
Tot slot was er op 15 januari 2019 een korte stroomstoring tijdens het examen Engels Lezen/luisteren. Dit 
heeft voor de studenten geen nadelige gevolgen gehad. 

  
i. Vergaderingen examencommissie 2018-2019 
• 16 oktober 2018 
• 11 december 2018 
• 12 februari 2019 
• 9 april 2019 
• 18 juni 2019 
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Bijlage: Kwantitatieve gegevens 2018-2019 
  
We hadden 361 geslaagden schooljaar 2018-2019. 
  

 
  

Aantal opleidingen 8 opleidingen (10 crebonummers)   
Aantal nieuw vastgestelde examenplannen Niveau 3: 3 

Niveau 4: 4 
ICBD: 2 

 

Aantal ingekochte examens 2758 de examens Schrijven ingekocht bj Bureau 
ICE (TOA)  

Aantal geconstrueerde examens 1 (de rest alleen wat wijzigingen)  
Aantal vastgestelde examens 1 (de rest alleen wat wijzigingen)  
 Ontwerp & Productie DTP  Fase 3: 44 x 8 = 352 IE 

Fase 3: 44 x 2 = 88 CE 
Fase 3: 29 Praktijk Proeve 
Fase 3: 15 Cibap Proeve 

 Ontwerp & Productie 
AV 

Fase 3: 22 x 8 = 176 IE 
Fase 3: 22 x 2 = 44 CE 
Fase 3: 15 Praktijk Proeve 
Fase 3: 7 Cibap Proeve 
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 Ontwerp & Productie 
Sign 

Fase 3: 16 x 8 = 28 IE 
Fase 3: 16 x 2 = 32 CE 
Fase 3: 11. Praktijk Proeve 
Fase 3: 5 Cibap Proeve 

 Ontwerp & Media  
  

Fase 3: 211 x 2 = 422 IE 
Fase 3: 211 x 3 = 633 CE 
Fase 4: 146 x 4 = 584 IE 
Fase 4: 98 Praktijk Proeve 
Fase 4: 48 Cibap Proeve 

 Ontwerp & Ruimte 
  

Fase 3: 145 x 2 = 290 IE 
Fase 3: 145 x 3 = 435 CE 
Fase 4: 98 x 4 = 392 IE 
Fase 4: 65 Praktijk Proeve 
Fase 4: 33 Cibap Proeve 

 Ontwerp & Vakmanschap  
  

Fase 3: 79 x 2 = 158 IE 
Fase 3: 79 x 3 = 237 CE 
Fase 4: 6 x 4 = 244 IE 
Fase 4: 40  Praktijk Proeve 
Fase 4:  21 Cibap Proeve 
  

 Totaal Niveau 4  Fase 4: 100 CE 
Aantal diploma’s uitgereikt 361  
Aantal certificaten uitgereikt 5  
Aantal verzoeken tot vrijstelling 26  
Aantal toegekende vrijstellingen 24      
 
 
Aantal behandelde beroepen/bezwaren 

-  

Aantal beroepszaken -  
Aantal meldingen onregelmatigheden 5  
Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot 
examen 

-  
Aantal aanvragen aanpassingen examinering 24 

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

 

Aantal toegekende aanpassingen examinering  25 
Studenten met dyslexie-verklaring krijgen standaard 
extra tijd en verklanking bij CE en IE. Zij zijn hierin 
niet meegenomen. 
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Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2019 
 
AD  associate degree 
AFAS  applications for administrative solutions 
Aro  adviesraad ouders 
AV  audio visueel 
BA  bachelor of arts 
BNG  bank nederlandse gemeenten 
BPV  beroeps praktijk vorming 
BSS   bureau student support 
BTW  belasting toegevoegde waarde 
BVE  beroepsonderwijs en volwassenen educatie  
CAO  collectieve arbeidsovereenkomst 
CIBAP  christelijk instituut voor beschermings- afwerkings- en presentatietechnieken 
CE  centraal examen 
CIC  cibap in company 
CLIL  content and language integrated learning 
CNC  computer numerical control  
CT  creative technology 
CVB  college van bestuur 
DNA  deoxyribonucleïnezuur 
DT   directieteam  
DTP  desk top publishing 
DUO  dienst uitvoering onderwijs 
EU  europese unie 
EVC  erkenning van verworven competenties 
EZ  economische zaken  
FTE  fulltime-equivalent 
HCA  human capital agenda 
HMC  hout en meubel college 
HRM  human resource management 
HR3P  human resources performance potential portfolio 
IE  instelling examen 
ICT  informatie en communicatie technologie 
ICBD  international creative business developer 
IELTS   english language testing system 
ITPH  IT performance house 
JOB  jongeren organisatie beroepsonderwijs 
LOI  leidse onderwijs instelling 
LLO  leven lang ontwikkelen 
MJOP  meerjaren onderhoudsplannen 
MKB  midden- en klein bedrijf 
MTO  medewerker tevredenheidsonderzoek 
OER  onderwijs en examenregeling 
OCW  onderwijs cultuur en wetenschappen 
OOK  onderwijs overeenkomst 
OR  ondernemingsraad 
PRO  praktijk realistisch onderwijs 
PAR  prepare act reflect 
P&O  personeel en organisatie 
PMO  periodiek medisch onderzoek 
PR  public relations 
RVT  raad van toezicht 
SAMBO-ICT samenwerking mbo ict 
SPP  strategische personeelsplanning 
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SR  studentenraad 
SWV  samenwerkingsverband 
TOA  technisch onderwijs assistent 
TOT  talent ontwikkel traject 
USZO  uitvoeringsinstelling sociale zekerheid overheids- en onderwijzend personeel 
VSV  vroegtijdig school verlaten 
W&S  werving en selectie 
WOZ  waardering onroerende zaken 
WNT wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector  
ZZP  zelfstandige zonder personeel 
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