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Inleiding

Welkom bij Cibap!  
Welkom ook in de creatief conceptuele leerroute, waarbij je wordt 
opgeleid voor en met de creatieve industrie! 

Op het Cibap krijg je te maken met Praktijk Realistisch Onderwijs (PRO). 
Dit betekent dat we bij de uitvoering van het onderwijs zoveel mogelijk 
uitgaan van de beroepspraktijk in de creatieve industrie. Met PRO werk je 
aan echte projecten en vraagstukken. Vaak heb je zelfs direct contact met 
de opdrachtgever! Het werken aan projecten doe je soms individueel 
maar ook vaak samen in multidisciplinaire teams. Bovendien leer je op het 
Cibap niet alleen op school maar ook buiten school. Van docenten maar 
ook van specialisten uit de creatieve industrie. Hierdoor word je optimaal 
voorbereid op het werken in die creatieve industrie.

In deze studiegids lees je meer over de Cibap kerncompetenties, de 
opleidingen op het Cibap en de verschillende fasen binnen de 
opleidingen. Daarnaast worden het rooster, de projectboeken, de aanpak 
van de projecten, de begeleiding en het ontwikkeldossier uitgelegd.

Studenten die starten in schooljaar 2020-2021 krijgen bij het tweede 
semester te maken met een aanpassing van het onderwijsprogramma.  
Zij krijgen voor 1 februari 2021 een nieuwe studiegids.

Tot slot hebben we dit schooljaar te maken met COVID-19. Richtlijnen van 
RIVM, overheid en MBO raad kunnen invloed hebben op de uitvoering van 
het onderwijsprogramma.
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Jaar 1
(Fase 1)

Jaar 2
(Fase 2)

Jaar 3
(Fase 3)

Jaar 4
(Fase 4)

100 % 
school

50 % school
50 % stage

50 % school
50 % stage

50 % school
50 % stage

LEERROUTE
CREATIEF  

TECHNISCH
Niveau 3

Filmmaker (crebo 25193 AV) 1 2 3
vervolg als 
mediavormgever 
 niveau 4

Mediamaker (crebo 25592 of 25197 DTP) 1 2 3
vervolg als 
mediavormgever 
niveau 4

Signmaker (crebo 25213) 1 2 3
vervolg als 
ruimtelijk vormgever 
niveau 4

LEERROUTE
CREATIEF  

CONCEPTUEEL
Niveau 4

Ruimtelijk vormgever* (crebo 25212) 1 2 3 4 

Mediavormgever* (crebo 25633 of 25201) 1 2 3 4 

International creative business  
developer (icbd) tweetalig 
(crebo 26029)

1 2 3 4 

Creatief vakman (crebo 25548) 1 2 3 4 

Specialist schilder (crebo 25036) 1 2 3 4 

LEERROUTE 
CREATIEF 

EXCELLENT

Hbo certificaten Media Design / Bachelor Visual Communication

Kies je voor de opleiding mediavormgever, ruimtelijk vormgever of icbd en zoek je meer uitdaging? 
Verdiep je opleiding door een van bovenstaande excellentie trajecten naast je niveau 4 opleiding te 
volgen. Start vanaf fase 2 en haal in 4 jaar niet alleen je niveau 4 diploma, maar ook hbo certificaten  
of een internationale bachelor.

LEERROUTE 
CREATIEF 

EXCELLENT

Excellentietraject restauratieschilder

Kies je voor de opleiding Specialist Schilder en wil je je helemaal specialiseren in het restauratievak dan 
kun je bovenstaand excellentietraject volgen. Start vanaf fase 2 en haal in 4 jaar niet alleen je niveau 4 
diploma, maar ook het excellentietraject restauratieschilder.

+
+

1 Het onderwijs

1.1 Overzicht opleidingen

Als vakschool biedt het Cibap opleidingen gericht op vormgeving, ontwerp en vakmanschap. We leiden op 
voor en met de creatieve industrie. Na een brede oriëntatie in het eerste halfjaar kun je kiezen uit de 
volgende leerroutes.

Elke opleiding is gekoppeld aan een officieel kwalificatiedossier. Deze kun je via de crebocode vinden op 
https://kwalificaties.s-bb.nl/. Naast de inhoud van het kwalificatiedossier besteed je ook 960 studiebelas-
tingsuren aan keuzedelen. Op pagina 5 kun je hier meer over lezen.

*  Studenten die vóór 2020-2021 gestart zijn met de opleiding ICBD volgen de tweetalige opleiding als onderdeel van het 
kwalificatiedossier Mediavormgever of Ruimtelijk Vormgever, in combinatie met LOI modules en een Cambridge certificaat. 
Meer hierover vind je in de Studiegids ICBD voor cohorten die zijn gestart in 2017, 2018 en 2019.

1.2 Cibap kerncompetenties

Op het Cibap, vakschool voor verbeelding, word je opgeleid voor een beroep in de creatieve industrie. 
Binnen alle beroepen waarvoor wij opleiden krijg je te maken met de volgende competenties: 
Ondernemendheid, Creativiteit & Vormgeving, Communicatie, Vakmanschap en Omgevingsbewustzijn. Op 
het Cibap noemen wij deze competenties de ‘Cibap kerncompetenties’ (CKC). Zij vormen de kern van het 
onderwijs op het Cibap. Je vindt ze terug in de projecten, het lesrooster maar ook in de beoordelingen. 
Tijdens jouw opleiding helpen wij jou deze kerncompetenties te ontwikkelen. De CKC’s zijn:

Ondernemendheid

De Cibap student gaat graag uitdagingen aan en pakt zaken met enthousiasme en vakkennis aan. Hij 
ziet kansen maar verliest hierbij de financiële belangen van de opdrachtgever niet uit het oog. De Cibap 
student is een sterke netwerkpartner en weet partijen aan hem zelf en elkaar te binden. Hij staat open 
voor maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen en gaat daar ook bewust naar op zoek. Hij staat 
sterk in zijn schoenen en durft beslissingen te nemen en activiteiten te initiëren, hierin neemt hij zijn 
verantwoording naar anderen en de maatschappij. De Cibap student kan een bedrijf opzetten met een 
gezonde bedrijfsvoering binnen de wettelijke kaders.

Creativiteit & Vormgeving

De Cibap student gaat verder dan het eerste idee en bedenkt meerdere en verschillende ideeën. Hij 
experimenteert met nieuwe technieken op het gebied van ideevorming en materiaalgebruik. Hij 
beoordeelt ideeën op kwaliteit en haalbaarheid, inhoud en relevantie en werkt deze verder uit tot 
schetsen, prototypes en ontwerpen. Hij ontwikkelt visueel en communicatief passende oplossingen die 
tegemoetkomen aan de eisen van de opdracht en opdrachtgever. Hij verwerkt zijn eigen interesses in zijn 
werk en werkt aan het ontwikkelen van een eigen vormtaal.

Communicatie

De Cibap student weet zich op basis van onderzoek (internationaal) professioneel te presenteren, hij is 
hierbij overtuigend en inspirerend door zijn actuele vakkennis en beeldende presentatietechnieken. Door 
zijn persoonlijkheid en open houding is hij een prettige persoon om mee samen te werken. Daarnaast kan 
hij anderen goed motiveren en projecten aansturen en opleveren. Hij staat open voor feedback en weet 
daar professioneel mee om te gaan. Zijn (internationale) schriftelijke kwaliteiten zijn helder en taalkundig 
correct.

Vakmanschap

De Cibap student is op de hoogte van de nieuwste vaktechnische en relevante ontwikkelingen, en 
weet deze professioneel, vernieuwend en overtuigend toe te passen. Hierin staat het belang van de 
opdrachtgever voorop. Hij is in staat de opdracht volgens zijn planning en naar tevredenheid uit te 
voeren. Dit kan hij door inzicht in het proces en de projectorganisatie. Indien nodig stuurt hij anderen 
voor de uitvoering aan. Hij bedenkt alternatieven als de planning anders loopt dan verwacht. Hij houdt de 
projectinformatie actueel.

Omgevingsbewustzijn

De Cibap student is nieuwsgierig naar zijn omgeving, hij kijkt met een open blik naar de voortdurend 
veranderende creatieve industrie en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is goed op de 
hoogte van trends door breed om zich heen te kijken. Hij weet de ontwikkelingen actief te vertalen naar 
consequenties voor zijn werkzaamheden en kan hierin adviseren. Hij gaat verantwoord en respectvol om 
met materialen, bronnen en mensen en kan zijn keuzes beargumenteren. Daarnaast zorgt hij voor een 
veilige werkomgeving. Hij benut zijn omgevingsbewustzijn effectief voor persoonlijke reflectie, (loopbaan)
ontwikkeling en functioneren. Hij ontwikkelt hierbij een mening over ethiek en esthetiek.
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Cibap PRO staat voor Praktijk Realistisch 
Onderwijs. PRO is actief leren. Je gaat actief aan 
de slag met vragen uit de beroepspraktijk, je 
bestudeert praktijksituaties en leerstof die daar 
mee te maken heeft. 

Binnen Cibap Pro spreken we niet meer over 
studiejaren maar over fases. De opleiding is 
verdeeld in 4 fases.

Elk schooljaar is verdeeld in 4 periodes van 
ieder 10 weken. Een half schooljaar (2 periodes) 
noemen we een semester.

Fase 1 staat in het teken van ontdekken. Je 
oriënteert je op de verschillende opleidingen 
binnen het Cibap, dit doe je onder andere door 
samen te werken in multidisciplinaire teams. 
Daarnaast krijg je veel kennis en vaardigheden 
aangereikt die voor alle creatieve beroepen van 
belang zijn. Na semester 1 maak je de keuze 
voor de opleiding die jouw voorkeur heeft. Als 
je het op dat moment echt nog niet weet, 
bestaat de mogelijkheid om deze keuze nog 
even uit te stellen tot het einde van fase 1. 
Bij hele goede resultaten in fase 1 bestaat 
eventueel de mogelijkheid om na één semester 
direct door te stromen naar fase 2/3.

In fase 2/ 3 ga je je verder specialiseren in je 
opleiding en word je nog meer uitgedaagd. In 
fase 2/3 volg je 2 maal 20 weken BPV 
(beroepspraktijkvorming). Je werkt in fase 2/3 
binnen de opleiding samen met 
medestudenten aan projecten. Je kunt je 
verbreden door het combineren van 
verschillende specialisaties binnen de 
opleiding. Er bestaat eventueel de 
mogelijkheid de opleiding te versnellen bij hele 
goede resultaten. 

Fase 4 staat in het teken van verdiepen en 
verbreden en bestaat uit drie onderdelen:
- BPV (15 weken)
- Examenfase met daarin de proeve in de 

praktijk (5 weken) en de afronding van de 
taal & reken eisen.

- Voorbereiding op jouw toekomst na het 
Cibap (20 weken) door het volgen van één 
van de keuzeprofielen: Werken, 
Ondernemen of Studeren en het werken 
aan externe projecten in multidisciplinaire 
teams binnen Cibap in Company (CIC).

2 Cibap PRO

2.1* Opbouw van de opleiding

* !  Studenten die starten in schooljaar 2020-2021 krijgen bij het tweede semester te maken met een aanpassing van het 
onderwijsprogramma. Zij krijgen voor 1 februari 2021 een nieuwe studiegids.

Kwalificatiedossier en keuzedelen

Een kwalificatiedossier bestaat uit één 
gemeenschappelijk basisdeel en uit één of  
meer profieldelen.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit twee onderdelen: het 
generieke en het beroepsspecifieke onderdeel. In 
het generieke onderdeel staan de eisen voor taal, 
rekenen, loopbaan en burgerschap. Voor niveau 4 
worden daarbij ook eisen gesteld aan Engels. Het 
ministerie van OCW stelt deze eisen vast. 
Het beroepsspecifieke onderdeel bevat de 
gemeenschappelijke elementen van kwalificaties 
van het kwalificatiedossier. Alle kerntaken en 
werkprocessen die gelden in alle beroepen zijn in 
het kwalificatiedossier opgenomen. Daarbij 
kunnen de verschillen tussen kwalificaties ook 
beschreven zijn in aanvullende eisen bij de 
kerntaken en werkprocessen in de basis.

Profieldeel
Naast de gemeenschappelijke elementen uit het 
basisdeel zijn er verschillen tussen de 
kwalificaties in het dossier. Deze specifieke 
kenmerken zijn beschreven in het profieldeel. Het 
profiel bestaat uit kerntaken en werkprocessen.

Keuzedelen
Keuzedelen maken deel uit van de herziene 
kwalificatiestructuur, maar zijn niet opgenomen 
in het kwalificatiedossier. Keuzedelen zijn 
namelijk geen onderdeel voor de 
beroepskwalificatie,  maar een verrijking die 
bovenop de kwalificatie komt. Keuzedelen zijn 
gekoppeld aan kwalificaties en bieden als het 
ware een ‘plus’ voor de student. Bij de creatief 
conceptuele leerroute zijn de keuzedelen 
opgenomen in de keuzeprofielen bij Fase 4.
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2.2 Projecten

Op het Cibap staan de opdrachten voor elke 
periode beschreven in een projectboek. In een 
projectboek staat een realistisch project uit de 
creatieve industrie centraal. Alles wat je tijdens 
de lessen doet en leert heeft uiteindelijk te 
maken met dit project. Hierbij doe je kennis en 
vaardigheden op in de Cibap kerncompeten-
tieblokken die je vervolgens voor het project 
kunt inzetten. In de Cibap kerncompeten-
tieblokken kun je dus nog experimenteren en 
leren.

Naarmate je verder in de opleiding komt, zul je 
steeds zelfstandiger moeten gaan werken. Dit zie 
je ook in de projectbeschrijvingen en het rooster 
terug: in fase 1 worden de opdrachten nog heel 
specifiek beschreven volgens een vaste structuur, 
terwijl de opdrachten voor fase 3 meer ruimte 
laten voor jouw eigen invulling en planning. De 
projecten bespreek je tijdens de projecttijd in het 
scrumteam volgens de scrummethode (zie 
hoofdstuk 3). 

2.3 Rooster

Het lesrooster is gebaseerd op de projecten in 
jouw projectboek en opgebouwd uit blokken 
voor de Cibap kerncompetenties (CKC) en 
blokken voor het project. 

Alle blokken duren 5 CE’s: een CE is een 
contacteenheid van 30 minuten. De CKC blokken 
zijn bedoeld om te oefenen en te leren. De kennis 
en vaardigheden die je in de CKC blokken 
opdoet, zet je in bij het uitvoeren van de 
projecten in de projectblokken. Het aantal 
projectblokken in fase 1 is nog klein maar neemt 
toe naarmate je verder in je opleiding komt. In de 
projectblokken werk je individueel of in teams 
aan de verschillende opdrachten in het project. 

Het vak rekenen is gekoppeld aan het CKC blok 
ondernemendheid, de vakken Nederlands en 
Engels zijn gekoppeld aan het CKC blok 
communicatie.

Het weekrooster vind je in je studentenportaal. 
Houd dit weekrooster goed in de gaten omdat 
het aangepast wordt aan de behoefte in het 
project. 

In fase 1 volg je gemiddeld tijdens een lesweek 
55 Ce lessen en in fase 2,3 en 4 volg je gemiddeld 
50 Ce per lesweek. In de lessentabel (bijlage) zie 
je per fase welke vakken je hebt.

2.4 Beoordeling

Binnen het Cibap beoordelen we alle opdrachten op basis van de Cibap 
kerncompetenties (CKC). Voor elke CKC zijn verschillende criteria opgesteld. 
Deze criteria kun je vinden in het projectboek. De criteria zullen in de loop 
van jouw opleiding in complexiteit toenemen en specifieker worden. We 
beoordelen met een O (onvoldoende), V (voldoende), of G (goed).

Alleen de talen en rekenen worden beoordeeld met een cijfer i.v.m. de 
landelijke eisen t.a.v. Nederlands, Engels en rekenen.

De beoordelingen worden gebaseerd op de kwaliteiten die je laat zien tijdens 
de Cibap kerncompetentieblokken in de periode maar ook tijdens de 
eindpresentatie. De eindpresentatie noemen we op het Cibap ‘de 
eindschouw’. In fase 1 tellen jouw kwaliteiten tijdens de periode voor  
2/3e deel mee en de resulaten in de eindschouw voor 1/3e deel in het 
eindoordeel voor de betreffende CKC in die periode. In fase 2 en 3 tellen jouw 
kwaliteiten tijdens de periode voor 1/3e deel mee en de resulaten in de 
eindschouw voor 2/3e deel. Dit is omdat de resultaten (product en proces) 
van het project steeds belangrijker worden.

De eindschouw is een moment in de negende week van de periode waarin jij 
jouw gemaakte werk voor het project presenteert aan de (lesgevende) 
docenten en medestudenten. De docenten beoordelen in gezamenlijkheid 
jouw werk. Tijdens de eindschouw wordt aan jou ook meteen feedback 
gegeven, zowel door docenten als door medestudenten. In een 
tussenschouw (meestal rond de vierde week van de periode) wordt een 
tussentijdse beoordeling/ feedback gegeven zodat je eventueel nog zaken 
kunt bijsturen voor je tot uitvoering overgaat. 

6 7Terug naar inhoudsopgave



2.5 Regels voor voortgang en overgang

Voortgang fase 1, 2, 3

Studieoordelen

Een semester kent minimaal twee periodes. Aan het eind van elke periode stelt het onderwijsteam 
studie-oordelen vast.

Studieoordeel 1 De student voldoet aan de gestelde eisen

Studieoordeel 2 De student moet verbeteracties formuleren voor de komende periode.  
Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Studieoordeel 3 Er is twijfel over de studieresultaten, studiehouding incl. aanwezigheid op school of 
beroepsgeschiktheid. Afspraken worden schriftelijk bevestigd naar alle partijen.

Studieoordeel 4 De student houdt zich niet aan de afspraken die gemaakt zijn op basis van een eerder 
studieoordeel en wordt in een ander traject geplaatst. 

Bindend studie-advies (BSA)
Het bindend studie-advies wordt gegeven aan het eind van Fase 1, op basis van de studieoordelen in 
periode 1 ,2, 3 en 4. Meer informatie over het bindend studie-advies kun je vinden in het document BSA 
(bijlage).

Tussenschouw, eindschouw
Wanneer er sprake is van een tussenschouw bepaalt het onderwijsteam van te voren of de resultaten 
meetellen voor de eindschouw of niet. Een student mag altijd aan een tussenschouw deelnemen.
Voor deelname aan de eindschouw moet de student voldaan hebben aan de eisen die in het betreffende 
project aan de vakvaardigheden zijn gesteld. De eisen voor kennis, houding en vaardigheden worden door 
het onderwijsteam vastgesteld en voordat het project begint aan de studenten duidelijk gemaakt.
Als een student niet voldaan heeft aan deze eisen, mag hij wel deelnemen aan een schouw, maar bepaalt 
het onderwijsteam of de resultaten van de eindschouw meetellen. 
De student mag niet deelnemen aan de eindschouw als deze 15% of meer ongeoorloofd verzuim heeft in de 
betreffende periode. Niet schouwen of een schouw onvoldoende afsluiten, kan studievertraging opleveren.

Beoordeling bij Fase 1
Bij Fase 1 wordt de eindschouw beoordeeld op 
basis van de Cibap Kerncompetenties (CKC). 
Tijdens de schouw wordt met O, V of G 
beoordeeld (Onvoldoende, Voldoende, Goed). 
Alle Cibap Kerncompetenties komen aan bod in 
een periode. Daarnaast krijg je in Fase 1 een 
beoordeling voor Project. 
Bij Nederlands, Engels en rekenen worden de 
toetsen beoordeeld met een cijfer.

Beoordeling bij Fase 2/3
Beoordeling tijdens de schouw(en) vindt bij Fase 
2/3 plaats op basis van de Cibap 
Kerncompetenties. Tijdens de schouw wordt met 
O, V of G beoordeeld (Onvoldoende, Voldoende, 
Goed). Alle Cibap Kerncompetenties komen aan 
bod in een periode.
Bij Nederlands, Engels en rekenen worden de 
toetsen beoordeeld met een cijfer. De dimensies 
voor Loopbaan en Burgerschap worden bij 
Omgevingsbewustzijn beoordeeld met O, V of G.

Hoe wordt de Onvoldoende,  
Voldoende of Goed bepaald.
Een O wordt gegeven als een student onder het 
niveau van de fase presteert tijdens de lessen en 
voor zijn producten tijdens de schouw. 
Een V wordt gegeven als een student presteert 
op het niveau van de fase tijdens de lessen en 
voor zijn producten tijdens de schouw. 
Een G wordt gegeven als een student presteert 
boven het niveau van de fase tijdens de lessen en 
tijdens de schouw.

Overgang naar fase 2, 3, 4

Van Fase 1 naar Fase 2
Eind Fase 1

Het bindend studieadvies bepaalt of je doorgaat 
naar Fase 2. Hiernaast staan de minimale eisen 
voor de studieresultaten, die mede bepalend zijn 
voor het studieoordeel.

Kerncompetentie, 
onderdeel

Gemiddeld oordeel 
(minimaal)

Creativiteit & Vormgeving Voldoende

Vakmanschap Voldoende

Omgevingsbewustzijn Twee van de drie 
voldoendeOndernemendheid

Communicatie

Project Voldoende

Engels 5,5 + niveautest A2.1

Nederlands 5,5 + niveautest 2F.1

Rekenen 4,5 + niveautest 2F.1

Versneld van Fase 1 naar Fase 2
Eind 1e semester

Kerncompetentie, 
onderdeel

Gemiddeld oordeel 
(minimaal)

Creativiteit & Vormgeving Goed

Vakmanschap Goed

Ondernemendheid Goed

Omgevingsbewustzijn Voldoende

Communicatie Voldoende

Project Voldoende

Engels 5,5 + niveautest A2.1

Nederlands 5,5 + niveautest 2F.1

Rekenen 4,5 + niveautest 2F.1

Bij versnellen: 
Maatwerk: naast wisseling van groep, zijn er 
gevolgen voor de BPV (beroepspraktijkvorming) 
en de examinering van talen, rekenen en 
keuzedelen. De studiecoach zal bij versnellen van 
tevoren met de student de consequenties 
doornemen.

Aanwezigheid
Een student kan alleen versnellen wanneer hij 
niet meer dan 15% ongeoorloofd afwezig is. 
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Van Fase 3 naar Fase 4
Eind van het 2e semester

Kerncompetentie, 
onderdeel

Gemiddeld oordeel 
(minimaal)

Creativiteit & Vormgeving Voldoende

Vakmanschap Voldoende

Omgevingsbewustzijn Voldoende

Ondernemendheid Voldoende

Communicatie Voldoende

Engels* 5,5

Nederlands* 5,5

Rekenen* 4,5

Loopbaan & Burgerschap 
(tijdens lessen OMGB)

Elke dimensie gemiddeld 
voldoende

BPV 
(beroepspraktijkvorming) 
in Fase 3

Eindbeoordeling BPV 
voldoende
Uren conform POK 
(praktijkovereenkomst 
gerealiseerd
Opdrachten terugkomdagen 
elk voldoende

* Dit gemiddelde is exclusief de cijfers voor al gemaakte 
examens. Bij twijfel over de overgang wordt er wel 
rekening gehouden met deze cijfers.

Voor een student die in Fase 2/3 versnelt, 
bestaat de mogelijkheid dat de BPV in fase 2 of 
3 wordt overgeslagen. De beslissing hierover 
wordt genomen door het onderwijsteam.

Vakantietaak
Mocht een student 1 Cibap kerncompetentie 
niet voldoende hebben aangetoond en 
daarmee niet doorgaan naar de examenfase, 
dan kan hij in aanmerking komen voor een 
vakantietaak. Dan krijgt hij een tweede 
aanbieding, in de vorm van een nieuwe 
opdracht. Deze is specifiek op de Cibap 
Kerncompetentie geschreven.
Deze opdracht wordt in de voorjaarsvakantie 
en in de eerste week van de zomervakantie 
aangeboden.
Zijn er meer Cibap Kerncompetenties 
onvoldoende dan is daarmee dus niet fase 3 
aangetoond en zal de student studievertraging 
oplopen.

Van Fase 2 naar Fase 3
Eind van het 2e semester

Kerncompetentie, 
onderdeel

Gemiddeld oordeel 
(minimaal)

Creativiteit & Vormgeving Voldoende

Vakmanschap Voldoende

Omgevingsbewustzijn Twee van de drie 
voldoendeOndernemendheid

Communicatie

Engels 5,5

Nederlands 5,5

Rekenen 4,5

Loopbaan & Burgerschap 
(tijdens lessen OMGB)

Elke dimensie gemiddeld 
voldoende

BPV 
(beroepspraktijkvorming) 
in Fase 2

Eindbeoordeling BPV 
voldoende
Uren conform POK 
(praktijkovereenkomst 
gerealiseerd
Opdrachten 
terugkomdagen elk 
voldoende

Versneld van Fase 2 naar Fase 3

Kerncompetentie, 
onderdeel

Gemiddeld oordeel 
(minimaal) over twee 
periodes

Creativiteit & Vormgeving Goed

Vakmanschap Goed

Ondernemendheid Goed

Omgevingsbewustzijn Voldoende

Communicatie Voldoende

Engels 5,5 + niveautest 

Nederlands 5,5 + niveautest

Rekenen 4,5 + niveautest

Loopbaan & Burgerschap Alle opdrachten voor  
Fase 2 gedaan.

Bij versnellen: 
Maatwerk: naast wisseling van groep, zijn er 
gevolgen voor Loopbaan & Burgerschap, BPV 
(beroepspraktijkvorming) en de examinering 
van talen, rekenen en keuzedelen. De 
studiecoach zal bij versnellen van tevoren met 
de student de consequenties doornemen.

Aanwezigheid
Een student kan alleen versnellen wanneer hij 
niet meer dan 15% ongeoorloofd afwezig is. 

Naar de creatief technische leerroute

Studenten kunnen zelf kiezen voor een 
opleiding uit de creatief technische leerroute, 
omdat de inhoud van de opleiding hen 
aanspreekt. Het kan ook voorkomen dat een 
student van het onderwijsteam het advies krijgt 
om de creatief technische route te doen. Als dat 
laatste aan de orde is, worden de afspraken 
zorgvuldig gemaakt en schriftelijk vastgelegd. 
Uiteraard vindt er altijd een intakegesprek bij 
het onderwijsteam van de creatief technische 
route plaats om de verwach tingen en eisen over 
en weer helder te krijgen.

Bespreekgeval
Als een student niet voldoet aan de eisen voor 
voortgang, dan wel voor overgang kan het team 
desondanks besluiten tot een heroverweging.
Naast de resultaten worden onderstaande factoren 
meegenomen: 
• De volgorde van de gescoorde resultaten per 

periode en de tendens van de resultaten (is er 
sprake van stijgende of dalende ontwikkeling).

• De aanwezigheid in de les.
• Studievaardigheden en noodzakelijke 

studiebegeleiding.
• Persoonlijke ontwikkeling.
Het besluit dat in de teamvergadering na deze 
zorg vuldige heroverweging wordt genomen, 
is bindend.

2.6 Examens

In het examenplan kun je vinden wat de 
voorwaarden zijn om voor het diploma in 
aanmerking te komen. Een examenplan wordt per 
opleiding en per cohort (startjaar van je opleiding) 
gemaakt en bevat de eisen vanuit het 
kwalificatiedossier inclusief Nederlands, Engels en 
rekenen, de eisen voor de keuzedelen, de eisen voor 
Loopbaan & Burgerschap en de eisen voor de BPV.
Het examen reglement geeft naast algemene 
informatie over de organisatie ook weer wat je 
rechten en plichten als examenkandidaat zijn. Zowel 
examenplan als examenreglement kun je vinden op 
het intranet.
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3 Begeleiding

3.1  Projectaanpak volgens scrum 

Op het Cibap werk je volgens de scrummethode in een 
team aan het plannen en uitvoeren van de projecten. 
Een belangrijk voordeel van het werken in een 
zogenaamd scrumteam is dat je op een flexibele, 
actieve, leuke en snelle wijze samen tot een resultaat 
komt. Met name in de creatieve industrie wordt scrum 
veel toegepast omdat de oplossingen voor 
vraagstellingen uit de creatieve industrie eigenlijk nooit 
standaard zijn. Je leert met scrum hoe je een project 
kunt aanpakken volgens vaste stappen in korte, 
regelmatig terugkerende bijeenkomsten. Deze 
bijeenkomsten noemen we sprints. Bij een sprint sta je 
tijdens een stand-up met je scrumteam om het 
scrumbord. Tijdens een sprint schrijf je de te nemen 
acties op een scrumbord zodat deze voor iedereen 
inzichtelijk zijn en iedereen weet wat hij moet doen. 
Tijdens de scrumbijeenkomsten word je begeleid door 
een scrummaster. Dit zal in het begin nog een docent 
zijn maar uiteindelijk zal een teamlid deze rol vervullen. 
Naast de scrummaster en het scrumteam spreken we 
bij scrum ook nog over de product owner: dit is de 
opdrachtgever. Hoe scrum werkt, staat hiernaast kort 
toegelicht. Tijdens de wekelijkse scrumbijeenkomsten 
zul je je gaandeweg de scrummethode eigen maken. 
Kortom door het werken met de scrummethode word 
je goed voorbereid op het werken in de creatieve 
industrie en een veranderende maatschappij.

3.2 Scrum in grote stappen

stap 1 Teams vormen

Op basis van ieders kwaliteiten worden er in de klas scrumteams gevormd. Elk scrumteam kiest een Scrummaster.

stap 2 Release planning

Samen met de Product Owner (docent of opdrachtgever) wordt het projectboek verkend met een Story Map of een 
Stakeholdercircle of de ijsbergmethode . De meest gestelde vragen hierbij zijn: wat, wie, waarom, waar, wanneer en 
hoe?

Wat uiteindelijk in grote lijnen opgeleverd moet worden beschrijf je in de product backlog op het scrumbord. De 
algemene eisen die aan al het werk worden gesteld beschrijf je in de Definition of Done. Het kan zijn dat je hiervoor de 
opdracht gever of docent moet ondervragen. Tot slot beschrijf je in de Definition of Fun de eisen die jullie in het 
scrumteam aan ellkaar stellen om goed te kunnen werken. Bijvoorbeeld op tijd komen.

stap 3 Sprint Planning

Het scrumteam zet alle taken voor de komende Sprint op het scrumbord met post-its onder To Do. Hierbij splits je 
grotere taken en bepaal je hoeveel tijd de verschillende taken vragen door middel van het geven van punten. 
Bovendien bepaal je wie wat doet.

stap 4 Stand-up

Tijdens een stand-up komt het scrumteam tussentijds kort bij elkaar om de voortgang te bespreken. Hierbij hoeft de 
Product Owner niet aanwezig te zijn. Tijdens de Stand-up werk je het Scrumbord bij zodat daar voortdurend de meest 
actuele stand van zaken te zien is.

stap 5 Aan het werk

Je gaat aan het werk met de stappen die op het scrumbord bij To Do staan en verplaatst ze naar Busy. Soms doe je dit 
individueel maar vaak ook samen, je kunt immers veel van elkaar leren. Uiteraard kun je ook docenten vragen je te 
helpen.

stap 6 Sprint Release

Tijdens de Sprint Release levert het team de stappen op die zij in de Sprint Planning hebben afgesproken. Als de stap 
klaar is verschuift deze op het scrumbord naar Done. Je krijgt feedback van de Product owner (docent/ opdrachtgever) 
maar ook van andere teams.

stap 7 Sprint Review

In de Sprint Review kijk je samen terug hoe de Sprint is verlopen. Wat ging goed en wat kan verbeterd worden? De 
resultaten neem je ook mee in je ontwikelportfolio (zie hoofdstuk 3.4)

stap 8 Sprint Retro

In de Sprint Retro kijk je terug op hoe je als team hebt samengewerkt. De resultaten neem je ook mee in je 
ontwikelportfolio (zie hoofdstuk 3.4)
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3.3 Studiecoach

De studiecoach is jouw eerste aanspreekpunt en  
hij/zij begeleidt jou door de opleiding. Je kunt met 
allerlei schoolgerelateerde vragen bij jouw 
studiecoach terecht (leerdoelen, ontwikkeldossier, 
studievoortgang, keuzemomenten en loopbaan). 
Met de studiecoach heb je regelmatig overleg. Zo 
nodig schakelt de studiecoach aanvullend advies of 
aanvullende persoonlijke begeleiding in bij Bureau 
Student Support (BSS). Ook tijdens de 
Beroepspraktijkvorming (BPV) houd je tijdens de 
terugkomdagen contact met de studiecoach. 

Samen met je studiecoach bepaal jij jouw route door 
de opleiding, hij of zij helpt jou onder andere bij het 
maken van de keuze voor je opleiding, wanneer je 
BPV doet, welk keuzeprofiel je in fase 4 kiest, of je 
gaat versnellen/ verbreden enz. Tijdens de 
gesprekken met jouw studiecoach neem je altijd je 
ontwikkeldossier mee (zie de volgende paragraaf ).

3.4 Portfolio en ontwikkeldossier

Portfolio
In de creatieve industrie wordt het portfolio 
gebruikt om als ontwerper te tonen wat je kunt; 
het is een show-case van je werk. Je gebruikt je 
portfolio om opdrachten binnen te halen en in 
jullie geval om te solliciteren bij stagebedrijven. 
Het is belangrijk dat je portfolio er goed uitziet en 
gevuld is met divers en eigen gemaakt materiaal. 
Denk bij het maken van je portfolio aan het 
tonen van je creativiteit en vakmanschap in de 
breedste zin van het woord. Kleine oefeningen, 
animaties, video’s, tekeningen, schetsen, 
experimenten e.d. kun je hierin plaatsen. 
Verzamel dus goede foto’s van je werk en 
werkprocessen (schetsen). Vroeger was het 
portfolio een grote map waarin al het werk zat 
van de ontwerper/ kunstenaar. Dit is nog steeds 
een goede vorm, maar daarnaast heeft elke 
ontwerper ook een online portfolio. Je kunt het 
online portfolio naar wens maken via Adobe 
Muse, Behance, Wordpress of WIXX. Kies de 
variant die past bij jouw studierichting. Begin op 
tijd met het maken van dit portfolio want het is 
noodzakelijk voor het vinden van een 
stageplaats.

In fase 1 krijg je de verschillende mogelijkheden 
voor een portfolio aangereikt zodat je daarna je 
eigen keuze kunt maken. Vervolgens worden er 
in team regelmatig portfolio momenten 
georganiseerd waarin docenten maar ook 
professionals jouw portfolio bekijken en tips 
geven hoe je het nog beter kunt maken. 

Ontwikkeldossier

Wat 
Het ontwikkeldossier is een verzamelplek waar jij je 
ontwikkeling in kaart brengt. Dit doe je door 
leerdoelen (1 à 3 per periode), feedback, reflectie en 
bewijzen te verzamelen. Niet alleen voor activiteiten 
binnen school maar ook voor activiteiten die je 
buiten school onderneemt, bijvoorbeeld de BPV, 
excursies, museabezoek, vrijwilligerswerk, 
opendagen enz. In het projectboek worden de 
opdrachten die je in je ontwikkeldossier moet 
verzamelen specifiek beschreven.

Het ontwikkeldossier is de basis voor de 
gesprekken met jouw studiecoach: wat wil je 
bereiken en hoe kom je daar? Naarmate je verder 
in de opleiding komt, zal het ontwikkeldossier 
steeds belangrijker worden. In elke fase sta je 
voor belangrijke keuzes zoals opleiding, BPV, 
keuzeprofiel, toekomst na het Cibap enz. Hierbij 
helpt het ontwikkeldossier. Het ontwikkeldossier 
is vooral bedoeld om van te leren, fouten maken 
mag! Daarom is het belangrijk om hieraan te 
werken, om zo je ontwikkeling helder te krijgen. 
Het ontwikkeldossier bestaat uit drie onderdelen: 
Leerdoelen, Loopbaan en Mijn activiteiten. 

Waarom 
Het is belangrijk dat je grip krijgt op jouw 
leerproces: dit doe je door te kijken naar wat je al 
weet en kunt en door te kijken wat je nog wil en 
moet leren. Door jezelf een duidelijk doel te 
stellen is de kans dat je dat doel ook gaat 
bereiken veel groter. Je ontwikkeldossier helpt je 
daarbij. Het ontwikkeldossier is een middel om je 
bewust te maken van jouw ontwikkeling en je te 
helpen bij het maken van keuzes, niet alleen op 
het Cibap maar ook in je verdere loopbaan. 
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4 Bezwaar of klacht

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

5 Evaluatie en participatie

Cibap Active 
Cibap Active is de verzamelnaam voor alle mogelijkheden die jij als student hebt, om naast je studie mee te 
denken, mee te doen en mee te beslissen. Dit kan van alles zijn, denk aan:
• Studentenraad > denk mee en adviseer de directie van het Cibap over verschillende beleidsbeslissingen.
• Museumkwartiermakers > bezoek samen met andere studenten musea en maak content voor het 

instagram account van de Cibap Museumkwartiermakers.
• Studenten PR-team > help mee met het werven van nieuwe studenten! Begeleid workshops van 

leerlingen die komen kennismaken met het Cibap, ga in gesprek met ouders en leerlingen op een 
voorlichtingsmiddag, geef rondleidingen aan bezoek, etc.

• Issue Council > buig je samen met medestudenten en docenten over diverse maatschappelijke issues 
die spelen. In welke vorm besteedt het Cibap hier aandacht aan? Bijvoorbeeld: landelijke verkiezingen, 
Paarse Vrijdag, Vrijheid, Duurzaamheid en natuurlijk de niet te voorspellen actuele thema’s.

• Feestcommissie > organiseer twee keer per jaar samen met andere studenten een schoolfeest.
• Studentenpanel > praat mee en denk mee over verschillende onderwerpen die het Cibap aangaan.
• Cimaatje > coach en ondersteun medestudenten.
• Studentenvereniging.

Cibap student enquête
1x per semester krijgen studenten gelegenheid hun mening te geven over zaken als lesprogramma, rooster 
en toetsing. Deze input wordt besproken in studentenpanels en vervolgens door de taakhouders onderwijs 
en taakhouders kwaliteit meegenomen in ontwikkeling van nieuwe lesstof en toetsing.

6 Contact met Ouders

In het Privacyreglement voor studenten Cibap staat bij 
artikel 6.4. wat de kaders zijn in de contacten met 
ouders van studenten:

Cibap zal ouders van studenten onder de 18 jaar 
informeren ten behoeve van de verzuimcontrole, als 
het voortbestaan van de onderwijsovereenkomst in het 
geding komt of als informeren van ouders noodzakelijk 
is voor de veiligheid van de student of anderen.
Cibap verstrekt in alle andere gevallen alleen informatie 
aan ouders na toestemming van de student of als 
hiervoor een andere wettelijke grondslag aanwezig is.
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