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Voorwoord

We kunnen met trots terugkijken op de prestaties die zijn 
geleverd. Dankzij creatieve energie, een wendbare organisatie, 
goede faciliteiten, betrokken medewerkers, gemotiveerde 
studenten en nauwe relaties met ons werkveld konden we 
altijd snel en goed aanpassen. De al jaren goed presterende 
organisatie werd op de proef gesteld, waarbij er heel veel van 
iedereen werd gevraagd. Met elkaar zijn we erin geslaagd om 
studenten goede resultaten te laten behalen, de uitval laag te 
houden en kwamen we onlangs in de mbo-keuzegids met acht 
topopleidingen als beste vakschool uit de bus.

In dit bestuursverslag geven wij weer wat in 2020 de 
speerpunten èn resultaten van beleid waren, waarbij de 
impact van COVID-19 waar te nemen is. We volgen in het 
document 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.  

Met de oplevering van de strategie richting 2025 koos Cibap 
als vakschool voor vormgeving een duidelijke route richting 
de toekomst. Onderzoek van onze meesterdocenten leverde 
met Het Nieuwe Buitengewoon op dat ondanks de gevolgen 
van COVID-19 de hele strategie relevant blijft. Het vraagt wel 
om nog snellere uitvoering van de verschillende onderdelen. 
Het bestuursverslag laat zien dat we naast de focus van de 
organisatie op het zo goed mogelijk in stand houden van het 
onderwijs tijdens de COVID-19 crisis toch in staat zijn geweest 
om ontwikkelstappen richting 2025 te zetten.

Het was een bewogen jaar. De veerkracht van onze studenten, 
medewerkers en onze omgeving in 2020 geven vertrouwen 
voor de toekomst.

Désirée Majoor en Bart Schouten
College van Bestuur

   Wat een
veerkracht

  terug naar inhoud
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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 2020 hebben wij onze strategie Cibap 2025 gepresenteerd. 
De strategie was leidend voor de beleidsrijke begroting 2020 
alsmede voor de teamplannen. 

• Hoofdstuk 2 gaat 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 gaan we in op de ontwikkelingen van 2020 
zoals deze zijn opgepakt via de projectkalender.

• In hoofdstuk 6 is de rapportage over de Kwaliteitsagenda 
2019-2022 opgenomen.

• In hoofdstuk 7 komt de financiële vertaling aan bod, 
inclusief de continuïteitsparagraaf.

   Leeswijzer 

  terug naar inhoud
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  Wie
     zijn
  wij?

Hoofdstuk 1

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.

Hoofdstuk 1 Wie zijn wij?

  terug naar inhoud
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Hst 1 Wie zijn wij

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.

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.

  terug naar inhoud
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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 bestond het eerste halfjaar nog uit drie 
directieleden: directeur Onderwijs en Organisatie, directeur 
Onderwijs en Ondernemerschap/Cibap Next en directeur 
Financiën en Control. De organisatie werd bestuurd door de 
voorzitter van het College van Bestuur, die tevens optrad als 
voorzitter van het directieteam.
Vanwege het vertrek van de voorzitter College van Bestuur 
(bereiken pensioengerechtigde leeftijd) is de Raad van Toezicht 
voorjaar 2020 een uitvoerig onderzoek gestart binnen en buiten 
de organisatie naar de gewenste topstructuur. Dit leidde in het 
voorjaar 2020 tot het besluit om van een 1-hoofdig naar een 
2-hoofdig collegiaal College van Bestuur over te stappen. Na 
een sollicitatieprocedure werd de huidige directeur Onderwijs 
en Organisatie per 1 augustus 2020 benoemd tot lid College van 
Bestuur. Samen met de huidige voorzitter College van Bestuur 
vormde hij vanaf dat moment het bestuur. In oktober 2020 werd 
een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur benoemd. Zij is 
per 1 februari 2021 in dienst getreden.

De portefeuilles van de CvB- en 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.

Ons aanbod

Cibap vakschool leidt op voor een baan of ondernemerschap in de 
creatieve industrie. Cibap wil als vakschool in de regio Zwolle een 
kleinschalig topinstituut zijn op het hoogste mbo-niveau.
Het onderwijsaanbod richt zich wat niveau 4 opleidingen betreft 
op de domeinen Ontwerp en Vakmanschap, Ontwerp en Media en 
Ontwerp en Ruimte. Op 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-on-
derwijsinstellingen, het beroepenveld en het bedrijfsleven. De 
basis van ons onderwijs.

  terug naar inhoud
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Nevenfuncties van College van Bestuur en directie:

J.J. Zandbergen-de Zeeuw (Voorzitter 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)

B. Schouten (Lid CvB)
• Bestuurslid van Academiehuis/ de Grote Kerk 

Zwolle (Onbezoldigd)

C.J. de Koning
• Ambassadeur Avicenna Academie voor leiderschap 

Apeldoorn (Onbezoldigd)
• Creative Pioneer Stichting No School Eindhoven 

(Onbezoldigd)

R.P. Blaauwbroek
• Geen nevenfuncties

Organisatiestructuur Cibap  
2e helft 2020 

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Programmadirecteur
Directeur 

Financiën & Control

- Team fase 1

- Team fase 4

- Team Taal en rekenen

- Team fase 2/3  
Ontwerp & Media

- Team fase 2/3  
Ontwerp & Ruimte

- Team fase 2/3  
Ontwerp & 
Vakmanschap

- Team Ontwerp  
& Productie

- Team ICBD

- Bureau Student Support

- Bureau Onderwijs

- Team Cibap Next

- Team meesterdocenten

- Academische werkplaats  
No School

- Internationalisering

- Bureau  
Bedrijfscontacten /
Internationalisering

- Dienst Administratie 

- Dienst ICT

- Dienst Huisvesting

- AVG

- Secretariaat 

- Team PreCibap

- Dienst Marketing  
& Communicatie  
-   Curatorschap 
-   Receptie

- Dienst Personeel  
& Organisatie

- Bureau Kwaliteit

-  Bureau Examinering

 Medezeggenschap

 -   Ondernemingsraad

 -   Studentenraad

 -   Adviesraad ouders

Het Directieteam

College van Bestuur:  Coby Zandbergen (vz)
  Bart Schouten
Directie: Rob Blaauwbroek
  Cor de Koning

  terug naar inhoud
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Code Goed Bestuur

In najaar 2020 is door de ALV van de mbo-raad de nieuwe Code Goed 
Bestuur aangenomen. De Code Goed Bestuur is onze branchecode 
in de zin van de Wet op Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De 
nieuwe code is gebaseerd op vijf waarden die uitdrukking krijgen 
in het bestuurlijk handelen van de instelling: verantwoordelijkheid, 
samenwerking, integriteit, openheid en lef. De waarden zijn alle vijf 
even belangrijk en moeten in evenwicht met elkaar zijn.
 
Als het goed is zijn de genoemde waarden op verschillende manieren 
zichtbaar en voelbaar door het hele bestuursverslag heen, in de 
manier waarop wij binnen Cibap met elkaar omgaan en in de 
manier waarop we vorm en uitvoering geven aan onze missie: onze 
studenten opleiden tot de vormgevers voor de wereld van morgen. 
Tegelijkertijd vinden we het de moeite waard om expliciet aan te 
geven hoe wij deze waarden als bestuur beleven en vormgeven. 
Onze reflectie is te vinden in hoofdstuk 6 van dit bestuursverslag. 

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 2020 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. 

Juridische structuur

Het Cibap is een Stichting welke vanaf medio 2020 wordt bestuurd 
door een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur. Het College 
van Bestuur wordt ondersteund door een directieteam, bestaande 
uit een programmadirecteur en een directeur financiën en control. 
Per 1 januari 2020 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. 
Er is in 2011 een klokkenluidersregeling vastgesteld, waarvan tot 
nu toe nog geen gebruik is gemaakt.
In het bestuursjaar 2020 is geen sprake geweest van tegenstrijdige 
belangen dan wel belangenverstrengeling.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2020 is:

• De heer J.H.M. Robben (voorzitter)
• De heer G.A.W.M. Derks (vicevoorzitter)
• 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 2020.

  terug naar inhoud
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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 vak ontwikkelingen in het 
onderwijs. 
Voor specifieke onderwerpen worden experts bovendien 
gevraagd hun oordeel te geven over ontwikkelingen die het Cibap 
inzet, 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 bij 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 
Creatieve Industrie actief, waarin creatieve professionals actief 
zijn. Daarnaast was er behoefte aan een brancheorganisatie die 
de belangen van de diverse bedrijven en ZZP’ers in de creatieve 
industrie vertegenwoordigt. Cibap ziet zowel de sectortafel als 
Creative Works als belangrijk aanspreekpunt voor verkenningen 

Studentenraad 

De Studentenraad is in 2020 volop aan het werk geweest. De 
Studentenraad stelt zich meedenkend en constructief op. 
De Ondernemingsraad onderhoudt regelmatig contact met 
de Studentenraad. Twee keer per jaar heeft de Studentenraad 
overleg met een delegatie vanuit de Raad van Toezicht, de 
Ondernemingsraad en de Adviesraad Ouders. 
De Studentenraad krijgt ondersteuning vanuit het directiesecre-
tariaat en van een begeleider van het Cibap. In bijlage 4 is het 
jaarverslag van de Studentenraad opgenomen.

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 heeft Cibap een 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 2020 is er gewerkt aan de hand van een agenda die mede 
door de ARO is vastgesteld. Op verschillende thema’s werden 
door bureau coördinatoren, hoofden van dienst en directieleden 
toelichting gegeven. Er is sprake van een constructief en positieve 
samenwerking.

De Adviesraad Ouders treedt tweemaal per jaar in overleg met de 
Studentenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. 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.

  terug naar inhoud
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en de voedingsbodem voor noodzakelijke onderwijsontwikke-
lingen. Voor het Leven Lang Ontwikkelen programma van Cibap 
Next zijn de sectortafel en Creative Works van groot belang. De 
sectortafel Creatieve Industrie onderhoudt ook relaties met de andere 
sectortafels, waardoor Cibap Next kan opereren in een veel breder 
netwerk.

Nederlandse Vereniging van Vakscholen
De vakscholen in Nederland hebben behoefte aan nauwere 
samenwerking. Met een aandeel van zo’n 5% van de totale populatie 
aan mbo-studenten vormt deze specifieke groep scholen een klein 
deel in het mbo. Daarnaast zijn de vraagstukken van vakscholen op 
veel terreinen anders dan bij ROC’s. De behoefte aan kennisdeling, 
beleidsontwikkeling en afstemming leidden in 2020 tot de oprichting 
van de Nederlandse Vereniging van Vakscholen, waarvan de meeste 
vakscholen lid zijn. Voorzitter van ons College van Bestuur is als 
secretaris toegetreden tot het bestuur van de vereniging.

SintLucas en No School
De creatieve vakscholen in Nederland werken samen. Zo is er met 
Nimeto en SintLucas een samenwerkingsverband rondom het excel-
lentietraject Restauratieschilder. Met de van oorsprong grafische 
vakscholen is er samenwerking op het gebied van examinering en 
internationalisering. 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. In 2017 
is de Academische Werkplaats opgericht om de realisatie van 
wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. In de afgelopen jaren is de 
ontwikkeling en meetbaarheid van creativiteit een belangrijk thema 
geweest. Vanwege COVID-19 heeft de werkplaats haar activiteiten in 
2020 maar beperkt voorgezet. Wel is in 2020 het door betrokkenen 
geschreven boek No School Manifesto verschenen. Daarin heeft het 
werk van de afgelopen jaren zijn plek gevonden. 
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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
Programma-/projectkalender per studiejaar

 

Najaarsbrief
Strategische keuzes per kalenderjaar
Actualisatie onderwijsteamplannen

Jaarplannen servicediensten
Update programma-/projectkalender voor kalenderjaar

 

 Beleidsrijke Begroting kalenderjaar

In 2019 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 2020. In elk van deze plannen 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 de afgelopen jaren gebleken dat dit een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan het planmatig werken aan de doelen die zijn 
gesteld in de strategieplannen.
De door ons gehanteerde PAR methodiek, die van Prepare Act 
Reflect, is hiermee een aansluitend geheel: we werken planmatig 
aan verbeteringen.
Medio 2019 is een programma-/projectkalender geïntroduceerd 
voor het schooljaar 2019/2020. Deze is voor schooljaar 
2020/2021 geactualiseerd. Met de introductie van projectmatig 
werken hebben we een ontwikkelmechanisme ingezet om 
teamoverstijgende ontwikkelingen in het kader van Cibap 2025 en 
de kwaliteitsagenda uit te voeren. 
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Reflectie op ontwikkelingen in het 
beleid in 2020

Impact COVID-19

Alle plannen voor 2020 zijn door de COVID-19 crisis in een ander 
daglicht gekomen. Vanaf half maart 2020 kwam de focus op 
zo goed mogelijk blijven bedienen van studenten ondanks de 
pandemie. En op het faciliteren van een werkbare omgeving 
voor onze medewerkers. In een voortdurende stroom van 
ontwikkelingen zijn scenario’s ontwikkeld, geïmplementeerd en 
gewijzigd. Studenten en medewerkers hebben we meermaals 
bevraagd naar hun welbevinden. De tevredenheid is naar 
omstandigheden hoog.

Stabiel studentenaantal

Cibap streeft naar een stabiel studentenaantal van rond de 
1800 studenten voor de vakschool. Dit vanuit het oogpunt 
van de menselijke maat en de behoefte om een kleinschalige 
topvakschool te kunnen zijn. Vanwege de opleidingen die 
Cibap voert mogen wij studenten selecteren. Voor schooljaar 
2019/2020 hebben we 545 gekwalificeerde studenten voor fase 
1 aangenomen. Per 1 oktober 2020 studeerden er daarmee 1812 
bekostigde studenten bij het Cibap. Daarmee blijft Cibap stabiel.

Studenttevredenheid

Als doelstelling voor de studenttevredenheid is in de begroting 
van 2020 het cijfer 7,5 genoemd. In de landelijke JOB monitor 
2020 geven studenten Cibap een 7.2. 

Strategie-implementatie 2025

Begin 2020 werd de nieuw ontwikkelde strategie geïntroduceerd. 
Door het uitgebreide voorgaande proces kreeg dat op een 
natuurlijke wijze plek in de organisatie. Doordat teamplannen en 
de programma-/projectkalender al sterk gebaseerd waren op de 
nieuwe strategie kon de implementatie direct ingezet worden. 
Gedurende heel 2020 is gewerkt aan diverse thema’s. Door 
COVID-19 hebben veel projecten en activiteiten wel vertraging 
opgelopen. De grootste aandacht van de organisatie lag op het zo 
goed mogelijk operationeel houden van het reguliere onderwijs. 

In bijlage 8 wordt uitgebreider ingegaan op de realisatie van de 
projectkalender.

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

In maart 2020 is Cibap Next gelanceerd in een setting van 
MKB-bedrijven en creatieve professionals. Deze vormen de 
belangrijkste doelgroep voor het Leven Lang Ontwikkelen 
programma dat is neergezet. Cibap Next is dè opleider in creatief 
denken en doen. Het programma is hoofdzakelijk skills gericht 
en speelt in op fricties in de beschikbaarheid of wendbaarheid 
van professionals in organisaties en voor ZZP’ers en alumni die 
werkzaam zijn in de creatieve industrie. 
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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 ‘binnen school’ 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 
dit onderwijsmodel in grote lijnen goed houdbaar is voor de 
komende jaren. Ontwikkelpunten zijn meegenomen, met name 
om studenten individuele leerroutes aan te bieden. In 2020 is op 
iteratieve wijze gewerkt aan het verbeterde onderwijsmodel Cibap 
Pro 2025. Vanwege COVID-19 is dat proces nog niet afgerond en 
zal het nieuwe onderwijsmodel voorjaar 2021 vastgesteld worden. 
Parallel zijn al wel diverse onderdelen van Cibap Pro ontwikkeld in 
lijn met het nieuwe model.

Opleiden voor en met  
de creatieve industrie 

In de 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 de creatieve industrie 
ondersteunen docenten en inspireren studenten en docenten 
waardoor er sprake is van een uitdagende en motiverende 
leeromgeving. 

  terug naar inhoud
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Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod richt zich op niveau 4 opleidingen en op 
een 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 kwalificatie-
dossiers de basis van het gehele onderwijscurriculum. 

In 2020 hanteerden we de in 2019 ontwikkelde 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. In de leerroutes is de Creative Business Route 
aangepast

De keuzedelen worden ook in 2020 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 ontwerper of craftsman. 

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 1 2 3
vervolg als 
mediavormgever 
 niveau 4

Mediamaker 1 2 3
vervolg als 
mediavormgever 
niveau 4

Signmaker 1 2 3
vervolg als 
ruimtelijk vormgever 
niveau 4

LEERROUTE
CREATIEF  

CONCEPTUEEL
Niveau 4

Ruimtelijk vormgever 1 2 3 4 

Mediavormgever 1 2 3 4 

International creative business  
developer (icbd) tweetalig 1 2 3 4 

Creatief vakman 1 2 3 4 

Specialist schilder 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.

+
+
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Kwaliteit 
We streven blijvend naar een krachtige optimale kwaliteitsvoering, 
die we hebben weergegeven in onze integrale kwaliteitsagenda 
2019-2022 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 2020 hebben wij ons gericht op:

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.

Publiek-private arrangementen

In 2020 heeft het Cibap in een publiek private samenwerking (LOI 
mbo College en Cibap) een subsidieaanvraag toegekend gekregen 
voor het ontwikkelen van een flexibele route in de derde leerweg.

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 2020 
zijn de eerste studenten met diploma’s van school gegaan. De 
aanvraag om voor deze opleiding een Crossover in te zetten 
is gehonoreerd. In het schooljaar 2020/2021 zijn studenten 
geworven voor deze vernieuwde opleiding ICBD. Na een eerste 
breed halfjaar starten zij de opleiding vanaf februari 2021.
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2019 en de impact van de COVID-19-crisis. Het betrof geen 
beoordelingsbezoek, maar een tussentijds gesprek over de 
ontwikkelingen. De commissie was positief over de uitvoering 
van de plannen bij Cibap en gaf bruikbare suggesties voor de 
geplande midterm review in 2021.

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 zich hierin 
verder kan ontwikkelen. In 2019 mondde het model uit in de 
ontwikkeling van de app Mijn creativiteit. Hiervoor ontvingen 
we een prijs uit het Fonds Innovatie & Communicatie. De gelden 
worden besteed om vormgeving van de app te verbeteren.

In 2020 werd door de meesterdocent creativiteit en vormgeving 
een aanvraag gedaan voor het starten van het Practoraat 
Mastering Creativity. Deze is goedgekeurd en staat in 
verbinding met het lectoraat Art education as critical tactics. 
De meesterdocent is aangesteld als practor en is gestart met 
het vormen van aan kenniskring van docenten, onderzoekers 
en creatieve professionals. In het kader van de gewijzigde rol 
van de meesterdocenten om meer aandacht te schenken aan 
onderzoek, het van buiten naar binnen brengen van nieuwe 

Daarnaast zijn er drie algemene maatregelen toegevoegd:
- Vitaliteit, gericht op medewerkers;
- Ruimte voor eigen en elkaars identiteit, gericht op studenten;
-  No School Creative Pioneers, het samenwerkingsproject met 

SintLucas.

In hoofdstuk 6 wordt uitgebreider ingegaan op de 
tussenrapportage van de kwaliteitsagenda.

Kwaliteit van examinering

In 2020 hebben we kunnen profiteren van de stabiele 
examenorganisatie die binnen Cibap is ontstaan. Door COVID-19 
heeft de examencommissie alle examenvormen getoetst. Het is 
gebleken dat de examens zonder uitzondering alle zijn uitgevoerd. 
Daar waar het nodig was zijn presentaties online gehouden met 
behulp van Microsoft Teams. We hebben niet kunnen voorkomen 
dat voor een relatief kleine groep studenten de diplomering 
met een half jaar is uitgesteld tot februari 2021. Meer informatie 
over examinering en diplomering is te vinden in het Jaarverslag 
Examinering, toegevoegd als bijlage 7.

Vierjaarlijks onderzoek inspectie

In 2020 heeft de onderwijsinspectie een verkort onderzoek 
uitgevoerd in het kader van de vierjaarlijkse inspectie. Het 
onderzoek bestond naast deskresearch uit gesprekken met het 
bestuur, ondernemingsraad, studentenraad, raad van toezicht. Het 
bestuur kreeg een positieve terugkoppeling over de breed ervaren 
kwaliteit vanuit alle input. Vanwege het door COVID-19 verkorte 
onderzoek verlengde de onderwijsinspectie het bestaande 
positieve oordeel uit 2016.

Bezoek commissie CKMBO

In het najaar van 2020 heeft de Commissie Kwaliteitsgelden 
gesprekken gevoerd met alle mbo-scholen over de uitvoering van 
de kwaliteitsagenda, de rapportage hierover in het jaarverslag 
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hbo-niveau. De generieke reken– en taal- leerlijnen zijn gekoppeld 
aan de integratieve kerncompetenties ondernemendheid en 
communicatie. De teammanager van het Taal en Rekencentrum, 
de meesterdocent ondernemendheid en de meesterdocent 
communicatie werken intensief samen. Op de gebieden 
communicatie en ondernemendheid is in 2020 gewerkt aan 
verbeterde leerlijnen. Door het toekennen van extra formatie en 
door aanpassingen in het rooster 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 uitvoeringscon-
sequenties zoals beschreven in de studiegidsen toegepast. 
Daarbij wordt een norm van 10% studievertraging toegepast, 
in combinatie met de mbo-brede indicatoren zoals diplomare-
sultaat en VSV.

ontwikkelingen en het inspireren van anderen binnen Cibap trad 
de meesterdocent omgevingsbewustzijn toe tot de kenniskring 
van het lectoraat Ethiek en Technologie van Saxion Hogeschool.

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. Vanaf 2019 wordt er steeds meer 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 projecten te 
starten ter verbetering. In 2020 zijn de meeste projecten daarvan 
afgerond.

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 
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Jaar- en diplomaresultaat en 
voortijdige schoolverlaters 

(Bron: DUO)

Diplomaresultaat

Het diplomaresultaat geeft het aantal gediplomeerde instelling-
verlaters in een jaar weer als percentage van alle instellingverlaters 
in hetzelfde jaar. In welk jaar de gediplomeerde instellingver-
later het diploma heeft behaald is hierbij niet belangrijk. Het 
diplomaresultaat is in 2018-2019 69% en in 2019-2020 79%.  De 
landelijke norm is 70%. 

De aandacht die de laatste jaren is besteed aan (het beperken 
van) het aantal instellingverlaters heeft zonder meer bijgedragen 
aan het positieve diplomaresultaat voor 2020. Ook de beweging 
om rekening te houden met de specifieke omstandigheden 
(COVID-19) dit jaar heeft ervoor gezorgd dat er voor studenten 
naar andere opties dan het verlaten van Cibap is gekeken. 
Tot slot hebben we in 2020 een hoog aantal studenten in het 
diplomeringsjaar, dat zorgt voor een andere verhouding. Per saldo 
is het een prestatie van de onderwijsteams om studenten onder 
de moeilijke omstandigheden van 2020 betrokken te houden.

• Het Cibap zette het samenwerkingsverband IJssel-Vecht 
door met het project verzuimaanpak en deelname aan de 
regiegroep 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. Denk hierbij aan het aanbieden van de externe 
plusvoorziening, playing for success, het aanbieden van 
groepstrainingen in samenwerking met Deltion, de regionale 
verzuimaanpak en samenwerking met GGD en de interne time 
out klas. Ook in 2020-2021 wordt met alle betrokken partijen 
goed samengewerkt voor een nieuwe planperiode van het 
samenwerkingsverband.
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Percentage voortijdige schoolverlaters (VSV)

Het voorlopige VSV-cijfer voor 2019/2020 is uitgekomen op 1,6% 
voor niveau 4 en 3,4% voor niveau 3. Voor de hele studentenpopu-
latie komt dit uit op 1,7%.  Het beleid wordt continue geëvalueerd 
en - daar waar nodig – bijgesteld.

Met deze extreem lage uitval behoort Cibap tot de top van het 
mbo-onderwijs. Dat is des te meer bijzonder omdat onderzoek 
naar het studentprofiel van onze studenten aantoont dat zij 
gemiddeld genomen een persoonlijkheidsprofiel hebben dat bij 
de meeste mbo-instellingen de groep is die uitvalt met VSV.

Jaarresultaat

Het jaarresultaat geeft het totaal aantal gediplomeerden in een 
jaar weer als een percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden 
plus het totaal aantal instellingverlaters 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 2018/2019 
68% en in 2019/2020 78%. De landelijke norm is 68%.

De afgelopen jaren scoorde Cibap relatief laag op het jaarresultaat. 
De verklaring voor het jaarresultaat is gelijk aan die van het 
diplomaresultaat.

  terug naar inhoud
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Ontwikkeling huisvesting 
Naast het noodzakelijk onderhoud hebben in 2020 diverse 
verbouwingen, bouwkundige aanpassingen en interieurverbe-
teringen plaatsgevonden met als doel het verbeteren van het 
leef- en werkklimaat voor studenten, docenten en personeel.  
Ook zijn investeringen uitgevoerd om het gebouw verder te 
verduurzamen.
 

Installaties

Het luchtbehandelingssysteem in het restaurant is uitgebreid met 
de mogelijkheid om d.m.v. warmtepompen warme lucht terug te 
kunnen koelen. Tijdens warme dagen leidt dit tot een aangenamer 
klimaat.
 

Lokalen

Verschillende lokalen zijn verbouwd om doelmatiger ingezet 
te kunnen worden. Zo heeft Fabrics een nieuwe, ruimere 
praktijkruimte gekregen en heeft Hout meer praktijkruimte 
gekregen door de toevoeging van een lokaal. In de 
ontwerpfabriek is een extra praktijklokaal gecreëerd door het 
ombouwen van een voormalige opslagruimte. Twee kleine 
theorielokalen in de ontwerpfabriek zijn samengevoegd tot een 
groot lokaal. De printshop in de ontwerpfabriek is uitgebreid 
met meer ruimte, apparatuur, verbeterde afzuiging en er is een 
ruimte in de ontwerpfabriek ingericht om te experimenteren met 
techniek. Nabij het 3D plein is een lokaal omgebouwd tot een 
moderne renderroom met high-end computerapparatuur.
 

Afhandeling klachten
Klachten worden geregistreerd en gevolgd door de coördinator 
Kwaliteit. In 2020 zijn vier klachten via het klachtenmeldpunt 
afgehandeld. Voor de commissie van beroep voor de examinering 
werkt Cibap samen met SintLucas.

  terug naar inhoud
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Spoorzone

Het Cibap is opgenomen in het ontwikkelkader dat is opgesteld 
rond de Spoorzone, waarbij locatie en volume bekend zijn. In het 
najaar van 2020 is intern een traject gestart om te komen tot een 
businesscase voor verhuizing richting Spoorzone. Het daartoe 
ontwikkelde eerste schetsontwerp is binnen en buiten Cibap met 
groot enthousiasme ontvangen. Samen met een externe adviseur 
werkt Cibap aan een kostenraming voor de nieuwbouw en aan 
een waardebepaling voor de te verlaten huidige locatie. In het 
voorjaar van 2021 moet dit leiden tot een eerste besluitvorming 
binnen de Raad van Toezicht. Naar verwachting zal een verhuizing 
niet eerder aan de orde zijn dan 2024/2025. Tot die tijd blijven we 
de huidige locatie zo goed mogelijk onderhouden.

Aankoop Ontwerpfabriek

Begin 2020 is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met de koop 
van de locatie Ontwerpfabriek, welke gehuurd werd met een recht 
op koop van de gemeente Zwolle. Met deze koop is een investe-
ringsbedrag van € 2,44 miljoen gemoeid, welk bedrag enerzijds 
is betaald vanuit de opbrengst van de verkoop van de locatie 
Esdoornstraat (in 2018) en anderzijds vanuit beschikbare liquide 
middelen. Door de aankoop van de Ontwerpfabriek is onze hele 
huisvesting in eigen bezit.

COVID-19-maatregelen

Tijdens de lockdown in maart-april 2020 is het schoolgebouw 
ingedeeld volgens de 1,5 meter afstandsnorm. In eigen 
ontwerp en productie is het gehele gebouw voorzien van 
Signing en route-aanduidingen in Cibap-stijl. Er zijn tijdig ruime 
hoeveelheden hygiëne beschermingsmiddelen ingekocht, 
desinfectiepunten geplaatst en bij balies zijn spatschermen 
gemonteerd. Met catering, schoonmaak en leveranciers zijn 
COVID-19 specifieke afspraken gemaakt. Enkele uitgeroosterde 
lokalen zijn omgebouwd tot flexwerkplekken en extra 
vergaderruimten voor personeel. 
In Zwolse8 verband heeft Cibap vòòr de zomer 2020 
maatwerkafspraken gemaakt met OV-vervoerders in het 
belang van ons praktijkonderwijs. Ook heeft Cibap in Zwolse8 
verband een snelteststraat opgezet voor personeel. Mede door 
deze maatregelen en het Zwolse8 OV-spreidingsplan was het 
voor Cibap vanaf september 2020 weer mogelijk 40% van ons 
onderwijs fysiek in ons gebouw te organiseren.
 

Vitaliteit

In alle kantoren zijn werkplekken voor personeel voorzien 
van zit-sta tafels. In verschillende praktijklokalen is meubilair 
vervangen door een ergonomischer variant.

  terug naar inhoud
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Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

Het Cibap is uiteraard ook gehouden aan naleving van 
de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De AVG verplicht het aan onderwijs-
instellingen om op een veilige en rechtmatige manier om te gaan 
met persoonsgegevens. 
COVID-19 heeft uiteraard een grote rol gespeeld bij de versnelde 
digitalisering van het onderwijs. Om te kunnen voldoen heeft het 
Cibap ruime aandacht gehad voor het veilig en AVG-proof werken 
bij het onderwijs op afstand. 
Aanvullend hierop heeft het Cibap bijvoorbeeld een Data 
Protection Impact Assessment (een risico-instrument voor 
privacy) uitgevoerd op Microsoft Teams voor het geven van online 
onderwijs. 

Op technisch gebied zijn er ook diverse acties uitgevoerd. Zo is er 
een penetratietest uitgevoerd op de interne ICT-omgeving van 
het Cibap door een extern bedrijf, met deze penetratietest zijn 
kwetsbaarheden van het Cibap in kaart gebracht en opgelost. 

Het Cibap heeft in 2020 wederom meegedaan aan de jaarlijkse 
IBP-benchmark van saMBO-ICT. Het Cibap scoort ruim boven 
het sectorale gemiddelde van saMBO-ICT en laat hiermee zien 
een gezonde aandacht voor informatiebeveiliging en privacy te 
hebben. De resultaten van de benchmark worden gebruikt als 
input voor het nemen van verdere acties. 

In 2020 heeft het Cibap drie datalekken gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Bij de meldingen aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens is de wettelijke meldtermijn nageleefd. 
Daarnaast heeft het Cibap de betrokkenen van de datalekken 
geïnformeerd conform de wettelijke meldplicht. De datalekken 
zijn allen geëvalueerd, waarbij verbetermaatregelen zijn opgesteld 
om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. 

Duurzaamheid
In de Ontwerpfabriek is geïnvesteerd in de isolatie van de twee 
40-meter lange lichtstraten; het enkele glas is hier vervangen door 
warmtewerend HR++ glas en het dak is geïsoleerd. Door deze 
maatregelen is het ons gelukt de Ontwerpfabriek van energielabel 
E naar energielabel C te brengen. In de winter wordt aanwezige 
warmte beter vastgehouden en is er geen hinderlijke koudeval 
meer. In de zomer houden we de warmte door instraling van de 
zon beter buiten. Dit resulteert in een aangenamer klimaat en een 
lagere CO2 uitstoot.
 
Cibap is overgegaan tot de aanschaf van een volledig elektrische 
bedrijfswagen ter vervanging van de oude diesel bestelbus. De 
verlichting op ons parkeerterrein is geheel vervangen door Led 
Verlichting. In samenspraak met de gemeente Zwolle is ook de 
gehele Nijverheidstraat van Led straatverlichting voorzien.
 
Met het oog op biodiversiteit zijn in de binnentuin fruitbomen 
bijgeplaatst. Rondom de school zijn inheemse kruidenmengsels 
ingezaaid en er zijn afspraken gemaakt met het hoveniersbedrijf 
met betrekking tot maaivrije zones ten gunste van 
insectenpopulaties. 
 
Ook op het gebied van Facilitair contractbeheer is een grote stap 
gezet. In samenwerking met de gemeente Zwolle en de Dimence 
groep heeft er een aanbesteding plaatsgevonden van ons 
Circulaire Afval. Hierdoor is een unieke integrale samenwerking 
ontstaan met Remondis en diverse ketenpartners. De Sustainable 
Development Goals (VN) maken deel uit van de samenwerking. De 
focus ligt hierbij op circulariteit, innovatie en arbeidsparticipatie.

  terug naar inhoud
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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.
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Ontwikkelen, realiseren en borgen 

De dienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft in 2020 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 het strategisch personeelsbeleid 2020-2025. Door de 
wereldwijde COVID –19 pandemie is het personeelsbeleid in 
2020 aangepast. Soms zijn zaken versneld zoals digitalisering en 
aandacht voor werkdruk. In sommige situaties vertraagd, zoals het 
leiderschapstraject. 
 

Strategisch Personeelsbeleid 

In het kader van Cibap 2025 is een strategisch Personeelsbeleid 
uitgewerkt, dat bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen 
voor 2025.  
 
2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de COVID-19 
pandemie. Ten behoeve van de omschakeling naar meer online 
lesgeven en werken zijn de volgende acties ondernomen:
• Aandacht voor vitaliteit en de balans tussen werk en privé.
• Specifieke maatregelen voor kwetsbare medewerkers en jonge 

ouders (thuisonderwijs/opvang)
• Ruimhartig ter beschikking stellen/uitlenen van bureaus 

bureaustoelen en ICT-ondersteuning
• Online studiedagen met aandacht voor vitaliteit
• Aanpassingen in de roosters en in de duur van de lestijden
• Communicatie door middel van specifieke nieuwsbrieven en 

het message house.
• Inzet van Creatief Opweghelpers (klassenassistenten) ter 

ondersteuning van de docenten
• Cibap neemt deel aan de snelteststraat van de Zwolse8, 

waardoor medewerkers met spoed getest kunnen worden.
• Er is door zowel de OR als de kwaliteitsfunctionaris nader 

onderzoek gedaan naar beleving van werk en leven. Daarop 
zijn passende maatregelen genomen. Zoals aanpassingen in 
de roosters en het aanbieden van individuele coaching voor 
medewerkers.

• Start van de Cibap Academie met trainingen gericht op online 
lesgeven.

• De uitgangspunten van het SPB worden in de huidige beleids-
documenten verwerkt. Zo is er een begin gemaakt met de 
Strategische Personeels Planning, is er bij de formatie rekening 
gehouden met de inzet van hybride docenten en is het 
functiehuis van Cibap aangepast op de ontwikkelingen.

 

  terug naar inhoud
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Talent Ontwikkel Traject 

Door COVID-19 is dit deels in een wat langzamer vaarwater 
gekomen. Er zijn echter drie kandidaten in het traject voor een 
leidinggevende functie gekomen. Met twee van hen zijn passende 
afspraken gemaakt over projectleiderschap en een van hen heeft 
een zwangerschapsvervanging gedaan voor een coördinator in 
een onderwijsteam. Met beiden worden in 2021 nadere afspraken 
voor inzet en projectleiderschap gemaakt.  
Er zijn vier medewerkers vanuit een LB - functie doorgestroomd 
naar een LC- functie op basis van adviezen van de daarvoor 
ingestelde begeleidingscommissie
De talentpool wordt regelmatig benaderd voor vragen vanuit de 
organisatie. Het gaat dan om projecten of taken. Deelnemers aan 
de talentpool kunnen hierop inschrijven.
 

MTO 2020 en het werkdrukplan 
Het Cibap neemt elke twee jaar deel aan het medewerker tevre-
denheidsonderzoek van Effectory.  Dit heeft in 2018 geresulteerd 
in een nominatie voor de beste werkgever 2018. In 2020 is een 
nieuw MTO geweest en wederom is Cibap genomineerd, nu als 
World Class Workplace. 
 
Het MTO van 2020 is in maart 2020 gehouden, deels voor 
COVID-19 en deels in de COVID-19 periode. Dit heeft echter 
nauwelijks impact gehad op de uitkomsten. 
Voor het MTO zijn 215 medewerkers uitgenodigd. 177 
(82%) medewerkers hebben hun mening gegeven en het 
werkgeverschap van Cibap beoordeeld. De World-class Workplace 
score is hiervan het resultaat, Cibap is vergeleken met het 
gemiddelde van Nederland. De World-class Workplace score is 
gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, 
organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van 
talent.
Op basis van de World-class Workplace score is Cibap een 
World-class Workplace binnen Nederland. 
Het World-class Workplace is een keurmerk toegekend door 

De projectgroep Reflectie heeft een rapportage opgeleverd 
en deze aanbevelingen worden in het schooljaar 2021-2022 
ingevoerd. 
 
Een onderzoek naar de breedte van het HR-beleid door Vitalr heeft 
nieuwe inzichten en adviezen opgeleverd die de komende jaren 
worden geïmplementeerd.
 
Om het leven lang ontwikkelen verder vorm te geven is de Cibap 
Academie opgezet. Deze zal verder invulling krijgen. 
 

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 2020 is vooral aandacht besteed aan skills trainingen. 
Helaas is dit niet helemaal afgerond, de trainingen zijn een aantal 
keren uitgesteld. Het is niet wenselijk deze online te geven. Twee 
onderzoeken in 2020, door een HR-afstudeerder en door Vitalr 
hebben een bevestiging gegeven van de noodzaak tot een goed 
leiderschapstraject. In 2021 zal dit opnieuw worden opgepakt.  
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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 2021 zal dit proces verder 
worden doorgezet. Het Werving en Selectieproces gaat via AFAS 
outside digitaal, brieven kunnen digitaal ondertekend worden. 
De volledige digitalisering van de personeelsdossiers is gelukt, 
deze wordt in 2021 opengesteld voor medewerkers. COVID-19 
heeft een effect op de urgentie om de processen verder te 
digitaliseren. Diverse werkprocessen binnen P&O worden 
gedigitaliseerd. Zoals mutaties in het dienstverband en de 
koppeling van AFAS aan Xedule.  

Personeelsbestand 
Voor de verdeling man-vrouw en leeftijdscategorie hebben we 
de stand genomen per 31 december 2020. Voor Fte’s gebruiken 
we het gemiddelde over de periode 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2020. Op 31 december 2020 waren er in totaal 
251 medewerkers werkzaam voor het Cibap. Het gemiddeld 
aantal FTE in kalenderjaar 2020 is uitgekomen op 163,5 FTE. 
Een lichte stijging ten opzichte van 2019. Dit is exclusief de 8 
creatief opweghelpers die op uitzendbasis worden ingezet ter 
ondersteuning van de docenten. 
 

Man - Vrouw 

52% van onze medewerkers in 2020 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, hoofd 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.  
  

Effectory. Als organisatie heb je het recht om het keurmerk 
te voeren horende bij je World-class Workplace-score. Met dit 
keurmerk toon je aan dat je als werkgever goed in contact staat 
met je medewerkers en het potentieel van je medewerkers benut 
om van binnenuit te verbeteren om zo duurzaam succesvol te zijn 
en/of te worden. Kortom, je bent een organisatie waar mensen 
het leuk vinden om te werken. Effectory kent het keurmerk toe 
wanneer je organisatie boven het gemiddelde scoort van het land 
of de sector die voor jouw organisatie van toepassing is.
Verbeterpunten top drie zijn: Open communicatie, Vitaliteit & 
arbeidsomstandigheden, Samenwerking. 

In februari 2020 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. De acties zijn verdeeld in de categorieën facilitair, 
vitaliteit, communicatie en gezondheidsbeleid.

 In het MTO van 2020 is de werkdruk door de medewerkers als 
‘goed’ beoordeeld.

Gezondheid 
In 2020 is verder gewerkt aan het vitaliteitsbeleid. Dit heeft door 
de COVID-19 situatie wel een andere invulling gekregen. Zo zijn er 
geen vitaliteitsdagen gehouden. Echter op de scholingsdagen is 
aandacht besteed aan vitaliteit. Via Bewegen Werkt zijn webinars 
ter beschikking gesteld. En medewerkers kunnen kosteloos en op 
eigen aangeven gebruik maken van drie sessies met een vitaliteit 
of loopbaancoach.  Hiervan is veel gebruik gemaakt. 
Op basis van de adviezen van het onderzoek van Vitalr wordt 
het gezondheidsbeleid aangepast naar het gedachtegoed van 
positieve gezondheid.
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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. Deze is in 2020 in vaste dienst 
gekomen. Bij inkoop wordt rekening gehouden voor een voorkeur 
voor leveranciers die voldoen aan de regeling. 

Het digitaliseren van de personeelsdossiers is uitbesteed aan 
AutiTalent. AutiTalent is overtuigd van de talenten van mensen 
met autisme. Zij helpen deze doorzetters aan een baan via 
detachering, werving & selectie en coaching. Hierdoor heeft Cibap 
een bijdrage geleverd aan werk voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt.
 

Vast - Tijdelijk 

Van de 163,5 FTE betrof ruim 80% in 2020 een vaste aanstelling 
bij het Cibap. De overige 20% betrof tijdelijke aanstellingen 
die afgenomen worden bij onze partner Innotiq Cibap B.V. of 
waarmee we zelf een tijdelijk contract hebben afgesloten. Eind 
2019 is afgesproken de tijdelijke contracten minder via Innotiq 
te laten lopen en meer zelf aan te bieden. Hierin wordt steeds 
een balans gezocht. Voor alle oproepcontracten, de doorlopende 
contracten (voor eind 2020) en daar waar een risico is op een hoge 
wachtgeldclaim wordt Innotiq nog steeds ingezet. 
 

Type dienstbetrekking 

75,5% van onze medewerkers houdt zich volledig of grotendeels 
direct bezig met het onderwijs. De overige 24,5% ondersteunt het 
onderwijzend personeel op verschillende gebieden. Denk daarbij 
aan Marketing & Communicatie, Personeel & Organisatie, ICT, etc. 
 

Verzuim 

Voor het voortschrijdend verzuim kijken we naar de afgelopen 12 
maanden. In de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020 is het voortschrijdend verzuim uitgekomen op 7,6%. Met 
name het aandeel lang verzuim is met 7,2% hoog. Verzuim wordt 
actief gemonitord en daar waar mogelijk worden passende acties 
ingezet. Door COVID-19 zien we dat de terugkeer naar eigen 
functie lastiger wordt. In 2020 zijn vanwege het hoge verzuim 
twee onderzoeken gedaan waarin analyse en advies is gegeven. 
De uitkomsten hiervan worden in 2021 omgezet in beleid en 
aanpak van met name preventie en langdurig verzuim. 
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Kengetallen medewerkers 2020
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Omgeving 

In 2020 nam het aantal opdrachten wel af als gevolg van COVID-19. 

Opdrachtgevers hebben een aandeel in het leerproces. De maatregelen 

brachten met zich mee dat studenten en opdrachtgevers elkaar veelal niet 

fysiek konden treffen. Voor de opdrachtgevers gold bovendien dat ze heel 

nadrukkelijk bezig waren met overleven.
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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 open voor onze omgeving zodat studenten 
in alle fasen van de opleidingen kunnen werken aan praktijk 
realistische opdrachten. 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 ontwikkel-
mogelijkheden. In 2020 nam het aantal opdrachten wel af als 
gevolg van COVID-19. Opdrachtgevers hebben een aandeel in het 
leerproces. De maatregelen brachten met zich mee dat studenten 
en opdrachtgevers elkaar veelal niet fysiek konden treffen. Voor 
de opdrachtgevers gold bovendien dat ze heel nadrukkelijk bezig 
waren met overleven. 
Cibap in Company in fase 4 is een belangrijke schakel in 
multidisciplinair werken aan complexere opdrachten waarin 
studenten niet alleen samenwerken maar zich ook profileren in 
hun eigen vakrichting. Studenten bereiden zich hiermee goed 
voor op hun toekomstige beroepssituatie.

Ook zijn er mogelijkheden voor multi-level 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 Vechtdal 
projecten en het project e-commerce. 

Als Centre of Excellence zijn eigenlijk geen events ten behoeve van 
de creatieve industrie en het overige bedrijfsleven georganiseerd. 
Ook hier als gevolg van COVID-19. 

De Ontwerpfabriek vormt 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. 
De projecten voor externe opdrachtgevers worden 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.

Programma’s in het kader van een leven lang ontwikkelen 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. 

• Vanuit ArtEZ en Windesheim worden studenten die 
geïnteresseerd zijn in doorstroom naar ArtEZ of Bouwkunde 
(Windesheim) voorbereid met inzet van docenten van beide 
hogescholen in de fasen 3 en 4.

Excellentie
Cibap bevordert excellentie op verschillende manieren.
Het excellentieprogramma bestond in 2020 uit:
• Meestertraject restauratie schilderen; een meerjarig 

plusprogramma dat leidt tot een extra certificaat dat door 
vakspecialisten wordt erkend. Cibap werkt hierin nauw samen 
met Nimeto Utrecht.

• Studenten kunnen deelnemen aan de “Bridging Module Level 
5”, waarvoor Cibap door de University of Northampton is 
geaccrediteerd, waarmee ze zich voorbereiden op de Bachelor 
Module. 

 Bij het succesvol doorlopen van dit programma behalen de 
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samenwerking met de internationale hubs in Europa. De inzet 
van Virtual Classrooms is in 2020 daarmee onvoorzien in een 
versnelling geraakt.   

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 is vanwege COVID-19 

komen te vervallen.
• Hetzelfde geldt voor de 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 regionale projecten.
• Cibap neemt deel aan het ontwikkelen van het Topcentrum 

Zwolle E-commerce Regio.
• Cibap Next, ons antwoord op de vraag naar programma’s voor 

een leven lang ontwikkelen, startte in 2020.
• Cibap maakt daarnaast met Cibap Next deel uit van het 

verband van regionale en landelijke opleiders in de regio 
Zwolle verenigd in de RegioOpleiders.

studenten een Bachelor Degree Visual Communication Level 
6. De Bridging en Bachelor Module zijn volledig Engelstalig. 
De derde groep studenten behaalden hun Bachelor Degree in 
2020. 

• In 2020 werd Cibap geaccrediteerd voor de uitvoering van 
Level 6 van de opleiding Visual Communication (v/h Graphic 
Communication). In december startte de eerste groep bij Cibap.

• De opleiding International Creative Business Developer (ICBD) 
werd in 2020 doorontwikkeld tot een crossover met als basis de 
opleiding ruimtelijk vormgever aangevuld met elementen uit 
verschillende andere opleidingen. Tweetaligheid is nog steeds 
een belangrijk onderdeel van de opleiding en verder is gekozen 
voor een opbrengstgerichte benadering van het leren (op basis 
van leeruitkomsten).

• Studenten die hun Engels examen op een hoger niveau willen 
afsluiten krijgen hiervoor de gelegenheid

• Studenten die deelnemen aan de Bridging Module worden 
getraind in Engels op Cambridge (C1) niveau.

• Studenten van de opleiding ICBD krijgen een cursus Engels op 
Cambridge niveau aangeboden.  

Internationalisering
• Studenten en docenten hadden in 2020 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 over de jaren heen toeneemt.

• In 2020 zien we echter duidelijk een dip. Studenten zag zich 
door de COVID-19 situatie genoodzaakt hun stage eerder te 
beëindigen, uit te stellen of zelfs af te stellen.

• In 2020 zijn de internationale excursies niet doorgegaan en 
organiseerden we een digitale internationale projectweek in 
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• Het Cibap leerwerkbedrijf werd beëindigd en is deels 
ondergebracht bij het programma van de Creative 
Youngpreneurs.

• Zoals aangegeven is Made by Cibap verhuisd naar een pand 
in de binnenstad. In ditzelfde pand zijn ook oud studenten 
gehuisvest die gestart zijn met een eigen onderneming.

Onderwijsveld regionaal/ landelijk/
internationaal

• In 2020 zijn de geplande 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, niet doorgegaan. 

• Binnen de zogenaamde Zwolse8 realiseerden we de uitvoe-
ringsagenda 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. 
Al deze activiteiten werden in 2020 in aangepaste vorm 
uitgevoerd.

• Het programma van samenwerking rond de Human Capital 
Agenda voor ‘Leven Lang Ontwikkelen’ geschiedt via 
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), positionering en 
het gezamenlijke practoraat ‘Verschillen waarderen’. 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. 

Ontwerpfabriek

De broedplaatsfunctie van de Ontwerpfabriek, gericht op 
innovatie, met daarin opdrachtgevers, studenten, creatieve 
professionals en docenten, is in 2020 geëvalueerd en er is een plan 
gemaakt om deze functie door te ontwikkelen, o.a. met het oog op 
de plannen voor Cibap naar de spoorzone. 
• Er werden in 2020 minder projecten uitgevoerd in opdracht 

van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties;
• De opdrachtgevers waren actief betrokken in het co-crea-

tieproces. Bij alle opdrachten die werden uitgevoerd waren 
creatieve professionals betrokken. 

• Made By  -oorspronkelijk een activiteit vanuit het concept 
van de Ontwerpfabriek- vervulde zijn functie als springplank 
voor verkoop van door studenten en docenten gemaakte 
producten. Sinds 2019 maakt Made By gebruik van een 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.

In 2020 zijn er ten aanzien van bovenstaande de nodige 
ontwikkelingen geweest:
• De faciliteiten voor (oud) studenten met betrekking tot 

ondernemen tijdens of na de studie zijn samengebracht in 
het programma Creative Youngpreneurs. Een ondernemer 
begeleidt (oud-) studenten hierin.

• Het gebouw waarin de Creative Coöperatie is gevestigd is door 
Cibap verkocht.
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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 2020 werd Creative Works (de branchevereniging voor 

creatieve professionals) opgericht vanuit de Sectortafel Creative 
Industrie. Door Creative Works werd de Ontwikkelagenda 
geschreven die is ingediend bij en gehonoreerd door het 
Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
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De ontwikkeling van het onderwijsmodel Cibap PRO 2025 is doorgegaan om 

niet te veel tijd te verliezen en zo de basis voor onderwijsontwikkeling in de 

komende jaren voor te bereiden. 

Ontwikkeling Cibap 2025 37
Integrale projectkalender 37
Projecten en activiteiten 2020 37

Ontwikkelingen 2020

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 Ontwikkelingen 2020

  terug naar inhoud



3737

Hst 5 Ontwikkelingen 2020

Ontwikkeling Cibap 2025

Gedurende 2019 heeft de toekomstvisie voor Cibap in 2025 vorm 
gekregen. Daarbij zijn alle collega’s betrokken via studiedagen, 
werkgroepen, thematafels enzovoort. Na een verkenning van 
trends in maatschappij, onderwijs en de creatieve industrie is 
een aantal conceptscenario’s opgesteld. Daarna is steeds verder 
geconvergeerd richting het ideale spoor voor Cibap in 2025. Het 
leidde tot een vastgestelde strategie in het voorjaar. Dat diende 
als input voor thematafels en voor de voorjaarsbrief richting 
organisatie. Medio 2019 leverden thematafels plannen en een 
lijst van projecten en activiteiten op om Cibap 2025 de komende 
jaren te realiseren. Deze laatste ontwikkelingen zijn meegenomen 
in de najaarsbrief richting de organisatie, om onderwijs/bureau 
teamplannen te actualiseren.

Integrale projectkalender
Alle voorgestelde projecten of activiteiten voor Cibap 2025 
hebben we samengevoegd in een samengestelde lijst. Om een 
eenduidig overzicht te krijgen zijn hier de projecten en activiteiten 
voor de kwaliteitsagenda (zie bijlage 8) aan toegevoegd, evenals 
alle projecten en activiteiten die impactvol zijn voor de organisatie 
in tijd, aandacht of middelen. Hiermee kunnen we de vernieuwing 
integraal besturen en voorkomen we dat zaken uit beeld raken. 
Het geeft de mogelijkheid om logische koppelingen te leggen en 
duidelijk te prioriteren. Dat is nodig vanwege de natuurlijke hang 
om nieuwe ideeën snel in te willen voeren. Dit heeft geleid tot een 
verdeling van projecten en activiteiten over verschillende jaren 
richting 2025. In het najaar van 2019 is de projectenkalender voor 
2020 vastgesteld. 

Projecten en activiteiten 2020

De projectkalender vormde een basis voor regelmatige 
rapportage over de voortgang van de onderdelen binnen het 
directieteam. Door voortdurende ontwikkelingen heeft de lijst 
gedurende het jaar wijzigingen ondergaan. Met name door 
de impact van COVID-19 is de uitvoering anders verlopen dan 
gepland. Dit heeft geleid tot het doorlopen van projecten en 
activiteiten in de begroting van 2021. 

De ontwikkeling van het onderwijsmodel Cibap PRO 2025 is 
doorgegaan om niet te veel tijd te verliezen en zo de basis voor 
onderwijsontwikkeling in de komende jaren voor te bereiden. Een 
aantal onderwijs ICT-projecten zijn ook stevig doorontwikkeld. 
Cibap Next is gelanceerd en is in COVID-19 verder gegaan 
met productontwikkeling en organisatieontwikkeling. Voor 
mediavormgeving (nieuw kwalificatiedossier) en de nieuwe 
crossover van ICBD zijn veel ontwikkelactiviteiten uitgevoerd.

In bijlage 8 is het overzicht van de projecten en activiteiten terug 
te vinden.
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Cibap Kwaliteitscyclus 

Studenten 
Omgeving 

Medewerkers

september:

 teamplannnen
 onderwijsteams, 

bureaus  
vastgesteld

mei: 
evaluatie 

individuele 
bijdragen 

(medewerkers) 
aan teamplan

april: 
raadplegen

beroepenveld:
Expertgroep BPV, 

tevredenheidsonderzoek 
leerbedrijven, 

arbeids- en 
stagemarktontwikkelingen 

met BSS

mei/juni:

opstellen 
teamplannen

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

dashboard en 
tevredenheids-

onderzoeken

december: 

Cibap begroting

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

dashboard en 
tevredenheids-

onderzoeken
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In 2020 is actief samengewerkt met leden van Creative Works, de 
beroepsvereniging i.o. voor de creatieve industrie in de MKB-regio 
Zwolle. Cibap is nauw betrokken bij dit initiatief en mede daardoor 
in staat het belang van het hebben van een beroepsvereniging 
duidelijk op de kaart te zetten. In het roerige jaar 2020 heeft dit 
netwerk zijn nut bewezen door in gemeenschappelijkheid, met 
studenten, een bijdrage te leveren aan het creatief oplossen van 
COVID-19 gerelateerde uitdagingen.

Onze alumni hebben de mogelijkheid gekregen om gebruik 
te maken van een opleidingsaanbod in het kader van 
Leven Lang Ontwikkelen (Cibap Next), om aan te sluiten bij 
Youngpreneurs dat huisvesting en begeleiding aanbiedt aan 
jonge Cibap-ondernemers én om lid te worden van COS, een 
eigenzinnige (oud-)studentenvereniging. Daarmee heeft het 
alumnibeleid een stevige impuls gekregen in het afgelopen jaar. 

De ambities om de verbinding tussen onze opleidingen en 
het werkveld te stimuleren door middel van docentstages in 
het beroepenveld zijn bijgesteld. Onder meer als gevolg van 
COVID-19 geven onderwijsteams aan moeite te hebben met het 
substantieel vrijmaken van docenten voor stages buiten de deur. 
Docentenstages blijven mogelijk, maar het budget wordt nu 
deels besteed aan docentopleidingen op het gebied van creative 
technology: er is een aanbod voor Design Thinking, Creative 
writing, Adobe programma’s en SketchUp. 

Bij het onderdeel gelijke kansen voor iedereen is bij Cibap 
ingezet op ‘grenzeloos onderwijs voor een toekomst vol kansen, 
voor iedere student’. Ook hier was in 2020 de invloed van 
COVID-19 merkbaar. Het fysiek over de grens vormgeven aan 
Internationale ambities is op een laag pitje komen te staan. 
Daarnaast kreeg het begrip Virtual classrooms een andere 
invulling dan beoogd in 2019: in 2020 is volop ingezet op het 
inrichten van een online onderwijsorganisatie. Het voorgenomen 
internationale karakter van virtual classrooms kreeg vorm 
middels virtuele internationale projecten, met contacten met 
scholen en bedrijven uit heel Europa. 

Kwaliteitsagenda 2019 – 2022

Leeswijzer

In deze rapportage geven we aan wat de stand van zaken 
op 1 januari 2021 met betrekking tot de ambities uit de 
kwaliteitsagenda 2019-2022. We hebben in totaal zeventien 
ambities geformuleerd, die zijn ondergebracht in vier rubrieken:
• Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
• Gelijke kansen voor iedereen
• Kwetsbare jongeren
• Overige Cibap-thema’s

Na een reflectie op hoofdlijnen wordt per ambitie kort en 
feitelijk de stand van zaken beschreven. Daaruit kan worden 
opgemaakt wat er zichtbaar en merkbaar is voor studenten 
en medewerkers. Hiervoor zijn de ambities, genoemde 
maatregelen en de meetbaarheid/zichtbaarheid overgenomen 
uit de kwaliteitsagenda en in een tabel geplaatst. Het volgende 
hoofdstuk geeft in een overzicht de resultaten weer van gemeten 
indicatoren. Daarna volgt een deel over de betrokkenheid van 
studenten, medewerkers en externe stakeholders. Afsluiting vormt 
de toelichting op de begroting. 

Inleiding/reflectie

Als gevolg van COVID-19 hebben we veel tijd besteed aan 
het continueren van het onderwijs en de BPV. Daarbij is 
onafgebroken het bedrijfsleven betrokken gebleven: Cibap 
onderwijs is projectmatig van opzet, we werken voor de meeste 
teams met periodes van tien weken, waarbij in alle teams één 
of meer projecten rechtstreeks vanuit het bedrijfsleven worden 
meegenomen. Waar mogelijk zijn vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven aanwezig bij de eindschouwen, het moment waarbij 
de student zijn producten presenteert. We hebben gemerkt dat 
fysiek bij elkaar in een ruimte zijn de voorkeur heeft, maar dat 
een online bijeenkomst ook zeker kan werken: een belangrijke 
ervaring, ook voor onze studenten. 
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Deze reflectie sluiten we af met de twee laatste ambities 
NoSchool en Verschillen waarderen. NoSchool is ontstaan in een 
samenwerking met SintLucas in Eindhoven en omvat een onder-
zoeksprogramma over de kracht van creativiteit. De docenten 
die actief zijn in de Academische Werkplaats hebben zich in 2020 
gericht op het uitbrengen van een boek: Manifesto. Daarin wordt 
het gedachtengoed en de visie op leren, verzameld via onderzoek, 
verhalen van studenten, inzicht van creatieve professionals en 
docenten gebundeld. 

Tot slot de ambities bij Verschillen waarderen, het practoraat 
binnen de Federatie Christelijk MBO, dat handen en voeten 
geeft aan de opdracht: ‘Wij staan voor onderwijs dat inspireert te 
dromen van en te werken aan een humane, solidaire en duurzame 
wereld, waarin alle mensen leven met respect, aandacht, inzet en 
verantwoordelijkheid voor elkaar en de aarde.
 

Bij de ambitie die betrekking heeft op de excellentieprogramma’s 
hebben we succes weten te boeken: de erkenning vanuit de 
University of Northampton om de BA Visual Communication te 
geven en de start van de tweetalige crossover opleiding ICBD, 
International Creative Business Developer. 

Met het verkrijgen van de accreditatie voor de cross-over 
opleiding ICBD, International Creative Business Developer is 
de keus gemaakt om het budget voor tweetalig onderwijs 
te besteden aan het verder vormgeven van deze tweetalige 
opleiding die een cross over is tussen het kwalificatiedossier 
Ruimtelijk Vormgever dat wij al aanbieden en het kwalificatiedos-
sier voor Medewerker marketing en communicatie. 

Kwetsbare jongeren hebben continu onze aandacht: in een 
vroeg stadium van de COVID-uitbraak zijn deze studenten in de 
gelegenheid gesteld om naar school te komen. Vanaf de start 
van schooljaar 2020-2021 is gewerkt aan een Time-Out/Step Up 
constructie. Deze biedt studenten de mogelijkheid om tijdelijk, 
met begeleiding van professionals, binnen de creatieve omgeving 
van het Cibap de opties te verkennen en daarna een besluit te 
nemen over voortzetting van de studie. De genoemde ambities in 
de kwaliteitsagenda zijn gerealiseerd.

Als onderdeel van het Strategisch Personeelsbeleid zijn in het 
kader van Vitaliteit van medewerkers verschillende initiatieven 
ontplooid: in 2020 was er tweemaal een Cibap brede vitaliteitsdag. 
Ook zijn verschillende opleidingen aangeboden om medewerkers 
te ondersteunen in de omslag naar online onderwijs. Het verloop 
van het COVID-19 doet een groot beroep op het uithoudingsver-
mogen en de veerkracht van zowel medewerkers als studenten. 
Met middelen vanuit de kwaliteitsagenda worden beide groepen 
ondersteund enerzijds door middel van acties die moraal- en 
motivatieverhogend werken, anderzijds wordt ook geïnvesteerd in 
Arbo op de thuiswerkplek.

  terug naar inhoud
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Hst 6 Kwaliteit 

Ambities

De kolommen Ambitie, Maatregelen bij deze ambitie en Hoe meetbaar/zichtbaar zijn overgenomen uit de Kwaliteitsagenda. 
De laatste kolom geeft de verantwoording over 2020.

Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

I Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

1 Cibap Top 100
Lijst van 
verbinding, 
betrokkenheid en 
kansen

• Om te kunnen bouwen aan een 
inspirerend en doeltreffend 
netwerk krijgen gekwalificeer-
de medewerkers taakuren 
voor netwerken, bezoeken en 
verkennen van de arbeidsmarkt, 
verzamelen van kennis, etc.

1. Tool is werkend in 2019 

2. Tenminste 20 docenten 
zijn betrokken geweest bij 
activiteiten met partners

3. 1x per halfjaar publicatie

4. Tenminste 60 studenten 
zijn betrokken geweest met 
partners uit de Top 100

1. Met de oprichting van Creative Works is de ambitie Cibap Top 100 
gerealiseerd.

2. Deels gerealiseerd middels onderwijsmodel Cibap PRO 
 

3. Gerealiseerd via nieuwberichten op het intranet.

4. Gerealiseerd middels onderwijsmodel Cibap PRO.

Docentstages zijn minimaal gerealiseerd. Het budget is in 2020 gedeeltelijk 
overgeheveld naar docentopleidingen op het gebied van creative technology.

2 Accountmanagers
Verkenners en 
verbinders

• Drie BPV begeleiders krijgen 
taakuren voor deze rol

Onze accountmanagers zijn 
afkomstig uit de BPV- organisatie. 
Vanuit deze rol hebben zij 
rechtstreeks verbinding met 
onze stagebedrijven. Ondanks 
de crisis en dankzij het creatieve 
beroepenveld is het de BPV-
organisatie gelukt om in 2020 95% 
op een erkende stageplaats onder 
te brengen. 

5. Updates Top 100 bestand

6. Uitwisseling met 
meesterdocenten

7. Uitwisseling informatie vanuit 
BPV-enquêtes

8. Uitwisseling informatie 
student-enquêtes.

5. Top 100 is opgegaan in Creative Works

6. Gerealiseerd d.m.v. het CKC-overleg.  Deze specifieke taak is in 2020 
overgenomen door de taakhouders Onderwijs.

7. Gerealiseerd via kwaliteitsgesprekken. 

8. Gerealiseerd via kwaliteitsgesprekken.

  terug naar inhoud
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Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

I Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

3 Cibap Alumni
InBeeld en 
InContact

• Menskracht inzetten voor 
deskresearch en benadering 
alumni

• Online platform voor alumni 
ontwerpen en bouwen.

9. Platform is operationeel 2019

10. Uitwisseling alumni met 
meesterdocenten

9. Niet gerealiseerd. 

10. Niet gerealiseerd, wordt opgepakt in 2021-2022.

Na deskresearch, oriënterende gesprekken en een kosten-baten analyse besloten 
af te zien van een (uniek) online platform voor alumni.
Het initiatief voor het oprichten van COS, een Zwolse studentenvereniging voor 
ondernemende creatieve denkers & vrije vogels (www.coszwolle.nl) door Cibap 
studenten is aangemoedigd en gestimuleerd.
Cibap Creative Youngpreneurs is opgericht, een collectief van startende oud-
studenten die samen vanuit een pand in de Zwolse binnenstad hun onderneming 
uitbouwen, waarbij ze worden begeleid door een gevestigd ondernemer die 
hen helpt bij o.a. netwerken benutten, prijsvorming, marketing en sales. Cibap 
ondersteunt de Creative Youngpreneurs met begeleiding, werkplekken en 
netwerken.
Binnen het netwerk van ondernemende alumni is een groep actief die - 
intussen jaarlijks- een (online) event organiseert voor alumni tijdens de Global 
Entrepreneurship Week (zie ook ambitie 9).

4 Vertaling naar 
leerlijnen
Actueel onderwijs 
door verbinding 
met buiten

• Investeren in monitoren, 
beschrijven en presenteren van 
ontwikkelingen en behoeften

• Analyseren van de arbeidsmarkt, 
beschrijven effecten van de 
arbeidsmarktontwikkelingen op 
het onderwijs van Cibap

• Vertalen van de ontwikkelingen 
naar de leerlijnen

• Zorgen voor projecten met een 
e-commerce insteek

• Leergang e-commerce voor 
docenten

• Uitbouwen netwerk in de regio

11. Update Top 100 bestand

12. Publicatie van 
samenwerkingen met relaties

13. Uitwisseling meesterdocenten 
– accountmanagers

14. Uitwisseling info uit BPV 
enquêtes

15. Uitwisseling info uit 
student-enquêtes

16. Actualisatie leerlijnen.

11. Top 100 is opgegaan in Creative Works.

12. Gerealiseerd via Cibap Next. Reeks van interviews met stakeholders/partners.  

13. Gerealiseerd d.m.v. het CKC overleg. In 2020 is deze taal verschoven naar 
taakhouders onderwijs.

14. Gerealiseerd via kwaliteitsgesprekken. 

15. Gerealiseerd via kwaliteitsgesprekken. 

16. Continu proces. 

In 2020 hebben meesterdocenten na onderzoek en enquêtes onder bedrijven 
een Trendreport uitgebracht waarin ze keken naar de arbeidsmarkt over de hele 
breedte en specifiek met betrekking tot de creatieve opleidingen. Ze brengen 
advies uit over de trends en ontwikkelingen waar we rekening mee moeten 
houden.

  terug naar inhoud
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Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

I Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

5 Ontwerpfabriek
Tref- en kruispunt 
voor de creatieve 
industrie

• Naast Materia een tweede ruimte 
inrichten met producten van 
een aantal gerenommeerde 
bedrijven op het gebied van 
(interieur)materialen.

• Afspraken over up to date 
houden van de collectie

• Lezingen en workshops houden

• Organiseren Playground No 
Waste

17. Inrichting ruimte in 2019 

18. Ruimte operationeel in 2020

19. Uitwisseling met 
meesterdocenten

20. Playground No Waste heeft 
plaatsgevonden.

17. Ruimte is beschikbaar, inrichting nog niet gerealiseerd, verschoven naar 2021-
2022

18. Verschoven naar 2021-2022

19. Niet gerealiseerd. 

20. Gerealiseerd.

Voorbereidingen voor de inrichting van de tweede ruimte zijn getroffen en de 
eerste contacten met leveranciers zijn gelegd. 
Als gevolg van de RIVM-richtlijnen zijn er niet of nauwelijks activiteiten zoals 
lezingen en workshops in de Ontwerpfabriek georganiseerd.

6 Cibap in Company
Het bedrijfsleven 
naar binnen

• Inzet van professionals bij elk CIC 
project.

21. Tien businesscases per 
semester, begeleid door een 
professional.

21. Gerealiseerd.v.w.b. de businesscases.

Als gevolg van COVID-19 en de RIVM-richtlijnen is de inzet van creatieve 
professionals bij de multidisciplinaire CIC-projecten lager geweest. Er is van 
de gelegenheid gebruik gemaakt verbeteringen door te voeren in opzet en 
kwaliteit van de CIC-projecten. Onder meer wordt synergie gezocht tussen CIC 
(multidisciplinair) en de opdrachten die onderwijsteams voor de eigen opleidingen 
uit het bedrijfsleven halen.

7 Vervolg 
verbeterplan BPV

• Meer aandacht voor stagevoor-
bereiding tijdens lessen omge-
vingsbewustzijn.

• Inzet consultant voor optimaal 
inzetten tool binnen Eduarte

22. Curriculum aangepast in 
2019-2020

23. Optimaal gebruik tool Eduarte

24. Relevante vragen uit enquêtes 
laten verbetering zien

22. Gerealiseerd in 19-20 

23. Afronding realisatie in 20-21

24. Deels gerealiseerd: oordeel over stagevoorbereiding is verbeterd. De tool in 
Eduarte wordt in 2021 geoptimaliseerd, project is gestart. 

Mede naar aanleiding van de scores uit de JOB-monitor 2020 die betrekking 
hebben op de aansluiting school - BPV en de voorbereiding op de BPV, zijn de 
interne BPV-processen doorgelicht en is een Cibap BPV-verbeterplan opgesteld. De 
afronding van dit verbeterplan vindt plaats in 2021.

  terug naar inhoud
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Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

I Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

8 Leven lang 
ontwikkelen

• Deskresearch t.b.v. aanbod voor 
alumni

• Verbinding met alumni-netwerk

• In kaart brengen ontwikkel-
behoefte alumni

• Verkennen markt- en  
ontwikkelbehoefte bedrijfsleven 
regio Zwolle

• Ontwikkelen bijscholings-
programma’s (voor alumni)

25. Er ligt een concreet aanbod 
voor alumni in 2020.

25. Gerealiseerd. 

Cibap Next is officieel gelanceerd in maart 2020. Cibap Next voorziet in 
skillstrainingen voor creatieve professionals uit het MKB, inclusief Cibap- alumni. 
Daarnaast werd een Talent Ontwikkel Module ontwikkeld die oud studenten helpt 
bij de overgang van studie naar werk en in het verwerven van nieuwe skills.
Het Centrum voor ondernemerschap werd opgericht onder de naam Creative 
Youngpreneurs om starters te ondersteunen en te faciliteren (zie ook ambitie 3 
alumni).

Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

II Gelijke kansen voor iedereen

9 Cibap Top 100
Lijst van 
verbinding, 
betrokkenheid en 
kansen

• Aanpassen curriculum

• Uitbreiden aantal buitenland-
stages en stagebedrijven in het 
buitenland

• Centrale hubs in het buitenland.

26. Curricula doorgelicht en 
opnieuw beschreven in 2019

27. Onderzoek internationale  
hubs afgerond

28. Afspraken met twee 
netwerkpartners in 2020 en 4 
netwerkpartners in 2022.

29. Aantal stages is in 2020 
toegenomen met 10%  
t.o.v. 2018.

26. Gerealiseerd 

27. Gerealiseerd 

28. Contract met drie netwerkpartners in 2020. 
 

29. Gerealiseerd
 

10 Accountmanagers
Verkenners en 
verbinders

• Research en ervaring opdoen 
m.b.t gebruik, toepassing en 
mogelijkheden VC.

• Projectteam opzetten en 
faciliteren

• Plan van aanpak

• Aanschaf installaties

• Ontwikkelen programma

• VC projecten definiëren.

30. Projectteam operationeel  
in 2019. 

31. VC installaties aangeschaft  
in 2019.

32. VC operationeel in 2020.

30. Gerealiseerd, door COVID-19 aangepast. In 2020 is volop ingezet op het 
inrichten van een online onderwijsorganisatie. Het internationale karakter van 
virtual classroom kreeg vorm middels virtuele internationale projecten

31. Een deel van het budget in 2020 is aangewend voor het verbeteren van online 
onderwijs en het ondersteunen van onderwijsgevend personeel.

32. Bij de Cibap Grand Tour is intensief gebruik gemaakt van virtual classrooms. 
Tijdens deze GrandTour nemen meerdere internationale scholen deel aan een 
projectweek, in samenwerking met onze Cibap-studenten. Cibap organiseert 
deze GrandTour en nodigt scholen vanuit heel Europa (Duitsland, Spanje, 
Finland, Kroatië, Slovenië) uit om te participeren aan internationale projecten 
van echte opdrachtgevers.

  terug naar inhoud
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Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

II Gelijke kansen voor iedereen

11 Cibap Alumni
InBeeld en 
InContact

• Plan van aanpak implementatie 
tweetalig onderwijs.

• Herschrijven curriculum Ontwerp 
& Ruimte (= dossier Ruimtelijk 
Vormgever)

33. Plan van aanpak in 2019 
door coördinator taal- en 
rekencentrum.

34. Docenten zijn opgeleid in 2020

35. Herschrijven curriculum

33. Plan van aanpak gerealiseerd, maar niet uitgevoerd. 
 

34. Zie 33

35. Zie 33

Met het verkrijgen van de accreditatie voor de cross-over opleiding ICBD, 
International Creative Business Developer is de keus gemaakt om het budget voor 
tweetalig onderwijs te besteden aan het verder vormgeven van deze tweetalige 
opleiding die een cross over is tussen het kwalificatiedossier Ruimtelijk Vormgever 
dat wij al aanbieden en het kwalificatiedossier voor Medewerker marketing en 
communicatie. Zie ook ambitie 13, ICBD.

12 Vertaling naar 
leerlijnen
Actueel onderwijs 
door verbinding 
met buiten

• Beschrijven en ontwikkelen 
curriculum door  
meesterdocenten.

• Ontwikkelen leerlijnen c.q. 
integratie met leerlijnen

• Creëren bewustwording bij en 
scholing van docenten

• Ontwikkelen inkopen van 
programma’s

36. Matching programma ITPH en 
bestaande curriculum in 2019 
 

37. Uitwisseling informatie uit 
student-enquêtes

38. Programma ITPH gereed voor 
2019-2020

36. In 2019 is de samenwerking met ITPH beëindigd, omdat niet tot het gewenste 
resultaat zou leiden. In plaats daarvan kreeg de meesterdocent vakmanschap 
de opdracht een programma voor Creative Technology op te zetten en in 
uitvoering te brengen. 

37. Gerealiseerd. 

38. Niet gerealiseerd.

Het renderlab is in gebruik genomen, studenten zijn getraind in het gebruik van de 
apparatuur. 
Verder worden via het aanbod van Cibap Next collega’s gestimuleerd in het 
deelnemen aan opleidingen op het gebied van Design Thinking, Creative writing, 
Adobe programma’s en SketchUp. 
Tot slot hebben alle medewerkers hebben tijdens een studiedag kennis gemaakt en 
ervaring opgedaan met de aspecten van Creative Technology

  terug naar inhoud
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Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

II Gelijke kansen voor iedereen

13 Ontwerpfabriek
Tref- en kruispunt 
voor de creatieve 
industrie

• Continuering bestaande 
programma’s

• 

• ICBD

• Northampton

• Restauratieschilderen

39. Rapportage m.b.t. opleiding 
ICBD, besluitvorming in DT 
 
 
 
 

40. Rapportage m.b.t. 
Northampton, besluitvorming 
in DT 
 

41. Rapportage Restauratie-
schilderen, continueren 
programma.

42. Uitwisselen informatie uit 
Cibap student enquêtes

43. Voorlichting over excellentie-
programma’s

39. Bij de opleiding ICBD zijn in juli 2020 de eerste 30 studenten afgestudeerd. 
ICBD studenten krijgen een diploma binnen het gekozen kwalificatiedossier 
(Ruimtelijk Vormgever of Mediavormgever), aangevuld met een Cambridge 
Certificaat en verschillende certificaten voor de AD opleiding Media Design 
van LOI. In 2020 heeft de opleiding ICBD de status cross-over gekregen. De 
studenten die nieuw instromen in 2020-2021 volgen deze opleiding, de ICBD 
studenten uit fase 2, 3 en 4 volgen nog de oorspronkelijke route.

40. Op 11 maart 2020 kreeg Cibap de erkenning om zelf de bacheloropleiding 
`Visual Communication (gelicenseerd door University of Northampton) aan 
te bieden. In juli 2020 kregen zes studenten het certificaat van Northampton 
naast hun reguliere Cibap diploma. In 2020 startte een nieuwe groep van 17 
studenten met de Bridging Module (voorbereidend programma, niveau 5)

41. Voor restauratieschilder zijn in september 2020 net als in 2019 vier diploma’s 
uitgereikt. Er konden tot 22 modules worden behaald op onder meer 
restauratieve schildertechnieken en materialenkennis.

42. Gerealiseerd. 

43. Gerealiseerd.

  terug naar inhoud
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Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

III Kwetsbare jongeren

14 Student in Beeld
Begeleiding en 
persoonlijke 
aandacht

• Scholing vanuit BSS waarbij 
Fase 0 en Fase 1 teams leren 
succesfactoren te herkennen en 
advies uit te brengen.

• Inhoud bepalen en vormgeven 
van Trajecten in Eduarte.

44. De Toepassing Trajecten wordt 
functioneel ingezet in 2019

45. De arbodienst voor studenten 
wordt opgezet in 2019

46. Plusvoorziening is beschikbaar.

47. Uitwisseling Informatie uit 
Cibap student enquêtes over 
begeleiding

44. Gerealiseerd in 2020. 

45. Gerealiseerd in 2019. 

46. Gerealiseerd.

47. Gerealiseerd.

In de loop van 2020 kwamen er middelen beschikbaar voor kwetsbare studenten 
om hen in de COVID-19 periode extra te ondersteunen. Deze zijn besteed aan het 
uitbreiden van remedial teaching,  extra lessen taal en rekenen en het realiseren 
van de zomerschool. Daarnaast is in 2020 gestart met het inrichten van een 
Time Out organisatie, binnen Cibap. Daarmee wordt een structurele oplossing 
geboden aan kwetsbare studenten, die tijd en begeleiding vragen voor een 
heroriëntatie, binnen het creatieve werkveld.

Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

IV Overige ambities 

15 Vitaliteit
Voorwaarde 
voor creatief 
vakonderwijs

• Ontwikkelen vitaliteitsprogram-
ma

• Opstellen concreet profiel Cibap 
medewerker

• Jaarlijkse vitaliteitsdag voor 
medewerkers

48. Onderdelen vitaliteitspro-
gramma zijn gehouden en 
geëvalueerd

48. Als onderdeel van het Strategisch Personeelsbeleid zijn in het kader van 
Vitaliteit van medewerkers verschillende initiatieven ontplooid: in 2020 
tweemaal een Cibap brede vitaliteitsdag. Ook zijn verschillende opleidingen 
aangeboden om medewerkers te ondersteunen in de omslag naar online 
onderwijs.

Het verloop van het COVID-19 doet een groot beroep op het uithoudingsver-
mogen en de veerkracht van zowel medewerkers als studenten. Met middelen 
vanuit de kwaliteitsagenda worden beide groepen ondersteund enerzijds door 
middel van acties die moraal en motivatie verhogend werken, anderzijds wordt 
ook geïnvesteerd in Arbo op de thuiswerkplek.

  terug naar inhoud
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Ambitie Maatregelen bij deze ambitie Hoe meetbaar/zichtbaar Meetbaar/zichtbaar in 2020

IV Overige ambities 

16 No School
Creative pioneers 
bij Cibap and 
SintLucas

• Minimaal 8 docenten verdiepen 
zich en doen onderzoek naar 
aard en werking van creativiteit

• Ontwikkelen van nieuw 
didactisch No School model

• Aanpassing leerlijn mb.t. kern-
competentie Creativiteit

• Creeeren bewustwording bij en 
scholing van docenten

49. Studenten merken dat 
docenten experimenten o.b.v. 
bevindingen uit onderzoek 
 
 

50. Studenten werken in stadslabs 
een vraagstukken die met 
design thinking en creativiteit 
worden opgelost

49. De docenten die actief zijn in de Academische Werkplaats hebben zich in 
2020 gericht op het uitbrengen van een boek waarin het gedachtengoed en 
de visie op leren die verzameld zijn via onderzoek, verhalen van studenten, 
inzicht van creatieve professionals en docenten is gebundeld. Er is een 
practoraat Creativiteit aangevraagd door zowel SintLucas als door Cibap op 
het gebied van (verschillende) aspecten creativiteit en vormgeving.

50. Niet gerealiseerd. Dit zou zijn gebeurd in het kader van CIC projecten. Deze 
zijn als gevolg van Covid-19 anders ingevuld.

17 Identiteit
Practoraat 
Verschillen 
waarderen

• Aansluiten bij ontmoetingen 
vanuit het practoraat

• Medewerkers volgen workshops 
rondom thema vershcillen 
waarderen

• Docenten nemen deel aan  
inspiratie-tour

• Herschrijven curriculum

• Aansluiting zoeken met 
gerelateerde mbo practoraten

51. Bijeenkomsten en workshops 
hebben plaatsgevonden.

52. Docenten ervaren de identiteit 
van Cibap in studiedagen, 
vierdagen en programma’s als 
de breakdag.

51. en 52.
De meesterdocent voor de Cibap kerncompetentie
Omgevingsbewustzijn en het Practoraat Verschillen Waarderen (van Federatie 
Christelijke BVE) hebben samenwerking gezocht. Dat heeft geresulteerd in twee 
initiatieven in 2020 een bijzondere expositie van studenten over Verschillen 
waarderen. Ook de Kerstviering 2020 kreeg dit thema mee.
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5050

Hst 6 Kwaliteit 

Indicatoren

I Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst 

Platform Cibap Active (50 studenten) Nulmeting Ambitie 2020 Realisatie 2020 Ambitie 2022

Cijfer voor de mate waarin onderwijs praktijk-
realistisch is en gericht op de arbeidsmarkt

- 6.5 7.2* 7.4 
(bijgesteld i.v.m. score 2020)

JOB monitor Nulmeting 2018 Ambitie 2020 Realisatie 2020 Ambitie 2022

Ambitie 7, BPV ** 3.0 3.5 (vraagscore)
3.0 (clusterscore)

3.3 (bijgesteld, clusterscore)

II Gelijke kansen voor iedereen

Nulmeting 2019 Ambitie 2020 Realisatie 2020 Ambitie 2022

Deelname trajecten***
Internationale stages
Virtual classrooms

59 studenten
nihil

66 studenten (+20%)
n.t.b.

nihil
alle studenten online

291 studenten Grand Tour

n.t.b.
25% van de lessen online

Creative Technology 
- renderroom

- n.t.b. 14 uren (COVID-19) n.t.b.

Platform Cibap Active (50 studenten) Nulmeting Ambitie 2020 Realisatie 2020 Ambitie 2022

Cijfer voor de mate waarin onderwijs uitdagend is 
en of het aansluit op individuele verwachtingen

- 6.5 7.3* 7.4  
(bijgesteld i.v.m. score 2020)

III Kwetsbare jongeren

Nulmeting 2019 Ambitie 2020 Realisatie 2020 Ambitie 2022

VSV 2.8 2.8 1.8 2.5

* Duiding van dit cijfer is te vinden bij het hiernavolgende onderdeel Betrokkenheid studenten, medewerkers en beroepenveld.
** Voor deze ambitie is een prestatie-indicator uit de JOB monitor 2018 meegenomen, nl. het antwoord op de vraag: Sluit wat je op school leert voldoende aan 

bij wat je moet kunnen op stage? Deze vraag kwam niet terug in de JOB monitor 2020. In plaats daarvan is de clusterscore voor BPV opgenomen. 
*** De verwezenlijking van de ambities om in 2020 en 2022 te streven naar 20% toename in deelname van studenten zijn sterk beïnvloed door COVID-19.
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Medewerkers

Medewerkers zijn nauw betrokken bij de opstelling van 
het strategiedocument Cibap 2025. De ambities uit de 
Kwaliteitsagenda maken hier deel van uit. In 2020 zijn de 
strategiekaarten gepubliceerd en geïntroduceerd in alle 
opleidingsteams.

Voor wat betreft de specifieke ambities: alle medewerkers 
hebben in een studiedag kennis gemaakt en ervaring opgedaan 
met de aspecten van Creative Technology. Via het aanbod van 
Cibap Next worden collega’s gestimuleerd in het deelnemen 
aan opleidingen op het gebied van Design Thinking, Creative 
writing, Adobe programma’s en SketchUp. De zichtbaarheid van 
het beroepenveld krijgt ook voor de onderwijsmedewerkers 
vorm door het pedagogisch concept: Cibap PRO, praktijkrealis-
tisch onderwijs, waarbij wordt gewerkt met opdrachten uit het 
beroepenveld. Internationalisering is in 2020 breed op de agenda 
geplaatst: alle onderwijsteams hebben dit meegekregen in hun 
programma. Voor wat betreft vitaliteit is er continu en extra 
aandacht geweest voor het welzijn van de medewerker, waarbij 
het accent lag op het omgaan met de gevolgen van COVID-19 en 
RIVM-richtlijnen. 

Beroepenveld

Met de beroepsvereniging Creative Works zijn we in gesprek over 
de ambities die verband houden met opleiden arbeidsmarkt voor 
de toekomst. Vanuit dit gremium komen er ook adviezen als het 
gaat om internationalisering en het gebruik van virtuele commu-
nicatietechnieken in onderwijs en werkveld (m.n. MKB). 

In 2020 zijn de contacten met de alumni intensief geweest. Het 
heeft onder meer geresulteerd in positieve reacties op de oproep 
om te solliciteren naar de functie van ‘opweghelpers’, extra handen 
in de klas. 

Betrokkenheid studenten, 
medewerkers en beroepenveld

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. Elk half jaar worden totaal 50 studenten benaderd uit 
de verschillende opleidingen en jaarlagen. In panelgesprekken, 
waarbij 6 tot 8 studenten aanwezig zijn, gaan ze in gesprek 
(d.m.v. geleide interviewtechniek) en reflecteren op de thema’s 
uit de kwaliteitsagenda. 

We hebben gezien dat de continue aandacht voor de 
arbeidsmarkt, mede door de ambities uit de kwaliteitsagenda zijn 
vruchten afwerpt: tijdens de Cibap Active panelgesprekken, zien 
we een positieve ontwikkeling: studenten merken in toenemende 
mate op dat het onderwijs dat zij krijgen relevant is voor het 
beroepenveld. 

Als het gaat om grenzeloos onderwijs, de ambities die vallen 
onder de noemer gelijke kansen, hebben studenten ook 
vooruitgang gezien. Ze noemen het toegenomen internationale 
karakter van de school, plus de zichtbaarheid van Creative 
Technology binnen de school. Aandachtspunt bij het laatste is de 
concretisering van de ambities ‘tot in klas’: de student ziet in de 
school dat er veel mogelijk is, volgende stap is creative technology 
meer inpassen in de praktijklessen, zodat alle studenten dit zelf 
kunnen ervaren en toepassen. Voorbeeld van het bovenstaande 
is het renderlab dat in gebruik is genomen, daarmee hebben 
studenten de beschikking over apparatuur waarmee realtime 
grafische bestanden of video’s worden bewerkt.
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excellentie heeft tot hogere uitgaven geleid dan begroot, door de 
doorontwikkeling van de opleidingen ICBD (International Creative 
Business Developer) en het excellentietraject voor Specialist 
Schilderen. Ook de ontwikkeling van het Northampton traject 
heeft tot hogere kosten geleid dan begroot. De uitgaven in het 
kader van internationalisering/wereldburgerschap zijn lager dan 
begroot, hetgeen voor een belangrijk deel te wijten is aan de 
COVID-19 pandemie.

Kwetsbare jongeren

Deze uitgaven liggen in 2019 en 2020 gezamenlijk op het niveau 
van de begroting. (Begroot euro 202.628, besteed euro 206.115).

Overige

Er is meer geld uitgegeven aan vitaliteit en leiderschap (euro 
139.667 versus 75.000 begroot), omdat wij extra hebben 
ingezet op een leiderschapstraject in de organisatie en er extra 
vitaliteitsdagen zijn georganiseeerd in het kader van COVID-19. 
De uitgaven in het kader van NoSchool zijn lager uitgevallen dan 
begroot, de actviteiten voor identiteit (practoraat) zijn conform 
begroting.

Het aandeel landelijke speerpunten in de totale kwaliteitsagenda 
van Cibap bedraagt in 2019 en 2020 gezamenlijk 91,0%, begroot 
was 92,6%

Inzet van middelen op hoofdlijnen

Totaal

Over de jaren 2019 en 2020 gezamenlijk is een bedrag van 
2.828.826 aan uitgaven begroot voor de kwaliteitsagenda. 
Werkelijk uitgegeven is euro 2.670.548. 
De uitgaven zijn euro 158.278 lager dan begroot.

Aansluiting arbeidsmarkt

Voor het onderdeel aansluiting arbeidsmarkt is voor de jaren 2019 
en 2020 gezamenlijk een bedrag begroot van 1.382.815. 

In deze jaren is een bedrag van 1.157.802 besteed, derhalve 
225.013 minder dan begroot.
De uitgaven voor docentenstages en de kosten van 
businessmeetings blijven achter bij de begroting (gezamenlijk 
euro 250.522). Daarentegen is extra ingezet op de ontwikkeling 
van Cibap Next (Leven Lang Ontwikkelen) en Creative Works. 
De taakhouders onderwijs zijn extra ingezet op het binnen 
school halen van praktijkrealistische opdrachten. Het opstarten 
van Creative Youngpreneurs heeft tot hogere kosten dan 
begroot geleid. Het achterblijven van kosten op het gebied 
van docentenstages en businessmeetings is deels te wijten aan 
COVID-19.

Gelijke kansen

Voor het onderdeel gelijke kansen is over de jaren 2029 en 2020 
gezamenlijk euro 1.034.319 begroot. 
De uitgaven hebben in de jaren euro 1.065.460 bedragen, oftewel 
31.141 meer dan begroot.
Aan het onderdeel Creative Technology is in genoemde jaren 
iets minder besteed dan begroot (euro 37.849), in 2020 is wel 
de renderroom in gebruik genomen, hetgeen leidt tot inzet 
van deze faciliteit in het onderwijsproces. Het onderdeel 
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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 financiële ruimte opgenomen 
voor ontwikkeling, innovatie, samenwerking, extra tijdelijke 
formatieruimte in het kader van piek en ziek en (indien van 
toepassing) vacatureruimte. Ingaande de begroting 2021 
worden er ook opbrengsten en kosten opgenomen voor Leven 
Lang Ontwikkelen (LLO). Er wordt in de begroting ook rekening 
gehouden met de (verwachte) ontwikkeling van studentenaan-
tallen en de gevolgen daarvan voor formatie en huisvesting.

Jaarlijks wordt een exploitatiebegroting opgesteld voor het 
komende jaar en de vier daaropvolgende jaren. Naast deze exploi-
tatiebegroting wordt een investeringsbegroting opgesteld. Deze 
begrotingen worden vastgesteld door het College van Bestuur 
en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De meerjaren exploi-
tatiebegroting wordt, in het kader van het instemmingsrecht, 
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 dit 
verslag wordt voor het eerst ook de positie van de nieuwe signale-
ringswaarde “normatief publiek eigen vermogen“ beoordeeld.
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. In 2021 hebben 
wij uitgaven begroot voor externe adviseurs in het kader van 
een haalbaarheidsonderzoek om het Cibap te verhuizen van de 
huidige locatie naar een locatie in de binnenstad van Zwolle, te 
weten de Spoorzone. Ook hebben wij uitgaven begroot voor 
het verder ontwikkelen van Cibap Next, onze aanbieder van 
opleidingen in het traject van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Wij 
hebben in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een 
stabiel studentenaantal van 1800 studenten de komende jaren en 
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 2021 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 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 verantwoording 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).
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huisvestings- en overige lasten liggen beneden het niveau van de 
begroting (resp. € 138.690,- en € 121.317,-).
Het saldo van rentebaten en – lasten is € 13.608,- lager dan 
begroot.
De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door een hogere 
lumpsum (€ 401.925,-) en hogere vergoedingen voor zij-instroom 
(€ 35.556,-), inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (€ 54.000,-), 
tegemoetkoming schoolkosten minima gezinnen (€ 61.158,-) en 
ontwikkelsubsidie Cibap Next – LOI (€ 39.851,-). 
De vergoeding voor studieverlof is lager uitgevallen dan begroot 
(€ 60.000,-) evenals de vergoeding vanuit de kwaliteitsagenda  
(€ 44.740,-).
De overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden zijn 
hoger dan begroot door hogere USZO vergoeding (€ 59.734,- ), 
hoger wachtgeld (€ 16.847,-) en hogere gemeentelijke bijdragen 
(€ 57.341,- ).
De overige baten zijn lager dan begroot door lagere studentenbij-
dragen dan begroot (€ 54.551,-), lagere diverse baten dan begroot 
(€ 19.055,-) en lagere verhuuropbrengsten dan begroot  
(€ 14.208,-).
De opbrengsten vanuit contractonderwijs (€ 36.642,-) zijn in 2020 
niet begroot.
De stijging van de afschrijvingslasten wordt veroorzaakt door de 
koop van de locatie Ontwerpfabriek in juli 2020. Door deze koop 
zijn enerzijds de afschrijvingslasten gestegen en anderzijds de 
huisvestingskosten gedaald. De koop van deze locatie heeft geleid 
tot lagere huisvestingskosten dan begroot. 

De daling van de overige lasten ten opzichte van de begroting 
2020 heeft te maken met lagere lasten voor inventaris, apparatuur 
en leermiddelen (€ 109.915,-) en lagere overige lasten  
(€ 181.595,-). De administratie en beheerslasten zijn hoger dan 
begroot (€ 170.193,-). De lagere lasten voor inventaris, apparatuur 
en leermiddelen zijn veroorzaakt door minder inzet materialen en 
leermiddelen in het onderwijsproces (veroorzaakt door COVID-19) 
en minder klein onderhoud dan begroot. 

Plancyclus

Elk jaar voor 1 juni dienen alle teammanagers en bureaucoör-
dinatoren 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 investeringsbe-
groting 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 twee procent.

De investeringsbegroting dient te passen binnen de door de Raad 
van Toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting. De financiële 
kengetallen dienen te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld 
worden door onze Raad van Toezicht en het Ministerie van OC&W.

Boekjaar 2020 op hoofdlijnen
Het boekjaar 2020 heeft een positief exploitatieresultaat te zien 
gegeven van € 253.146,- (enkelvoudig). Dit is iets hoger dan 
begroot (€ 234.827,-). Daarnaast is een deelnemingsresultaat 
gerealiseerd van € 83.436,-
De baten zijn € 570.500,- hoger dan begroot, met name door een 
hogere rijksbijdrage (€ 487.750,-) en hogere overheidsbijdragen 
en –subsidies overige overheden (€ 133.922,-) dan begroot. De 
overige baten zijn lager dan begroot (€ 87.814,-). In 2020 zijn voor 
het eerst baten werk in opdracht van derden gerealiseerd (Cibap 
Next) voor een bedrag van € 36.642,-. Dit bedrag is niet begroot.
De lasten zijn € 565.789,- hoger uitgevallen dan begroot. Met 
name de personeelslasten zijn hoger dan begroot (€ 770.594,-). 
De afschrijvingslasten zijn iets hoger dan begroot (€ 55.202,-). De 
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De rentabiliteit over 2020 heeft 1,32% bedragen. Begroot is 1,27%.

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

Impact COVID-19
In maart 2020 hebben wij in korte tijd de organisatie omgezet van 
fysiek onderwijs geven en fysiek werken op locatie, naar online 
onderwijs geven en online werken. De invoering van volledig 
onlineonderwijs en online werken heeft geleid tot inzet van extra 
formatie. In de loop van 2020 zijn onze gebouwen COVID-19 proof 
ingericht (looproutes, ontsmettingsmiddelen, 1,5 meter afstand, 
roosteraanpassingen). Ook het beschikbaar stellen van materialen 
en devices aan studenten en het beschikbaar stellen van devices 
aan medewerkers is het gevolg geweest van de COVID-19 
pandemie. Bovengenoemde aanpassingen in de organisatie 
hebben geleid tot extra kosten. Het crisisteam is in 2020 vaker 
(online) bij elkaar geweest dan gebruikelijk om de effecten van de 
COVID-19 pandemie in goede banen te leiden. 
Door de afwezigheid van studenten en medewerkers hebben 
wij in 2020 de algemene kosten zien dalen. Onder andere 
excursiekosten, materiaalkosten, kosten diploma-uitreiking, 
vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, symposiumkosten en 
kosten Dutch Design Week zijn lager uitgevallen dan begroot en 
lager dan voorgaande jaren.
In het najaar 2020 hebben wij gebruik gemaakt van de regelingen 
inhaal- en ondersteuning programma’s en extra handen in de klas. 
Hiermee zijn wij in staat geweest studenten extra ondersteuning 
te bieden.
Op het moment van schrijven van deze financiële paragraaf zien 
wij onder studenten geen hogere uitval dan normaal.

De lagere overige lasten worden veroorzaakt door lagere kosten 
excellentie- en AD trajecten, symposium, ouderavonden en Cibap 
In Company projecten (CIC). Een deel van bovengenoemde lagere 
kosten is toe te wijzen aan COVID-19 effecten.  

De hogere administratie- en beheerslasten zijn deels toe te wijzen 
aan de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen (Cibap Next) 
voor een bedrag van € 131.103,- en het ter beschikking stellen van 
materialen aan studenten om thuis onderwijs te kunnen volgen  
(€ 69.204,-).

De investeringen in 2020 bedroegen € 2.964.407,- en de 
desinvesteringen bedroegen € 16.611,-. De financieel grootste 
investering in 2020 was de aankoop van de locatie Ontwerpfabriek. 
Hiermee was een bedrag van € 2.441.056,- gemoeid. De 
desinvesteringen hebben betrekking op een verkochte bestelbus. 
Door de Raad van Toezicht is voor het jaar 2020 een bedrag van € 
900.000,- aan reguliere investeringen goedgekeurd en daarnaast 
heeft goedkeuring plaatsgevonden van de aankoop van de locatie 
Ontwerpfabriek. 

De liquiditeitspositie (current ratio) van de stichting is per 31 
december 2020 ruim voldoende (1,33). De liquiditeitspositie is lager 
dan de positie per 31 december 2019 (2,04). Ook de quick ratio (1,32 
per 31 december 2020) is ruim voldoende. De quick ratio per 31 
december 2019 was 2,02. De daling van de liquiditeitspositie wordt 
veroorzaakt door het investeringsniveau in 2020. De koop van de 
locatie Ontwerpfabriek is gerealiseerd met eigen financiële middelen. 

De solvabiliteitspositie 1 van de stichting is per 31 december 2020 
0,43 en is daarmee stabiel gebleven ten opzichte van 31 december 
2019. 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 2020 bedraagt de solvabiliteit 2 ratio 0,51. 
Deze ratio is ten opzichte van 31 december 2019 (0,50) licht 
verbeterd, hetgeen veroorzaakt wordt door de stijging van het 
voorzieningenniveau.
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Toelichting op de begroting 2021

Algemeen

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

Baten

De baten in de begroting 2021 zijn gebaseerd op de bekosti-
gingsinformatie, zoals ontvangen van het Ministerie van OC&W. 
De te verwachten inkomsten voor rijksbijdrage, investeringsdeel 
kwaliteitsagenda en wachtgeld waren ten tijde van het opstellen 
van de begroting bekend. Daarnaast zijn opbrengsten voor het 
resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsagenda, zij-instroom 
en studieverlof BVE begroot. De overige baten betreft met name 
opbrengsten Cibap Next (LLO), verhuur van lokalen, printshop, 
detacheringsopbrengsten en studentenbijdragen (buitenland 
excursies, Northampton traject, studentenmagazijn, print credits, 
verhuur kluisjes).
Wij begroten over 2021 een hoger opbrengsten niveau als over 
2020 (€ 20.248.000 versus € 18.548.000). Belangrijke elementen in 
deze stijging zijn de rijksbijdrage, de kwaliteitsgelden, wachtgeld 
en Cibap Next (LLO).

Lasten

Personeelslasten
De personeelslasten zijn gebaseerd op de zittende formatie per 
1 september 2020. 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 2021 stijgen de personele 
lasten met € 1.240.000, - ten opzichte van de begroting 2020.

CP Baten en lasten

Continuïteit, raming/staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten  01-01-2021 t/m 31-12-2021

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig Prognose

Prognose-basis, aantal leerlingen en studenten 1.824

Baten

Rijksbijdragen 18.639.319

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 748.980

College-, cursus-, les- en examengelden 0

Baten werk in opdracht van derden 0

Overige baten 859.766

Totaal baten 20.248.065

Lasten

Personeelslasten 14.815.199

Afschrijvingen 1.014.644

Huisvestingslasten 965.250

Overige lasten 2.770.218

Totaal lasten 19.565.311

Saldo baten en lasten 682.754

Gerealiseerde herwaardering 0

Financiële baten 0

Financiële lasten 156.069

Resultaat 526.685

Belastingen 0

Resultaat uit deelnemingen 0

Resultaat na belastingen 526.685

Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat  
niet aan de rechtspersoon toekomt 0

Totaal resultaat 526.685
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gemeente Zwolle. Door deze koop zijn de huurlasten met ingang 
van juli 2020 vervallen. 
Met een mogelijke verhuizing naar de locatie Spoorzone is nog 
geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting, omdat de 
financiële kaders nog niet duidelijk zijn.

Overige lasten

Hieronder zijn onder andere opgenomen kosten Cibap Next 
(LLO), materiaalkosten ten behoeve van het onderwijs, ICT 
gerelateerde kosten, materiele kosten kwaliteitsagenda, kosten 
niveau 5 en 6 trajecten, reis- en verblijfkosten, marketing- en 
communicatiekosten, contributies/ lidmaatschappen, beheer- en 
administratiekosten, kosten meerdaagse excursies en kosten van 
medezeggenschap. Ten opzichte van de begroting 2020 stijgen 
de overige lasten met € 401.000, -. Deze stijging wordt voor een 
bedrag van € 411.500, - veroorzaakt door het opnemen van 
opstartkosten Cibap Next (LLO). Hier staan deels opbrengsten 
tegenover. Daarnaast zijn in de begroting 2021 voor het eerst de 
kosten van meerdaagse excursies opgenomen (€ 100.000, -) en is 
een bedrag opgenomen voor het time-out traject (€ 58.500, -). De 
vervanging van het LOI traject door het Northampton traject en 
het zelf uitvoeren van het Northampton traject in plaats van dit 
uit te besteden aan Sint Lucas leidt tot een kostenverlaging van 
€ 155.000, -. Tegenover de kosten van de meerdaagse excursies 
staan opbrengsten voor eenzelfde bedrag.

Financiële baten en lasten

Er zijn geen financiële baten opgenomen in de begroting 2021. De 
rente op spaarrekeningen is negatief. Er is rekening gehouden met 
te betalen rente op spaartegoeden.
De financiële lasten betreft de te betalen rente op langlopende 
leningen.

De stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door 
stijgende salarissen, sociale- en pensioenlasten (€ 1.640.000, -), 
stijgende externe inhuur (€ 115.000, -) en dalende inhuur vanuit 
Innotiq Cibap (€ 448.000, -). Daarnaast zijn er in 2021 geen kosten 
begroot voor een studiereis, hetgeen in 2020 wel het geval was. 
Er is in de begroting 2021 geen rekening gehouden met een 
cao-stijging, omdat de van toepassing zijnde CAO per 15 mei 2021 
afloopt en er op het moment van opstellen van de begroting 2021 
nog geen duidelijkheid is over een nieuwe cao. 
Binnen de personeelslasten is een bedrag van € 300.000, - 
gereserveerd voor beleid, strategie en (onderwijs) ontwikkeling en 
een bedrag van € 533.500, - regelruimte voor onderwijsteams en 
ondersteunende diensten, voor het opvangen van ziekteverzuim 
en piekbelasting. Ook zijn bedragen gereserveerd voor formatie 
voor de doorontwikkeling van Cibap Next (zowel eigen formatie als 
externe ondersteuning), externe ondersteuning in het kader van 
een haalbaarheidsonderzoek naar de locatie Spoorzone (€ 100.000, 
-), vervangende inzet in het kader van docentenstages, gastlessen 
en scholing.

Afschrijvingen

Er is rekening gehouden met afschrijvingslasten voor investeringen 
in het boekjaar 2021. De begrote afschrijvingslasten (€ 1.014.600,-) 
liggen op een iets hoger niveau als in de begroting 2020. De 
stijging wordt met name veroorzaakt door de koop van de locatie 
Ontwerpfabriek, welke locatie tot en met juni 2020 werd gehuurd 
van de gemeente Zwolle. Door de Raad van Toezicht is een investe-
ringsbegroting van € 900.000 goedgekeurd voor 2021.

Huisvestingslasten

Hieronder zijn met name begrepen de dotatie aan de onderhouds-
voorziening, energielasten, schoonmaakkosten, belastingen en 
verzekering. In de begroting 2021 dalen de huisvestingslasten 
met € 207.000, - ten opzichte van de begroting 2020. Deze 
daling wordt met name veroorzaakt door de koop van de locatie 
Ontwerpfabriek, welke tot en met juni 2020 gehuurd werd van de 
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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-
2020

1-11-
2020

1-12-
2020

1-1-
2021

1-2-
2021

Bekostigde deelnemers 1812 1810 1804 1800 1731

Uitval zonder diploma 2 6 1 20

Uitval met diploma 0 0 3 49

Inschrijvingen 0 0 0 0

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.

Notitie helderheid

Thema 1: Uitbesteding

Wij hebben in 2020 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 kwaliteits-
verbeteringen en het bevorderen van de samenwerking tussen 
Cibap en SintLucas.
In het kalenderjaar 2020 hebben studenten van het Cibap bij 
SintLucas onderwijs gevolgd in het kader van het Northampton 
traject (BA traject). Met ingang van 2021 is het Cibap gecertificeerd 
het Northampton traject zelf uit te voeren.

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,-). In het verslagjaar 2020 is de 
doorontwikkeling van Cibap Next voortgezet. Dit heeft geleid tot 
een opbrengstenniveau van € 79.500,- en een kostenniveau van € 
268.000,-. Uiteraard is de Covid-19 crisis mede debet aan het lage 
opbrengstenniveau. In 2021 is er in de Cibap begroting rekening 
gehouden met een tekort van € 143.800,- voor Cibap Next. Vanaf 
kalenderjaar 2022 verwachten wij 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.
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Treasury verslag

Het Cibap hanteert de richtlijnen zoals vastgelegd in de Regeling 
Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en 
onderzoek. Het Cibap beschikt over een treasury statuut waarin 
staat aangegeven hoe de organisatie omgaat met zowel het 
aantrekken als het uitzetten van liquide middelen. Dit treasury 
statuut is in 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 het merendeel heeft een 
rentevast periode van 10 jaar. In 2020 is de rente van een lening 
opnieuw vastgezet. Voor deze lening is een rentevast periode van 
20 jaar overeengekomen. Alle langlopende leningen zijn geborgd 
door de Stichting Waarborgfonds MBO.

Alle overtollige liquide middelen staan op spaarrekeningen bij 
een tweetal financiële instellingen. Deze overtollige middelen zijn 
dagelijks opeisbaar. De rente op deze spaarrekeningen is sinds 
medio 2020 negatief. 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 2020 heeft het Cibap geen gebruik gemaakt van 
financiële instrumenten.
In 2020 is een deel van de liquide middelen (€ 2.441.056, -) 
gebruikt om de Ontwerpfabriek te kopen van de gemeente Zwolle.

Om inzicht te geven in het aantal wisselingen wordt gekeken 
naar het crebo nummer (kwalificatie) waarop ingeschreven is 
op peildatum 01/10. Deze inschrijving wordt vergeleken met 
de inschrijving op 01/10/+1. Op 01/10/2020 zijn 199 studenten 
ingeschreven op een ander crebo nummer (kwalificatie) dan op 
01/10/2019. 144 (72%) 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.
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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 31-12-2020 1,33. Op basis van onze meerjarenbegroting 
verwachten wij een current ratio van 1,69 per 31-12-2025.
In de berekening van de current ratio is rekening gehouden met 
het effect van de koop van de locatie Ontwerpfabriek met eigen 
middelen in 2020.

Ontslaguitkeringen
In 2019 zijn twee reserveringen getroffen voor ontslaguitkeringen, 
welke in 2020 zijn afgewikkeld. Het verschil tussen de getroffen 
reservering en de uitbetaling is ten gunste van het exploitatiere-
sultaat gebracht.
In het boekjaar 2020 is met een medewerker overeenstemming 
bereikt over een vaststellingsovereenkomst. De in de vaststellings-
overeenkomst overeengekomen uitkering is in het boekjaar 2020 
aan medewerker betaald.
In 2020 zijn aan twee medewerkers voorstellen tot een 
vaststellingsovereenkomst gedaan. In het boekjaar 2020 is een 
reservering getroffen voor deze voorstellen.

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

Algemeen
Het Cibap gaat de komende jaren uit van een stabiele studenten-
populatie. In de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2025 wordt 
uitgegaan van een studentenpopulatie van 1800 studenten. Per 1 
oktober 2020 heeft het Cibap 1812 bekostigde 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 2020 was 
onze begrote formatie 157,7 fte. Wij begroten in 2021 166,9 fte. 
Gedurende het kalenderjaar 2020 is onze werkelijke formatie 
hoger geweest dan begroot. 

De stijging in formatie wordt veroorzaakt door het opnemen van 
formatie ten behoeve van projecten (o.a. Cibap 2025), de verdere 
ontwikkeling van Cibap Next en een stijging bij het onderwijzend 
en ondersteunend personeel. De stijging in de formatie, het 
opnemen van extra formatieve ruimte voor ontwikkeling (Cibap 
2025) en Cibap Next, hogere pensioen- en sociale lasten, stijgende 
externe inhuur en de cao-verhoging van 3,35% per 1 juli 2020 
leiden tot hogere personele kosten. Wij begroten daarentegen 
lagere kosten voor inhuur vanuit Innotiq Cibap.

Toelichting rentabiliteit meerdere jaren

In 2020 bedroeg de rentabiliteit 1,32%. Voor 2020 was een 
rentabiliteit begroot van 1,27%. Wij begroten de komende jaren 
een positieve rentabiliteit. In het kalenderjaar 2022 begroten 
wij een negatieve rentabiliteit, namelijk –1,66% veroorzaakt 
door het verschuiven van de gelden voor de afrekening van de 
kwaliteitsagenda naar 2023. In 2023 begroten wij een hogere 
rentabiliteit (7,38%) door deze verschuiving. 

Toelichting solvabiliteit meerdere jaren

De solvabiliteit laat een stabiele 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 2020 bedraagt de solvabiliteit 2 
0,51. De lichte stijging is veroorzaakt door de stijging van het 
voorzieningenniveau.
Op basis van onze meerjarenbegroting begroten wij de komende 
jaren positieve exploitatieresultaten waardoor de solvabiliteit zal 
verbeteren. Daarnaast lossen wij langlopende leningen af.
Op basis van deze gegevens verwachten wij een stijging van de 
solvabiliteit 2 tot 64 % per 31-12-2025. 
Mochten wij in de komende jaren verhuizen naar de Spoorzone 
in Zwolle, dan zal dit betekenen dat wij aanvullende externe 
financiering nodig hebben, hetgeen een lagere solvabiliteit tot 
gevolg zal hebben.
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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.
Inmiddels is in juli 2020 deze locatie gekocht van de gemeente 
Zwolle, hetgeen een investering heeft gevergd van € 2,44 miljoen. 
Deze investering is 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 zijn 
we overgegaan tot koop van de Ontwerpfabriek.

• Wij hebben eind 2020 een extern adviseur gevraagd ons te 
ondersteunen in het haalbaarheidsonderzoek naar verkoop 
van de huidige locatie en nieuwbouw in de Spoorzone. 

De huisvestinglasten dalen ten opzichte van de begroting 
2020, voornamelijk door het in juli 2020 beëindigen van 
de huurovereenkomst met de gemeente Zwolle van de 
Ontwerpfabriek en de daaropvolgende koop van deze locatie.
De afschrijvingen stijgen ten opzichte van de begroting 2020, met 
name veroorzaakt door de koop van bovengenoemde locatie. 
De algemene lasten stijgen ten opzichte van de begroting 2020 
met name door het opnemen van kosten in het kader van de 
verdere ontwikkeling van Cibap Next (Leven lang Ontwikkelen). 

In het verslagjaar 2020 hebben wij een rentabiliteit gerealiseerd 
van 1,32%. Dit rentabiliteitscijfer is, ten opzichte van de 
begroting 2020 (1,27%), op het begrote niveau uitgekomen. 
Voor de jaren 2021 en 2023 tot en met 2025 begroten wij een 
positieve rentabiliteit, die boven de 2% per jaar uitkomt. Voor 
het kalenderjaar 2022, door het verschuiven van de gelden voor 
de kwaliteitsagenda naar 2023, begroten wij een negatieve 
rentabiliteit (- 1,66%).  

Door de positieve rentabiliteit de komende jaren en het aflossen 
van langlopende leningen zal onze solvabiliteitspositie de 
komende jaren verder verbeteren. Wij begroten eind 2025 een 
solvabiliteit van 58,5% (solvabiliteit 1) respectievelijk 63,9% 
(solvabiliteit 2). In deze solvabiliteitscijfers is geen rekening 
gehouden met het effect van een eventuele verkoop van onze 
huidige locatie en de verhuizing naar een nieuwe locatie in de 
Spoorzone in Zwolle. Mocht deze verhuizing doorgaan, dan zal 
aanvullende externe financiering noodzakelijk zijn, hetgeen leidt 
tot een lagere solvabiliteit.

De liquiditeitspositie per 31-12-2020 is 132% (quick) respectievelijk 
133% (current) en voldoet ruimschoots aan de eisen die daaraan 
gesteld worden (minimaal 50%). In 2020 is de liquiditeitspositie 
lager geworden ten opzichte van het boekjaar 2019, met name 
veroorzaakt door de koop van de locatie Ontwerpfabriek van de 
gemeente Zwolle. Deze locatie is gekocht met beschikbare liquide 
middelen voor een bedrag van € 2.441.056, -.
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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 € 140.004, - 
gedoteerd. Deze dotatie is gebaseerd op het meerjarenonderhouds-
plan (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 € 99.996, - 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 
31-12-2020 bedraagt € 466.604, -. In het boekjaar 2020 is een 
bedrag van € 79.225, - gedoteerd aan deze voorziening.
In het boekjaar 2019 is een voorziening voor langdurig 
ziekteverzuim gevormd ter hoogte van € 19.318,-. In het boekjaar 
2020 is een bedrag gedoteerd aan deze voorziening van € 129.935, - 
en een bedrag onttrokken van € 19.318, -, waardoor per 31-12-2020 
de hoogte van de voorziening € 129.935, -, bedraagt. Deze 
voorziening heeft betrekking op lopende langdurige ziektegevallen.

Overige voorgenomen investeringen 
en projecten

Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag van  
€ 900.000, - goedgekeurd voor het boekjaar 2021. In de meer -
jarenbegroting wordt vanaf 2021 jaarlijks rekening gehouden 
met een regulier investeringsniveau van € 900.000, -. Mede door 
de COVID-19 pandemie zijn de werkelijke reguliere investeringen 
in 2020 achtergebleven bij de begroting. Er is in 2020 voor een 
bedrag van € 523.000, - geïnvesteerd op een begroot niveau van 
€ 900.000, -. Naast de reguliere investeringen is geïnvesteerd in de 
aankoop van de Ontwerpfabriek (€ 2.441.000, -).

Ontwikkeling contractactiviteiten en 
3e geldstroom activiteiten

Door het Cibap wordt op 1 avond in de week leslokalen verhuurd 
aan de Volksuniversiteit Zwolle. De Volksuniversiteit heeft met 
ingang van het schooljaar 2017 – 2018 alle cursusactiviteiten op  
1 avond georganiseerd. Door de Covid-19 pandemie hebben deze 
activiteiten in 2020 grotendeels stilgelegen.

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn wij bezig 
met het ontwikkelen van opleidingen die wij buiten de reguliere 
schooltijden aanbieden 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. Door de Covid-19 pandemie is het aantal 
aangeboden opleidingen in 2020 lager geweest dan verwacht.
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rekensystematiek tot een normatief publiek eigen vermogen 
van € 14.235.823, - per balansdatum (31-12-2020). Het werkelijke 
publieke eigen vermogen per balansdatum bedraagt 
€ 7.894.507, -, waarmee het Cibap ruimschoots binnen de gestelde 
norm blijft.

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. 
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 2021.

- 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.

Financieringsstructuur

De financieringsstructuur zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het 
bestuursverslag 2020 zal ongewijzigd blijven, met dien verstande 
dat er jaarlijks wordt afgelost op de langlopende leningen. In 2020 
hebben wij de verkoopopbrengst van de locatie Esdoornstraat, 
samen met beschikbare liquide middelen, ingezet voor de koop 
van de Ontwerpfabriek.

Onze financiële positie en de 
ontwikkeling en risico’s

Wij beschouwen onze financiële positie per 31-12-2020 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%.

Voor de jaren 2021 en 2023 tot en met 2025 begroten wij een 
positieve rentabiliteit, welke jaarlijks fluctueert tussen 2,01% 
en 7,38%. Voor het jaar 2022 begroten wij een negatieve 
rentabiliteit van 1,66%, veroorzaakt door het verschuiven van 
gelden voor de kwaliteitsagenda naar 2023. In 2023 begroten 
wij bovengenoemde hoge rentabiliteit van 7,38%. Door deze 
rentabiliteitsontwikkeling en het aflossen van langlopende 
leningen begroten wij dat onze solvabiliteitspositie zal verbeteren 
tot respectievelijk 58,5% (solvabiliteit 1) en 63,9% (solvabiliteit 2) 
per 31-12-2025. Daarnaast verwachten wij een liquiditeitspositie 
van respectievelijk 167% (quick ratio) en 169% (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.
De berekening van de nieuwe signaleringswaarde “normatief 
publiek eigen vermogen” leidt op basis van de voorgeschreven 
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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 2020 in elke vergadering 
met de Raad van Toezicht de volgende thema’s qua risico en 
onzekerheid besproken:

• Kwaliteitsagenda 
• Cibap 2025 
• Spoorzone 
• Topstructuur 
• Financiën
• Covid-19

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 is in kalenderjaar 2020 afgelopen en 
de organisatie is van start gegaan met de implementatie van 

- 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 kwali-
teitsmonitorsysteem 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 liquiditeitspo-
sitie (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 de formatie ontwikkeling. In de meerja-
renbegroting tot en met 2025 is rekening gehouden met een 
stabiel studentenaantal en een daarbij behorende stabiele 
formatie. Wel is rekening gehouden met extra benodigde 
formatie in het kader van de implementatie van Cibap 2025.

- Voor het beheersen van de huisvestingskosten beschikt het 
Cibap over meerjaren onderhoudsplannen voor de locaties 
Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek. Deze zijn begin 2017 
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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 2021 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 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.

COVID-19

Besproken worden de programmering van het onderwijs en de 
begeleiding van studenten. Ook komen aan de orde de extra 
ondersteuning van docenten, mogelijkheden tot op- en afschalen 
en vitaliteitsprogramma’s voor medewerkers en studenten. Risico 
dat wij hier lopen is dat studenten leerachterstand oplopen dan 
wel dat collega’s niet meer “aangesloten” zijn bij onze organisatie.

de strategienota 2025. 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 59.

Topstructuur

Onze Raad van Toezicht heeft in 2020 het besluit genomen de 
samenstelling van het College van Bestuur te wijzigen in een 
tweehoofdig CvB. In augustus 2020 heeft de benoeming van een 
Lid College van Bestuur plaatsgevonden en per 1 februari 2021 is 
een nieuwe Voorzitter CvB benoemd. De zittende Voorzitter CvB 
heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Financiën

• Realiseren afspraken over solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit
• Realiseren financiële begroting 2021 en meerjarenbegroting
• Investeringen binnen begroot niveau
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CP Gegevensset

Continuïteit, kengetallen

Kengetallen 
2019  

Enkelvoudig 
Realisatie

2020  
Enkelvoudig 

Realisatie

2021  
Enkelvoudig 

Prognose

2022  
Enkelvoudig 

Prognose

2023  
Enkelvoudig 

Prognose

2024  
Enkelvoudig 

Prognose

2025  
Enkelvoudig 

Prognose

Aantal leerlingen en studenten  
per 1 oktober 1.824 1.812 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Personele bezetting per 31 december

Bestuur / management (fte) 4,00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Personeel primair proces (fte) 106,90 110,80 112,90 112,90 112,90 112,90 112,90

Uitsplitsing ondersteunend personeel

Indirect onderwijsondersteunend 
personeel (fte) 31,50 35,80 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60

Direct onderwijsondersteunend 
personeel (fte) 12,20 10,80 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60

Ondersteunend personeel (fte) 43,70 46,60 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20

Totale personele bezetting (fte) 154,60 161,20 166,90 166,90 166,90 166,90 166,90

Overige kengetallen 
31-12-2019

Enkelvoudig
Realisatie

31-12-2020
Enkelvoudig

Realisatie

31-12-2021
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2022
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2023
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2024
Enkelvoudig

Prognose

31-12-2025
Enkelvoudig

Prognose

Aantal leerlingen /  
Totaal personeel 11,80 11,24 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78

Aantal leerlingen /  
Onderwijzend personeel 17,06 16,35 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94
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CP Balans

Continuïteit, balans

Balans 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 11.935.652 13.868.259 14.118.317 13.965.568 13.781.141 13.542.642 13.227.111

Financiële vaste activa 57.799 119.562 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320

Totaal van vaste activa 11.993.451 13.987.821 14.185.637 14.032.888 13.848.461 13.609.962 13.294.431

Vlottende activa

Voorraden 39.371 39.371 39.371 39.371 39.371 39.371 39.371

Vorderingen 290.818 196.126 290.818 290.818 290.818 290.818 290.818

Kortlopende effecten 0 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 5.292.267 3.945.510 3.027.119 2.576.992 3.953.269 3.993.066 4.324.934

Totaal van vlottende activa 5.622.456 4.181.007 3.357.308 2.907.181 4.283.458 4.323.255 4.655.123

Totaal van activa 17.615.907 18.168.828 17.542.945 16.940.069 18.131.919 17.933.217 17.949.554

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen,  
algemene reserve 7.557.925 7.894.507 8.481.291 8.169.036 9.696.338 10.104.540 10.505.386

Eigen vermogen, 
bestemmingsreserves 0 0 0 0 0 0 0

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

Totaal van eigen vermogen 7.557.925 7.894.507 8.481.291 8.169.036 9.696.338 10.104.540 10.505.386

Voorzieningen 1.180.650 1.409.255 983.860 1.093.008 1.157.325 950.190 965.450

Langlopende schulden 6.119.722 5.719.952 5.320.184 4.920.415 4.520.646 4.120.877 3.721.108

Kortlopende schulden 2.757.610 3.145.114 2.757.610 2.757.610 2.757.610 2.757.610 2.757.610

Totaal van passiva 17.615.907 18.168.828 17.542.945 16.940.069 18.131.919 17.933.217 17.949.554
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CP Baten en lasten
Continuïteit, raming/staat van baten en lasten

Staat van 
baten en lasten 

01-01-2019 
t/m

01-01-2020 
t/m

01-01-2021 
t/m

01-01-2022 
t/m

01-01-2023 
t/m

01-01-2024 
t/m

01-01-2025 
t/m

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Prognose

Prognose basis,  
aantal leerlingen, deelnemers en studenten 1.824 1.812 1.824 1.812 1.800 1.800 1.800

Baten

Rijksbijdragen 17.341.104 18.285.605 18.639.319 17.759.408 19.590.675 18.791.117 18.800.848

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 605.748 643.531 748.980 665.480 665.480 665.480 665.480

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

Baten werk in opdracht van derden 11.910 36.642 0 0 0 0 0

Overige baten 527.470 153.386 859.766 424.438 425.389 426.355 427.335

Totaal baten 18.486.232 19.119.164 20.248.065 18.849.326 20.681.544 19.882.952 19.893.663

Lasten

Personeelslasten 12.679.944 14.345.517 14.815.199 14.695.244 14.622.094 14.848.549 14.748.077

Afschrijvingen 952.337 1.031.800 1.014.644 1.052.749 1.084.427 1.138.499 1.215.531

Huisvestingslasten 1.297.202 1.033.829 965.250 992.877 1.015.476 1.039.171 1.064.029

Overige lasten 2.973.597 2.247.783 2.770.218 2.289.399 2.308.978 2.333.309 2.358.004

Totaal lasten 17.903.080 18.658.929 19.565.311 19.030.269 19.030.975 19.359.528 19.385.641

Saldo baten en lasten 583.152 460.235 682.754 -180.943 1.650.569 523.424 508.022

Gerealiseerde herwaardering 0 0 0 0 0 0 0

Financiële baten 310 0 0 0 0 0 0

Financiële lasten 235.267 207.089 156.069 131.312 123.267 115.222 107.176

Resultaat 348.195 253.146 526.685 -312.255 1.527.302 408.202 400.846

Belastingen 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat uit deelnemingen 1.908 83.436 0 0 0 0 0

Resultaat na belastingen 350.103 336.582 526.685 -312.255 1.527.302 408.202 400.846

Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de 
rechtspersoon toekomt 0 0 0 0 0 0 0

Totaal resultaat 350.103 336.582 526.685 -312.255 1.527.302 408.202 400.846

  terug naar inhoud



7272

Hst 7 Financiële verantwoording

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen 
2019

Enkelvoudig
Realisatie

2020
Enkelvoudig

Realisatie

2021
Enkelvoudig

Prognose

2022
Enkelvoudig

Prognose

2023
Enkelvoudig

Prognose

2024
Enkelvoudig

Prognose

2025
Enkelvoudig

Prognose

Huisvestingsratio 9,38% 7,81%

Liquiditeit (current ratio) 2,04 1,33 1,22 1,05 1,55 1,57 1,69

Liquiditeit (quick ratio) 2,02 1,32 1,20 1,04 1,54 1,55 1,67

Personeelslasten / Rijksbijdragen 73,12% 78,45% 79,48% 82,75% 74,64% 79,02% 78,44%

Personeelslasten / Totaal lasten plus financiële lasten 69,91% 76,04% 75,12% 76,69% 76,34% 76,25% 75,66%

Rentabiliteit 1,88% 1,32% 2,60% -1,66% 7,38% 2,05% 2,01%

Solvabiliteit I 0,43 0,43 0,48 0,48 0,53 0,56 0,59

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen) 0,50 0,51 0,54 0,55 0,60 0,62 0,64

Kengetallen overig 
2019

Enkelvoudig
Realisatie

2020
Enkelvoudig

Realisatie

2021
Enkelvoudig

Prognose

2022
Enkelvoudig

Prognose

2023
Enkelvoudig

Prognose

2024
Enkelvoudig

Prognose

2025
Enkelvoudig

Prognose

Algemene reserve / Totaal baten plus financiële baten 40,88% 41,29% 41,89% 43,34% 46,88% 50,82% 52,81%

Voorzieningen / Totaal baten plus financiële baten 6,39% 7,37% 4,86% 5,80% 5,60% 4,78% 4,85%

Rijksbijdragen / Totaal baten plus financiële baten 93,80% 95,64% 92,05% 94,22% 94,73% 94,51% 94,51%

Overige overheidsbijdragen en -subsidies / Totaal baten 
plus financiële baten 3,28% 3,37% 3,70% 3,53% 3,22% 3,35% 3,35%

Investeringen huisvesting / Totaal baten plus financiële 
baten 1,44% 13,02%

Investeringen inventaris en apparatuur / Totaal baten plus 
financiële baten 1,12% 0,77%

Contractactiviteiten / Totaal baten plus financiële baten 0,06% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Contractactiviteiten / Rijksbijdragen 0,07% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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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 
2020 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 vaste dienst. Door de stijgende formatie neemt de 
omvang van deze voorziening toe.
Vanaf boekjaar 2016 is een voorziening gevormd voor duurzame 
inzetbaarheid. In het boekjaar 2020 heeft een dotatie van  
€ 79.225,-, plaatsgevonden van deze voorziening. Het saldo per 
31-12-2020 bedraagt € 466.604,-. 
Ingaande boekjaar 2019 is een voorziening voor langdurig 
ziekteverzuim gevormd. In 2020 is een bedrag van € 129.935,- 
aan deze voorziening gedoteerd en een bedrag van € 19.318,- 
onttrokken, resulterend in een saldo van € 129.935,- per 31-12-2020.

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.

Jaarrekening

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

Waardering van activa en passiva

Algemeen

De activeringsgrens voor materiële vaste activa is € 500,-.

Vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of 
vervaardigingkosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen met 
een vast percentage van de aanschaffings- of vervaardigingkosten.

Financiële vaste activa

Deelnemingen zijn in de jaarrekening gewaardeerd tegen de 
vermogensmutatiemethode.

Vlottende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kasstroomoverzicht

Gedurende het verslagjaar hebben overtollige liquide middelen 
op een spaarrekening gestaan.

Vreemde valuta
Vreemde valuta zijn niet van toepassing.

Stelselwijzigingen

In 2020 hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.

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 vermogensmutatie-
methode 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 kwali-
teitsverbeteringen 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.
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Balansposten

Materiële vaste activa

De stijging van de materiële vaste activa met € 1.932.607,- wordt 
veroorzaakt door een hoger investeringsniveau (€ 2.964.407,-) dan 
afschrijvingsniveau (€ 1.031.800,-). Daarnaast hebben per saldo 
desinvesteringen plaatsgevonden voor € 16.611,-. Dit betreft 
volledig afgeschreven activa. Investeringen zijn gepleegd in 
gebouwen en terreinen (€ 2.488.483,-), inventaris en apparatuur 
(€ 147.057,-) en overige materiele vaste activa (€ 328.867,-). De 
investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen betreft met 
name ICT gerelateerde investeringen. Desinvesteringen hebben 
plaatsgevonden in inventaris en apparatuur.

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 31-12-2020 gewaardeerd 
op een bedrag van € 119.561,-.
De deelneming staat ten dienste van het onderwijs bij het Cibap. 
De deelneming Innotiq Cibap B.V. voorziet in een 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 voor een belangrijk 
deel gebruikt voor de inhuur van flexibele formatie. Onze vaste 
formatie heeft een arbeidsovereenkomst bij het Cibap.

Voorraden

De waarde van de voorraden is op een gelijk niveau gebleven 
ten opzichte van het niveau per 31 december 2019. Het betreft 
magazijnvoorraden ten behoeve van het onderwijsproces en de 
verkoop aan studenten.

Balans

EUR Bedragen: x 1 
31-12-2020

Enkelvoudig
Realisatie

31-12-2019
Enkelvoudig

Realisatie

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 13.868.259 11.935.652

Financiële vaste activa 119.562 57.799

Totaal van vaste activa 13.987.821 11.993.451

Vlottende activa

Voorraden 39.371 39.371

Vorderingen 196.126 290.818

Kortlopende effecten 0 0

Liquide middelen 3.945.510 5.292.267

Totaal van vlottende activa 4.181.007 5.622.456

Totaal van activa 18.168.828 17.615.907

Passiva

Totaal van eigen vermogen 7.894.507 7.557.925

Voorzieningen 1.409.255 1.180.650

Langlopende schulden 5.719.952 6.119.722

Kortlopende schulden 3.145.114 2.757.610

Totaal van passiva 18.168.828 17.615.907

Toelichtingen Enkelvoudig

Aanpassing balansgegevens  
per 1 januari boekjaar Nee
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aan de gebouwen Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek. In 
2020 is € 140.004, - gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening 
Nijverheidstraat en € 99.996, - aan de onderhoudsvoorziening voor 
de Ontwerpfabriek. Wij maken gebruik van de overgangsregeling.
Aan de voorziening voor jubileumuitkeringen is in 2019 € 
12.919,- onttrokken en € 15.009,- gedoteerd. In overleg met onze 
accountant is besloten deze personeelsvoorziening te baseren op 
een vast bedrag per fte in vaste dienst.
In het verslagjaar 2020 is € 79.225, - aan de voorziening 
duurzame inzetbaarheid gedoteerd. Per 31-12-2020 bedraagt de 
voorziening € 466.604, -. 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 2020 is een bedrag van € 129.935, - gedoteerd aan de 
voorziening voor langdurig ziekteverzuim als gevolg van een 
stijgend aantal medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn. Aan 
deze voorziening is in 2020 € 19.318, - onttrokken.

Langlopende schulden

Gedurende het verslagjaar is op de langlopende leningen afgelost 
(€ 399.769, -). 
Onder langlopende schulden is een bedrag van € 574.770, - 
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 2021 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 stijgen van de te 
betalen facturen aan de deelneming Innotiq Cibap, het opnemen 
van te betalen kosten in het kader van vaststellingsovereenkom-
sten, te betalen belastingen, sociale premies en vakantietoeslag 

Vorderingen

De daling van de vorderingen per 31 december 2020 ten opzichte 
van 31 december 2019 wordt veroorzaakt door een daling van de 
post vooruitbetaalde kosten. Het betreft kosten die in 2020 zijn 
betaald maar betrekking hebben op boekjaar 2021.

Liquide middelen

Per einde boekjaar heeft de stichting € 3.945.510,- liquide 
middelen tot haar beschikking. Ten opzichte van 31-12-2019 is dit 
een afname met € 1.346.757, -.
Het kasstroomoverzicht geeft een gedetailleerde weergave van de 
mutaties in liquide middelen.
Belangrijke reden voor de afname van de liquide middelen in 2020 
is de investering in de koop van de locatie Ontwerpfabriek. Deze 
investering heeft een bedrag van € 2,44 miljoen bedragen, welk 
bedrag volledig uit eigen financiële middelen gefinancierd is. 

Eigen vermogen

Het positieve resultaat (inclusief deelnemingsresultaat € 336.582,-) 
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 € 
7.894.507,-.

Voorzieningen

De post voorzieningen bestaat uit een vijftal bedragen, te weten 
€ 435.849,- voor de onderhoudsvoorziening voor de locatie 
Nijverheidstraat, € 244.127,- voor de onderhoudsvoorziening 
voor de locatie Ontwerpfabriek, € 132.740, - voor de personeels-
voorziening voor jubilea, € 466.604, - voor de voorziening 
voor duurzame inzetbaarheid en € 129.935, - voor langdurig 
ziekteverzuim.
Er is in 2020 een bedrag van € 203.327, - aan de voorziening 
onderhoud onttrokken in verband met uitgevoerd onderhoud 
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Toekomstige Investeringsplannen

Voor het jaar 2021 worden reguliere investeringen begroot voor 
een totaalbedrag van € 900.000, -.
Sinds 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.
Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag van € 
900.000, - goedgekeurd voor het jaar 2021. De verwachting is dat 
het investeringsniveau in de jaren na 2021 op een niveau van € 
900.000, - per jaar zal uitkomen.

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 zijn 
we overgegaan tot koop van de Ontwerpfabriek

• Wij hebben eind 2020 een extern adviseur gevraagd ons te 
ondersteunen in het haalbaarheidsonderzoek naar verkoop 
van de huidige locatie en nieuwbouw in de Spoorzone. 

en nog in te zetten gelden in het kader van een ontvangen 
ontwikkelsubsidie voor de samenwerking tussen Cibap en LOI. 

Investeringen

De investeringen in het verslagjaar bedroegen € 2.964.407,-. 
Hiervan betreft € 2.488.483,- investering in gebouwen. Investering 
heeft met name plaatsgevonden in het kopen van de locatie 
Ontwerpfabriek in juli 2020. Tot juli 2020 werd deze locatie 
gehuurd van de gemeente Zwolle. Met deze investering is een 
bedrag van € 2.441.056,- gemoeid. Daarnaast is geïnvesteerd 
in de aanpassing van onderwijslokalen, het studentenplein en 
verbetering van klimatologische omstandigheden.
Investeringen in inventaris en apparatuur (€ 147.057,-) betreffen 
investeringen in meubilair / inventaris / machines ten behoeve 
van het onderwijs, de printshop en de ondersteuning. Ook is 
geïnvesteerd in een elektrische bestelbus.
De investeringen in overige materiele vaste activa (€ 328.867,-) 
betreffen investeringen in computers en aanverwante 
apparatuur. Er is geïnvesteerd in een laptopproject voor 
medewerkers, Virtual Reality brillen, rendering machines, koeling 
serverruimtes, gevelverlichting en vervanging van computers in 
onderwijslokalen.
In het verslagjaar hebben desinvesteringen plaatsgevonden voor 
een totaalbedrag van 
€ 16.611,-, waarop eenzelfde bedrag was afgeschreven.
Investeringen dienen te passen binnen het investeringsbudget 
dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. 
Voor het kalenderjaar 2020 was een regulier investeringsbudget 
goedgekeurd van € 900.000,-. Daarnaast heeft de RvT in de loop 
van 2020 de investering in de aankoop van de Ontwerpfabriek 
goedgekeurd.
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Exploitatieresultaat

Voor het kalenderjaar 2020 was een positief resultaat begroot van 
€ 234.827,- (exclusief deelnemingsresultaat). Het gerealiseerde 
resultaat (exclusief deelnemingsresultaat) bedraagt € 253.146,- 
positief. De totale baten zijn € 570.500,- hoger uitgevallen dan 
begroot, de totale lasten € 565.789,- hoger dan begroot en 
het saldo van financiële baten en lasten is € 13.608,- beter dan 
begroot. Het deelnemingsresultaat bedraagt € 83.436,- positief.

Voor wat betreft de baten zijn zowel de rijksbijdragen, de 
overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden als de baten 
werk in opdracht van derden hoger dan begroot. De overige baten 
zijn lager dan begroot. 

De rijksbijdrage is € 487.750,- hoger dan begroot, de overheids-
bijdragen overige overheden zijn 
€ 133.922,- hoger dan begroot en de baten werk in opdracht van 
derden zijn € 36.642,- hoger dan begroot. De overige baten zijn  
€ 87.814,- lager dan begroot.

Belangrijke posten waardoor de rijksbijdragen hoger zijn 
uitgevallen dan begroot, zijn een hogere exploitatievergoeding 
OC&W (€ 401.925,-), hogere zij-instroom (€ 35.556,-), inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s (€ 54.000,-), tegemoetkoming 
schoolkosten (€ 61.158,-) en hogere ontwikkelsubsidie Cibap Next 
– LOI (€ 39.851,-).
De vergoedingen voor de kwaliteitsagenda (€ 44.740,-) en 
studieverlof (€ 60.000,-) zijn lager uitgevallen dan begroot. 

De overheidsbijdragen overige overheden zijn hoger dan begroot 
door een hogere vergoeding vanuit de wachtgeldregeling  
(€ 16.847,-), hogere zwangerschapsvergoedingen (€ 59.734,-) en 
hogere gemeentelijke subsidies (€ 57.341,-).

Baten werk in opdracht van derden betreft opbrengsten in het 
kader van Leven Lang Ontwikkelen (Cibap Next). Hiervoor is in 
2020 geen opbrengst begroot.

Staat van baten en lasten

01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Baten

Rijksbijdragen 18.285.605 17.797.855 17.341.104

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden 643.531 509.609 605.748

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

Baten werk in opdracht van derden 36.642 0 11.910

Overige baten 153.386 241.200 527.470

Totaal baten 19.119.164 18.548.664 18.486.232

Lasten

Personeelslasten 14.345.517 13.574.923 12.679.944

Afschrijvingen 1.031.800 976.598 952.337

Huisvestingslasten 1.033.829 1.172.519 1.297.202

Overige lasten 2.247.783 2.369.100 2.973.597

Totaal lasten 18.658.929 18.093.140 17.903.080

Saldo baten en lasten 460.235 455.524 583.152

Gerealiseerde herwaardering 0 0 0

Financiële baten 0 500 310

Financiële lasten 207.089 221.197 235.267

Resultaat 253.146 234.827 348.195

Belastingen 0 0 0

Resultaat uit deelnemingen 83.436 0 1.908

Resultaat na belastingen 336.582 234.827 350.103

Aandeel in het geconsolideerde 
resultaat dat niet aan de 
rechtspersoon toekomt

0 0 0

Totaal resultaat 336.582 234.827 350.103

  terug naar inhoud



7979

Hst 7 Financiële verantwoording

Ook hebben hogere dotaties aan personeelsvoorzieningen 
plaatsgevonden, te weten de voorzieningen voor duurzame 
inzetbaarheid, langdurig ziekteverzuim en jubileumuitkeringen.
Ten opzichte van de begroting 2020 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 hoger dan begroot evenals de overige personele lasten en 
de dotaties aan de personele voorzieningen. In de begroting 
2020 is geen rekening gehouden met dotaties aan personele 
voorzieningen. 

De afschrijving op vaste activa zijn stijgend ten opzichte 
van zowel boekjaar 2019 als de begroting 2020. Dit wordt 
veroorzaakt door de aankoop van de locatie Ontwerpfabriek in 
juli 2020, welke locatie met ingang van de aankoopmaand wordt 
afgeschreven. Daarnaast is vanaf kalenderjaar 2019 het reguliere 
jaarlijkse investeringsniveau verhoogd, hetgeen tot hogere 
afschrijvingen leidt.

De huisvestingslasten zijn dalend ten opzichte van onze begroting 
2020 en boekjaar 2019. Belangrijke oorzaak hiervan is de 
bovengenoemde koop van de Ontwerpfabriek. Deze werd tot de 
aankoopdatum gehuurd van de gemeente Zwolle. Door de koop 
van de locatie zijn de jaarlijkse huurlasten (ca. € 275.000, -) komen 
te vervallen.

De daling van de overige lasten ten opzichte van de begroting 
2020 heeft te maken met lagere kosten inventaris/ apparatuur en 
leermiddelen (€ 109.915,-) en lagere overige instellingslasten (€ 
181.595,-).
Deze daling ten opzichte van de begroting is deels Covid-19 
gerelateerd. De administratie- en beheerlasten zijn hoger dan 
begroot (€ 170.193,-), met name door ontwikkelkosten Cibap Next 
en het beschikbaar stellen van materialen en leermiddelen aan 
studenten in verband met de Covid-19 pandemie.

De overige baten zijn lager dan begroot door lagere opbrengst 
vanuit verhuur van de locatie (€ 14.208,-) lagere detacheringsop-
brengsten (€ 2.898,-), lagere opbrengsten dan begroot inzake 
verkoop aan studenten (€ 54.551,-) en lagere diverse baten  
(€ 16.157,-)

Ten opzichte van 2019 zijn de rijksbijdragen, overheidsbijdragen 
en –subsidies overige overheden en baten werk in opdracht van 
derden hoger, de overige baten lager. De rijksbijdrage is hoger 
door een hogere studentenpopulatie (1821 studenten per  
1 oktober 2018 ten opzichte van 1784 studenten per 1 oktober 
2017), hogere kwaliteitsgelden en hogere tegemoetkoming 
schoolkosten. Daarnaast heeft een stijging van de exploitatie-
vergoeding OC&W plaatsgevonden, o.a. door een vergoeding voor 
een cao-verhoging en een eenmalige uitkering. 
De overheidsbijdragen overige overheden zijn hoger dan in 
2019 door hogere gemeentelijke subsidies. Daarentegen zijn 
de wachtgeld- en USZO-vergoedingen lager dan in 2019. Ten 
opzichte van 2019 zijn de overige baten afgenomen door lagere 
verhuuropbrengsten, lagere opbrengsten vanuit studenten-
bijdragen (o.a. buitenland excursies die i.v.m. COVID-19 zijn 
geannuleerd) en lagere detacheringsopbrengsten. Ook de diverse 
baten zijn lager dan in 2019.

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting wordt met 
name veroorzaakt door hogere personeels- en afschrijvingslasten 
dan begroot. De huisvestings- en overige lasten liggen onder het 
niveau van de begroting.

De personeelslasten zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 
1.665.573, -. De personeelslasten zijn hoger uitgekomen dan het 
niveau van de begroting 2020 (€ 770.594, -). De stijging van de 
personeelslasten ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door 
een cao-stijging, een eenmalige uitkering, stijgende sociale- en 
pensioenlasten, een hogere formatie en een hoger ziekteverzuim 
dan in 2019. 
Zowel de inhuur van medewerkers vanuit Innotiq Cibap BV als 
overige externe inhuur zijn gestegen ten opzichte van 2019. 
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Kasstroomoverzicht

01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m
31-12-2020 31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 460.235 583.152

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen 1.031.800 952.337

Aanpassingen voor waardeveranderingen 21.673 0

Toename (afname) van voorzieningen 228.605 109.034

Overige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat 0 0

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat 1.282.078 1.061.371

Veranderingen in werkkapitaal

Afname (toename) van voorraden 0 -8.659

Afname (toename) van kortlopende vorderingen 94.692 109.097

Afname (toename) van effecten 0 0

Toename (afname) van kortlopende schulden 387.504 441.411

Totaal van veranderingen in werkkapitaal 482.196 541.849

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.224.509 2.186.372

Ontvangen interest 0 310

Betaalde interest 207.089 235.267

Ontvangen dividenden 0 0

Mutaties overige financiële vaste activa 0 0

Betaalde winstbelasting 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.017.420 1.951.415

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Verwerving van immateriële vaste activa 0 0

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa 0 0

Verwerving van materiële vaste activa 2.964.407 852.517

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 0 17.164

Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden 0 0

Toename (afname) leningen aan OCW en EZ 0 0

Toename (afname) overige financiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.964.407 -835.353

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 0 0

Aflossing langlopende schulden 399.770 399.769

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -399.770 -399.769

Overige balansmutaties 0 0

Toename (afname) van liquide middelen -1.346.757 716.293

De overige lasten 2020 zijn gedaald ten 
opzichte van de overige lasten in 2019. 
Over de hele linie (inventaris/apparatuur 
en leermiddelen, administratie- en 
beheerlasten en overige instellingslasten) 
zijn de kosten lager dan in 2019. Een 
belangrijk deel van deze daling is toe 
te schrijven aan de Covid-19 pandemie, 
waardoor studenten en medewerkers een 
groot deel van het kalenderjaar vanuit 
huis hebben gewerkt. Onder andere de 
kosten voor buitenland excursies, inter-
nationalisering, symposia, diploma-uit-
reiking, eendaagse excursies, inzet van 
materialen in het onderwijsproces, klein 
onderhoud en reis- en verblijfkosten zijn 
lager dan in 2019.

De financiële lasten zijn uitgekomen op 
een lager niveau dan de begroting en 
lager dan 2019, enerzijds door gepleegde 
aflossingen op langlopende leningen 
en anderzijds door het aflopen van de 
rentevast periode van een langlopende 
lening. De nieuwe rentevast periode 
is afgesloten tegen een fors lager 
rentetarief.
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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 verbouwingen 
wordt jaarlijks 6,67% afgeschreven. De 
gehanteerde levensduur is 15 jaar.
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 respectievelijk 3 jaar.

Materiële vaste activa

 
Materiële vaste activa:  
verloopoverzicht  
EUR Bedragen: x 1

Gebouwen Inventaris en 
apparatuur

Overige
materiële

vaste activa

Totaal van
materiële 

vaste activa

Materiële vaste activa, posten

Begin van de periode 31-12 2019

Historische kostprijs aan het begin van de periode 15.572.491 4.364.759 3.548.856 23.486.106

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 
begin van de periode 5.564.510 3.125.798 2.860.146 11.550.454

Cumulatieve herwaarderingen begin van de periode 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het begin van de periode 10.007.981 1.238.961 688.710 11.935.652

Verloop 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Investeringen 2.488.483 147.057 328.867 2.964.407

Desinvesteringen 0 16.611 0 16.611

Afschrijvingen 439.351 294.657 297.792 1.031.800

Afschrijving op desinvesteringen 0 16.611 0 16.611

Mutatie gedurende de periode 2.049.132 -147.600 31.075 1.932.607

Einde van de periode 31-12-2020

Historische kostprijs aan het einde van de periode 18.060.974 4.495.205 3.877.723 26.433.902

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 
eind van de periode 6.003.861 3.403.844 3.157.938 12.565.643

Cumulatieve herwaarderingen einde van de periode 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het einde van de periode 12.057.113 1.091.361 719.785 13.868.259
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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 vermogens-
mutatiemethode. 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 € 119.561,-.

De deelneming Innotiq Cibap BV heeft in november 
2020 een dividend uitgekeerd van € 21.673, - welk 
bedrag in mindering is gebracht op de waardering van 
de deelneming. 
In het verslagjaar is het 51% aandeel in het voorlopig 
resultaat van Innotiq Cibap BV over 2020 
(€ 73.916, -) aan de waardering van de deelneming 
toegevoegd. Eveneens heeft een correctie over het 
resultaat 2019 (€ 9.520, - positief ) plaatsgevonden.
 

OZB en verzekerde waarde gebouwen 
en terreinen

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

Omschrijving bedrag peildatum

Nijverheidstraat 11 WOZ 11.900.000 01-01-2020

Zwartewaterallee 8 WOZ 4.260.000 01-01-2020

Nijverheidstraat 11 verzekerde waarde 20.548.000 01-05-2020

Zwartewaterallee 8 verzekerde waarde 8.557.000 01-05-2020

De verzekerde waarde van zowel de Nijverheidstraat als de 
Zwartewaterallee is conform de taxatie zoals die op 1 mei 2020 is 
uitgevoerd door CED Taxaties & Inspecties.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa,  
verloopoverzicht  
EUR Bedragen: x 1

Aandelen, 
certificaten van aandelen 

en andere vormen 
van deelneming in 

groepsmaatschappijen

Vorderingen op 
OCW en EZ

Totaal van
 financiële 

vaste activa

Financiële vaste activa, posten

Begin van de periode 31-12-2019

Financiële vaste activa aan het begin van de periode 57.798 1 57.799

Verloop 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Investeringen en verstrekte leningen 0 0 0

Desinvesteringen en aflossingen 0 0 0

Waardeveranderingen -21.673 0 -21.673

Aandeel in resultaat deelnemingen 83.436 0 83.436

Einde van de periode 31-12-2020

Financiële vaste activa aan het einde van de periode 119.561 1 119.562
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Vlottende activa

De post voorraden betreft magazijnvoorraden ten 
behoeve van het onderwijsproces en de verkoop aan 
studenten. De post ouders, studenten, deelnemers en 
cursisten in 2019 betreft nog te factureren bedragen 
aan studenten ICBD.
Vooruitbetaalde kosten betreft in 2020 ontvangen 
facturen inzake kosten 2021 en betreft onder andere 
licentiekosten 2021, verzekeringspremies 2021 en 
betaalde bedragen inzake buitenlandexcursies die in 
2020 in verband met COVID-19 geannuleerd zijn.
De daling van de post vooruitbetaalde kosten heeft 
te maken met het vervallen van de huurverplichting 
aan de gemeente Zwolle inzake de Ontwerpfabriek en 
het vervallen van vooruitbetaalde kosten inzake het 
ontwikkelen van blended leermodules (Cibap Next).
De daling van de liquide middelen wordt veroorzaakt 
door de investering in de Ontwerpfabriek, welke met 
eigen liquide middelen is gefinancierd.

Vlottende activa

Toelichting vlottende activa 31-12-2020 31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Voorraden

Voorraden 39.371 39.371

Vorderingen

Debiteuren 71.855 38.075

Gemeenten en GR's 0 381

Groepsmaatschappijen 0 0

Ouders, studenten, deelnemers en cursisten 1.669 25.202

Subtotaal vorderingen 73.524 63.658

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 121.899 218.738

Te ontvangen interest 0 0

Overige overlopende activa 703 8.422

Overlopende activa 122.602 227.160

Totaal van vorderingen 196.126 290.818

Liquide middelen

Kasmiddelen 665 1.475

Tegoeden op bankrekeningen 3.944.845 5.290.792

Liquide middelen 3.945.510 5.292.267

Totaal van vlottende activa 4.181.007 5.622.456

  terug naar inhoud
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Eigen vermogen

Door de toevoeging van het exploitatie-
resultaat 2020 van € 336.582,- aan het 
eigen vermogen is het eigen vermogen 
gestegen tot € 7.894.507,-.

Eigen vermogen

Eigen vermogen: 
Mutatieoverzicht 
EUR Bedragen: x 1

Algemene reserve Groepsvermogen Totaal van
eigen vermogen

Eigen vermogen, posten

Begin van de periode

Eigen vermogen aan het begin van de periode 
31-12-2018 7.207.822 7.207.822 7.207.822

Verloop 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Resultaat verslagperiode 350.103 350.103 350.103

Overige mutaties verslagperiode 0 0 0

Einde van de periode

Eigen vermogen aan het einde van de periode 
31-12-2019 7.557.925 7.557.925 7.557.925

Verloop 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Resultaat verslagperiode 336.582 336.582 336.582

Overige mutaties verslagperiode 0 0 0

Einde van de periode

Eigen vermogen aan het einde van de periode 
31-12-2020 7.894.507 7.894.507 7.894.507
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8585

Hst 7 Financiële verantwoording

Voorzieningen

Voorzieningen:  
verloopoverzicht 
EUR Bedragen: x 1

Personele 
voorzieningen

Voorziening 
voor 

 groot 
onderhoud

Totaal 
van 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Begin van de periode 31-12-2019

Voorzieningen aan het begin van de periode 537.347 643.303 1.180.650

Verloop 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Dotaties 224.169 240.000 464.169

Onttrekkingen 32.237 203.327 235.564

Vrijval 0 0 0

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet 0 0 0

Einde van de periode 31-12-2020

Voorzieningen aan het einde van de periode 729.279 679.976 1.409.255

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar 133.917 101.996 235.913

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 118.138 67.997 186.135

  terug naar inhoud
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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 
met een vast dienstverband wordt een vast bedrag 
voorzien voor jubileumuitkeringen.

In overleg met onze accountant is besloten vanaf 
2019 de berekeningswijze voor de voorziening 
duurzame inzetbaarheid aan te passen op het 
percentage van de medewerkers dat daadwerkelijk 
deelneemt aan de regeling. In 2020 is een bedrag 
van € 79.225,- gedoteerd aan deze voorziening, 
hetgeen heeft geleid tot een saldo van € 466.604, - 
op balansdatum.
Sinds 2019 wordt een voorziening gevormd 
voor langdurig ziekteverzuim. De dotatie heeft 
€ 129.935, - bedragen in 2020, de onttrekking € 
19.318, -, resulterend in een saldo van € 129.935, 
- op balansdatum. In 2020 is € 15.009, - gedoteerd 
aan de voorziening voor jubileum uitkeringen. 
De onttrekking aan deze voorziening bedraagt € 
12.919,-, resulterend in een saldo van € 132.740, -
In het verslagjaar is € 140.004, - aan de voorziening 
groot onderhoud Nijverheidstraat gedoteerd en 
is € 85.176, - onttrokken aan de voorziening in 
verband met onderhoudswerkzaamheden. 
De onttrekkingen hebben betrekking op het 
vervangen van vloeren, onderhoud van installaties, 
vervanging regeltechniek en vervanging 
zonwering.
De dotatie aan de voorziening groot onderhoud 
Ontwerpfabriek heeft in 2020 € 99.996, - bedragen. 
In 2019 is € 118.152, - onttrokken aan deze 
voorziening, voornamelijk betrekking hebbend op 
de vervanging van een lichtstraat.

Voorzieningen, specificatie

Voorzieningen:
Verloopoverzicht 
EUR Bedragen: x 1 

Voorziening 
voor jubileum-

uitkeringen

Langdurig 
zieken

Overige  
personele 

voorzieningen

Totaal 
personele 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Begin van de periode 31-12-2019

Voorzieningen aan het begin van de periode 130.650 19.318 387.379 537.347

Verloop 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Dotaties 15.009 129.935 79.225 224.169

Onttrekkingen 12.919 19.318 0 32.237

Vrijval 0 0 0 0

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet 0 0 0 0

Einde van de periode 31-12-2020

Voorzieningen aan het einde van de periode 132.740 129.935 466.604 729.279

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar 3.982 129.935 0 133.917

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 118.138 0 0 118.138
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Langlopende schulden

Toelichting langlopende schulden

Langlopende schulden: 
Verloopoverzicht EUR Bedragen: x 1 

Schulden aan OCW/
EZ

Overige schulden Totaal 
langlopende 

schulden
Langlopende schulden, posten

Begin van de periode 31-12-2019

Stand langlopend deel, begin van de periode 605.022 5.514.700 6.119.722

Stand kortlopend deel, begin van de periode 0 0 0

Stand totale schuld, begin van de periode 605.022 5.514.700 6.119.722

Verloop 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Aangegane leningen in de verslagperiode 0 0 0

Aflossing in de verslagperiode 30.252 369.518 399.770

Einde van de periode 31-12-2020

Stand totale schuld, einde van de periode 574.770 5.145.182 5.719.952

Stand kortlopend deel, einde van de periode 0 0 0

Stand langlopend deel, eind van de periode 574.770 5.145.182 5.719.952

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 121.004 1.478.066 1.599.070

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 453.766 3.667.116 4.120.882

Effectieve rentevoet in de verslagperiode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 0,000% 2,500% 2,250%

Langlopende schulden, specificatie  

Overige langlopende schulden, specificatie EUR Bedragen: x 1 
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1 40.105.296 2.500.000 0 2.500.000 0 125.000 2.375.000 0 2.375.000 500.000 1.875.000 1,740% Vast 31-12-2039 Nee

2 67.70.79.680 964.282 0 964.282 0 106.185 858.097 0 858.097 424.737 433.360 2,790% Vast 31-12-2028 Nee

3 40.107194.01 1.062.500 0 1.062.500 0 50.000 1.012.500 0 1.012.500 200.000 812.500 3,140% Vast 02-01-2042 Nee

4 40.107.193 708.335 0 708.335 0 33.333 675.002 0 675.002 133.329 541.673 3,950% Vast 31-03-2040 Nee

5 65.02.12.835 279.583 0 279.583 0 55.000 224.583 0 224.583 220.000 4.583 2,250% Vast 03-01-2026 Nee

Totaal 5.514.700 0 5.514.700 0 369.518 5.145.182 0 5.145.182 1.478.066 3.667.116
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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 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 juli 2020 geeffectueerd is.
Het saldo van deze beide leningen gezamenlijk bedraagt per 
31-12-2020 € 1.770.833,-.

Met de Stichting Waarborgfonds MBO is overeengekomen dat het 
Cibap de aan haar toebehorende registergoederen niet zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het Waarborgfonds 
mag vervreemden of met enig recht bezwaren. 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 2021 van bovengenoemde leningen, 
afgesloten bij BNG en ING, (€ 369.518,-) zijn onder de kortlopende 
schulden verantwoord.

Tevens is per 31-12-2020 als langlopende schuld opgenomen het 
nog te betalen bedrag aan OC&W inzake de opgelegde sanctie. Dit 
betreft een bedrag van € 605.021,-.

De aflossingsverplichting 2021 van deze schuld (€ 30.251,-) is 
onder de kortlopende schulden verantwoord.

 

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 31-12-2020 € 279.584,-.
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 31-12-2020 € 964.284,-. 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 31-12-2020 € 2.500.000,-. 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 
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Kortlopende schulden

Onder de overige kortlopende schulden (€ 907.138,-) zijn onder 
andere de volgende verplichtingen opgenomen:

• Aflossingsverplichtingen langlopende leningen € 369.518,-
• Aflossingsverplichting 2021 OCW inzake sanctie € 30.251,-
• Nog te besteden subsidies Erasmus+ € 155.117,-
• Te betalen kosten € 140.174,-
• Te betalen afvloeiingskosten € 137.514,-
• Te betalen LOI inzake AD traject € 38.322,-
• Te betalen studiereis € 15.290,-

Schulden aan groepsmaatschappijen betreft een verplichting aan 
Innotiq Cibap BV inzake de inhuur van medewerkers.

Onder de overige overlopende passiva (€ 712.428,-) zijn onder 
andere de onderstaande verplichtingen opgenomen:

• Te betalen vakantietoeslag en vakantiedagen € 431.713,-  
(2019: € 378.954,-)

• Vooruit ontvangen subsidies OC&W / EZ € 254.074,-  
(2019: € 119.919,-)

• Te betalen accountantskosten € 18.385,- (2019: € 20.454,-)
• Te betalen bindingstoelage € 6.578,- (2019: € 6.746,-)

Vooruit ontvangen subsidies OC&W / EZ betreft zij instroom BVE, 
nog te besteden gelden inzake tegemoetkoming schoolkosten 
18-, nog te besteden inzake inhaal- en ondersteuningsprogram-
ma’s en ontwikkelsubsidie Cibap – LOI derde leerweg.

Het bedrag van € 431.713,- inzake vakantiegeld en vakantiedagen 
heeft voor een bedrag van € 374.219,- betrekking op vakantiegeld 
en voor een bedrag van € 57.494,- op vakantiedagen.

Kortlopende schulden

Toelichting kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Realisatie

Schulden aan groepsmaatschappijen 167.340 83.571

Schulden aan gemeenten en GR's 0 0

Crediteuren 691.101 402.753

Belastingen en premies sociale verzekeringen 507.444 420.032

Schulden ter zake van pensioenen 159.663 150.254

Schulden ter zake van werk door derden 0 0

Kortlopende overige schulden 907.138 1.174.927

Subtotaal kortlopende schulden 2.432.686 2.231.537

Overlopende passiva, uitsplitsing

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

Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0

Vooruitontvangen bedragen 0 0

Overige overlopende passiva 712.428 526.073

Te betalen interest 0 0

Overlopende passiva 712.428 526.073

Totaal van kortlopende schulden 3.145.114 2.757.610
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Overheidsbijdragen

De overige subsidies OCW bestaan uit: 

• Zij-instroom € 95.555,-
• Tegemoetkoming schoolkosten 18- € 61.158,-
• Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s € 54.000,-
• Ontwikkelsubsidie Cibap - LOI € 39.851,-

De overige overheidsbijdragen bestaan uit:

Wachtgeldregeling 496.456,-

USZO vergoeding 89.735,-

Totaal 586.191,-

De overige gemeentelijke en GR bijdragen bestaan uit een 
tweetal subsidies vanuit de gemeente Zwolle, te weten voor 
de huur van een locatie in de binnenstad van Zwolle en de 
ontwikkeling van Creative Works en een subsidie voor een 
Regionaal Investerings Fonds project.

Overheidsbijdragen

Toelichting overheidsbijdragen 01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Rijksbijdragen, uitsplitsing

Rijksbijdragen OCW 18.035.041 17.677.855 16.947.963

Overige subsidies OCW/EZ, uitsplitsing

Overige subsidies OCW 250.564 120.000 393.141

Overige subsidies OCW/EZ 250.564 120.000 393.141

Rijksbijdragen 18.285.605 17.797.855 17.341.104

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, uitsplitsing

Provinciale bijdragen en subsidies 0 0 0

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen 
en -subsidies 57.340 0 0

Overige overheden 586.191 509.609 605.748

Totaal overige overheidsbijdragen en 
-subsidies overige overheden 643.531 509.609 605.748

Overheidsbijdragen en -subsidies overige 
overheden 643.531 509.609 605.748
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Overige Baten

Overige Baten 2020 2019
Bijdrage studenten aan meerdaagse 

buitenlandse excursies       0       151.700

Opbrengsten magazijn       38.868       68.956

Verkoop leermiddelen aan studenten       0       7.881 

Opbrengst printshop       3.322       4.158

Print credits       10.459       15.653

Subsidie inkomsten         0      63.463

Opbrengst verhuur       792       16.640

Opbrengst detacheringen       28.602       41.508

Koffiebijdrage medewerkers 0 21.812

Overige baten 71.343 135.699

Totaal 153.386 527.470

Overige baten

Toelichting overige baten 01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Contractonderwijs, uitsplitsing

Contractonderwijs exclusief 
inburgering 36.642 0 11.910

Contractonderwijs 36.642 0 11.910

Baten werk in opdracht van derden 36.642 0 11.910

Overige baten, uitsplitsing

Opbrengst verhuur 792 15.000 16.640

Detachering personeel 28.602 31.500 41.508

Studentenbijdragen 52.649 107.200 248.346

Overige 71.343 87.500 220.976

Overige baten 153.386 241.200 527.470
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Lasten  

EUR Bedragen: x 1
01-01-2020 t/m

31-12-2020 
Enkelvoudig

Realisatie

01-01-2020 t/m
31-12-2020 

Enkelvoudig
Begroting

01-01-2019 t/m
31-12-2019 

Enkelvoudig
Realisatie

Personeelslasten, uitsplitsing

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing

Lonen 8.437.980 8.770.957 7.703.059

Sociale lasten 1.164.434 1.065.582 1.015.989

Pensioenlasten 1.279.009 1.221.804 1.161.906

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 10.881.423 11.058.343 9.880.954

Overige personele lasten, uitsplitsing

Dotaties personele voorzieningen 204.854 6.850 -68.946

Lasten personeel niet in loondienst 3.020.867 2.339.230 2.677.907

Overige 238.373 170.500 190.029

Overige personele lasten 3.464.094 2.516.580 2.798.990

Uitkeringen die personeelslasten verminderen 0 0 0

Personeelslasten 14.345.517 13.574.923 12.679.944

Toelichting op afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa: uitsplitsing

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 0 0 0

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.031.800 976.598 952.337

Afschrijvingen 1.031.800 976.598 952.337

Huisvestingslasten, uitsplitsing

Huurlasten 152.334 309.872 344.960

Verzekeringslasten 36.842 27.500 27.629

Lasten voor energie en water 181.882 163.600 156.420

Schoonmaakkosten 255.912 253.500 248.447

Belastingen en heffingen 142.714 135.547 126.760

Dotatie onderhoudsvoorziening 240.000 240.000 240.000

Overige 24.145 42.500 152.986

Huisvestingslasten 1.033.829 1.172.519 1.297.202

Overige lasten, uitsplitsing

Administratie- en beheerslasten 1.266.693 1.096.500 1.361.243

Inventaris en apparatuur 378.585 488.500 618.461

Overige 602.505 784.100 993.893

Overige lasten 2.247.783 2.369.100 2.973.597

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 22.500 22.500 22.500

Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten 0 0 0

Accountantshonoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 0

Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten 0 0 0

Accountantshonoraria 22.500 22.500 22.500
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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 stijging van de post overige wordt veroorzaakt door hogere 
afvloeiingskosten, arbo gerelateerde kosten, kosten aanstelling 
personeel en gastlessen.

Afschrijvingslasten
De stijging van de afschrijvingslasten wordt veroorzaakt door 
de koop van de Ontwerpfabriek. Met ingang van juli 2020 wordt 
maandelijks op deze locatie afgeschreven.

Huisvestingslasten
De post huurlasten betreft de huur van de locatie Ontwerpfabriek 
en de (tijdelijke) huur van een locatie in de stad Zwolle. In juli 2020 
is de locatie Ontwerpfabriek gekocht van de gemeente Zwolle, 
hetgeen geleid heeft tot een daling van de huurlasten.

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 2019 op een lager 
niveau uitgekomen, met name door bovengenoemde lagere 
huurlasten Ontwerpfabriek. 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 en heeft 
geleid tot lagere overige huisvestingslasten in 2020.

Personeelslasten

De stijging van de post lonen en salarissen ten opzichte van 2019 
heeft te maken met de toename van de formatie in 2020 ten 
opzichte van 2019. Naast de stijgende formatie is er in 2020 ook 
een cao-verhoging geweest van 3,35% (ingaande 1 juli 2020) en 
een eenmalige uitkering, welke geleid hebben tot een toename 
van de lonen en salarissen. 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. Ook het relatief hoge ziekteverzuim in 2020 
heeft geleid tot stijgende lonen en salarissen. De afwezigheid van 
medewerkers in verband met ziekte heeft geleid tot noodzakelijke 
vervanging om de onderwijsprocessen doorgang te laten vinden. 
De dotaties aan de personele voorzieningen betreffen in 
2020 de voorziening voor duurzame inzetbaarheid, langdurig 
ziekteverzuim en jubileumuitkeringen. In 2019 heeft er een 
onttrekking aan de voorziening duurzame inzetbaarheid 
plaatsgevonden, ten gevolge van een gewijzigde rekenmethodiek. 

De stijging van de post lasten personeel niet in loondienst ten 
opzichte van 2019 met € 342.960, - betreft met name een hogere 
inhuur van medewerkers via Innotiq Cibap, hogere detachering 
inhuur, hogere inhuur ten behoeve van de ontwikkeling van Cibap 
Next (LLO) en extra inhuur ten behoeve van de ontwikkeling van 
de strategische personeelsplanning en de strategiekaarten 2025. 
De extra inhuur van medewerkers via Innotiq Cibap heeft voor een 
belangrijk deel te maken met het relatief hoge ziekteverzuim. De 
detachering inhuur betreft Creative Works en externe inhuur ten 
behoeve van de advisering inzake het Spoorzone traject. Voor de 
inhuur ten behoeve van Creative Works ontvangen wij gedeeltelijk 
een subsidie van de gemeente Zwolle.
Tot en met 2019 was 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 
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Overige lasten 

De overige lasten zijn ten opzichte van 2019 met  
€ 725.814,- gedaald. 

Over de hele linie (inventaris/apparatuur en leermiddelen, 
administratie- en beheerlasten en overige instellingslasten) zijn 
de kosten lager dan in 2019. Een belangrijk deel van deze daling is 
toe te schrijven aan de Covid-19 pandemie, waardoor studenten 
en medewerkers een groot deel van het kalenderjaar vanuit 
huis hebben gewerkt. Onder andere de kosten voor buitenland 
excursies, internationalisering, symposia, diploma-uitreiking, 
eendaagse excursies, inzet van materialen in het onderwijsproces, 
klein onderhoud en reis- en verblijfkosten zijn lager dan in 2019. 
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Financieel en overig

De samenstelling van het resultaat deelnemingen  
is als volgt:

Resultaat Innotiq Cibap BV € 9.520,- positief.
Dit betreft een correctie op het resultaat 2019.

Resultaat Innotiq Cibap BV € 73.916,- positief.
Dit betreft resultaat 2020.

Financieel en overig

Toelichting financiële en  
overige baten en lasten

01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Financiële baten, uitsplitsing

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 500 310

Financiële baten 0 500 310

Financiële lasten, uitsplitsing

Rentelasten en soortgelijke kosten 207.089 221.197 235.267

Financiële lasten 207.089 221.197 235.267

Belastingen 0 0 0

Resultaat uit deelnemingen 83.436 0 1.908

Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet 
aan de rechtspersoon toekomt 0 0 0
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Segmentatie 
01-01-2020 t/m 31-12-2020 
EUR Bedragen: x 1 

MBO Totaal

Baten

Rijksbijdragen 18.285.605 18.285.605

Overheidsbijdragen en -subsidies overige 
overheden 643.531 643.531

Baten werk in opdracht van derden 36.642 36.642

Overige baten 153.386 153.386

Totaal baten 19.119.164 19.119.164

Lasten

Personeelslasten 14.345.517 14.345.517

Afschrijvingen 1.031.800 1.031.800

Huisvestingslasten 1.033.829 1.033.829

Overige lasten 2.247.783 2.247.783

Totaal lasten 18.658.929 18.658.929

Saldo baten en lasten 460.235 460.235

Financiële baten 0 0

Financiële lasten 207.089 207.089

Resultaat 253.146 253.146

Belastingen 0 0

Resultaat uit deelnemingen 83.436 83.436

Resultaat na belastingen 336.582 336.582

Aandeel in het geconsolideerde resultaat 
dat niet aan de rechtspersoon toekomt 0 0

Totaal resultaat 336.582 336.582

Segmentatie 
Gesegmenteerde informatie

Segmentatie van de balans 
31-12-2020 
EUR Bedragen: x 1 

MBO Totaal

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 13.868.259 13.868.259

Financiële vaste activa 119.562 119.562

Totaal van vaste activa 13.987.821 13.987.821

Vlottende activa

Voorraden 39.371 39.371

Vorderingen 196.126 196.126

Kortlopende effecten 0 0

Liquide middelen 3.945.510 3.945.510

Totaal van vlottende activa 4.181.007 4.181.007

Totaal van activa 18.168.828 18.168.828

Passiva

Eigen vermogen 7.894.507 7.894.507

Voorzieningen 1.409.255 1.409.255

Langlopende schulden 5.719.952 5.719.952

Kortlopende schulden 3.145.114 3.145.114

Totaal van passiva 18.168.828 18.168.828
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Verantwoording subsidies Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Volg- Omschrijving
nummer

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Prestatie
afgerond?

1 Zij instroom BVE 888798-01 21-03-2018 Nee

2 Subsidie zij-instroom 962603-01 29-01-2019 Nee

3 Minima BVE 926399-02 22-08-2018 Ja

4 Minima BVE 1003934-01 26-07-2019 Nee

5 Zij instroom BVE 942077-01 20-12-2018 Ja

6 Subsidie zij-instroom 966883-01 26-02-2019 Nee

7 Subsidie zij-instroom 1027575-01-39995 28-11-2019 Nee

8 Subsidie zij-instroom 1027575-01-39996 28-11-2019 Ja

9 Subsidie zij-instroom 1027575-01-39997 28-11-2019 Ja

10 Subsidie zij-instroom 1027575-01-39989 28-11-2019 Nee

11 Minima BVE 1088117-01 21-08-2020 Nee

12 Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma 2400126529 21-08-2020 Ja

13 Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma 2400135058 20-11-2020 Nee
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G2A Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend  
EUR Bedragen: x 1  

Omschrijving Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Lasten
t/m vorig
verslagjaar

Stand
begin
verslagjaar

Ontvangst
in verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen 
ultimo 
verslagjaar

Geen specificaties

Totaal

G2B Subsidies  
EUR Bedragen: x 1 

Omschrijving Toewijzing 
kenmerk

Toewijzing 
datum

Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig boekjaar

Lasten t/m 
vorig boekjaar

Stand begin 
boekjaar

Ontvangst in 
boekjaar

Lasten in 
boekjaar

Stand ultimo 
boekjaar

Saldo nog 
te besteden 
ultimo 
boekjaar

1 Ontwik. subs. flex. 
beroepsonderwijs 
derde leerweg

Flex19005 04-05-2020 244.328 0 0 0 146.597 39.851 106.746 204.477

Totaal 244.328 0 0 0 146.597 39.851 106.746 204.477
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Verbonden partijen Model E

Specificatie EUR Bedragen: x 1

Verbonden partij, 
meerderderheids-
deelneming

Verbonden partij, 
minderheids-
deelneming

Volgnummer 1 1

Statutaire naam Innotiq Cibap BV No School

Juridische vorm Besloten vennootschap  
met beperkte 
aansprakelijkheid

Stichting

Statutaire zetel Zwolle Eindhoven

Contractonderwijs Nee Nee

Contractonderzoek Nee Nee

Onroerende zaken Nee Nee

Overige Ja Ja

Eigen vermogen aan het 
eind van de periode

234.435

Resultaat 144.568

Omzet 2.466.462

Valt onder Burgerlijk 
wetboek 2, artikel 403

Nee

Deelnamepercentage 51% 50%

Consolidatie Nee

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 € 43.769,- 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 € 44.993,- inclusief  
21% BTW.

Ingaande 1 oktober 2020 is een huurovereenkomst met de 
Lage Landen Financiering gesloten voor de huur van laptops 
voor studenten fase 1. Dit contract heeft een looptijd van 1 
jaar, met einddatum 30 september 2021. Studenten die aan 
deze overeenkomst deelnemen zijn maandelijks een bedrag 
verschuldigd voor de huur van een laptop en kunnen deze 
laptop aan het eind van de huurovereenkomst overnemen. Lage 
Landen Financiering incasseert de verschuldigde maandbedragen 
bij de Stichting Cibap. Ideaalnet incasseert de verschuldigde 
maandbedragen bij de individuele studenten en stort maandelijks 
het geïncasseerde bedrag door aan de Stichting Cibap. Omvang 
van deze verplichting tot de einddatum bedraagt € 20.972,- .

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld 
dienen te worden.
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Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand: Specificatie EUR Bedragen: x 1 

Volg -
nummer

Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Omvang 
dienstver-
band (fte)

Dienst-
betrek-
king?

Maximale 
bezoldiging

Beloning plus 
belastbare 
onkosten-
vergoedingen

Beloningen 
betaalbaar op 
termijn

Subtotaal Onverschul-
digd betaald 
en niet terug-
ontvangen 
bedrag

Totaal van 
bezoldiging

Het bedrag 
van de over-
schrijding

1 J.J. Zandbergen--de Zeeuw
Voorzitter College van 
Bestuur

01-01-2020 31-12-2020 1,000 Ja 143.000 123.915 14.889 138.804 0 138.804 0

2 B Schouten Lid College van Bestuur 01-08-2020 31-12-2020 0,800 Ja 47.823 36.046 6.835 42.881 0 42.881 0

Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand, voorgaande periode: Specificatie EUR Bedragen: x 1 

Volg -
nummer

Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Omvang 
dienstver-
band (fte)

Dienst-
betrek-
king?

Beloning plus 
belastbare 
onkosten-
vergoedingen

Beloningen 
betaalbaar op 
termijn

Subtotaal Maximale 
bezoldiging

Bezoldiging

1 J.J. Zandbergen--de Zeeuw
Voorzitter College van 
Bestuur

01-01-2019 31-12-2019 1,000 Ja 120.190 19.767 139.957 138.000 139.957

Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen: Specificatie EUR Bedragen: x 1 

Volg -
nummer

Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Bezoldiging Maximale 
bezoldiging

Onverschuldigd 
betaald en niet 
terugontvangen 
bedrag

Totaal van  
bezoldiging

Het bedrag van 
de overschrijding

1 J.H.M Robben Voorzitter 01-01-2020 31-12-2020 6.000 21.450 0 6.000 0

2 E.S. Zandveld Lid 01-01-2020 31-12-2020 7.550 14.300 0 7.550 0

3 G.A.W.M Derks Lid 01-01-2020 31-12-2020 6.350 14.300 0 6.350 0

4 H.J. van Keulen Lid 01-01-2020 31-12-2020 4.550 14.300 0 4.550 0

5 M.W. Kornegoor Lid 01-01-2020 31-12-2020 6.350 14.300 0 6.350 0

6 F.J. Markerink Lid 01-01-2020 31-12-2020 8.150 14.300 0 8.150 0

7 A.Y. Vrolijk-de Mooij Lid 01-01-2020 31-12-2020 6.350 14.300 0 6.350 0

Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen voorgaande periode: Specificatie EUR Bedragen: x 1 

Volg -
nummer

Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Bezoldiging Maximale 
bezoldiging

1 J.H.M Robben Voorzitter 01-01-2019 31-12-2019 5.400 20.700

2 E.S. Zandveld Lid 01-01-2019 31-12-2019 6.950 13.800

3 G.A.W.M Derks Lid 01-01-2019 31-12-2019 3.175 13.800

4 H.J. van Keulen Lid 01-01-2019 31-12-2019 4.550 13.800

5 M.W. Kornegoor Lid 01-01-2019 31-12-2019 5.750 13.800

6 F.J. Markerink Lid 01-01-2019 31-12-2019 5.750 13.800

7 A.Y. Vrolijk-de Mooij Lid 01-01-2019 31-12-2019 5.150 13.800
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WNT-verantwoording 2020

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 bezoldigings-maximum is in 2020  
€ 143.000, -- 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.

Door een wijziging in de organisatiestructuur per 1 augustus 2020, 
waarbij onze Raad van Toezicht heeft besloten het College van 
Bestuur uit te breiden van een eenhoofdig College van Bestuur 
naar een tweehoofdig College van Bestuur zijn er twee topfunc-
tionarissen in de organisatie die beslissingsbevoegd zijn op het 
hoogste niveau in de organisatie, te weten de Voorzitter College 
van Bestuur en het Lid College van Bestuur. Deze topfunctio-
narissen worden opgenomen in de WNT. De directieleden zijn niet 
beslissingsbevoegd op het hoogste niveau in de organisatie en 
worden daarom niet meer vermeld in de WNT. In de WNT-opgave 
over 2020 heeft derhalve een correctie plaatsgevonden op de 
opgave over het jaar 2019.
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Bijlagen

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 31 mei 2021 en de vergadering van de 
Raad van Toezicht op 1 juni 2021, is het positieve exploitatiesaldo 
over 2020 ad euro 336.582, - 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 Mevrouw D.T.M. Majoor
E-mail d.majoor@cibap.nl
BRIN 02PN
Naam CIBAP
Sector BVE

Bijlage 2: Verslag Raad van Toezicht 
Cibap 2020

Algemeen

Via dit jaarverslag van de instelling rapporteert de Raad van 
Toezicht (RvT) over haar werkzaamheden gedurende het 
verslagjaar. Op deze wijze legt de RvT publiekelijk verantwoording 
af over het door haar gevoerde interne toezicht.
Gedurende 2019 is gestart met het proces om te komen tot 
de strategie Cibap 2025. Dit proces heeft begin 2020 geleid 
tot strategiekaarten waarop de nieuwe strategie voor 2025 is 
weergegeven.
 
Vertrouwen, transparantie en controle zijn de kernbegrippen bij 
het interne toezicht. Deze kernbegrippen vormen de basis van het 
samenspel tussen de bestuurder en de toezichthouder. Met deze 
kernbegrippen en de strategische kaders als uitgangspunt is ook 
in 2020 samengewerkt aan de realisatie van de beleidsdoelstel-
lingen van het instituut. Hierbij staat bij de RvT steeds het belang 
van de instelling, haar medewerkers en studenten voorop.
 

Hoofdpunten en bijzonderheden 2020

COVID-19
Het grootste deel van het verslagjaar werd beheerst door de 
problemen die de COVID-19 pandemie met zich meebracht. 
In dit jaarverslag van de instelling wordt daar uitgebreid op 
ingegaan. Het CvB heeft de RvT uitgebreid geïnformeerd over de 
zorgen en de aanpak. De zorgen hadden vooral betrekking op 
de veiligheid voor medewerkers en studenten. Na de eerste fase, 
toen de scholen weer gedeeltelijk open waren, was het een grote 
uitdaging op een effectieve wijze verbinding, fysiek en digitaal, 
te houden met de studenten. Er is een zeer grote inspanning 
geleverd door alle betrokkenen op ons instituut. Dit verdient grote 
waardering.
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Gedurende het gehele proces is goed en plezierig samengewerkt.
Het proces heeft geresulteerd in de benoeming per 1 augustus 2020 
van Bart Schouten als lid CvB en per 1 februari 2021 Désirée Majoor 
als voorzitter CvB. De aanstelling geldt in eerst instantie voor 4 jaar 
en er is voorzien in periodiek evaluatie van het functioneren.
Het CvB ziet terug op een uitgebreid en zorgvuldige 
opvolgingsprocedure.
Begin 2021 is op gepaste wijze afscheid genomen van Coby 
Zandbergen, daarbij is stilgestaan bij haar grote verdiensten voor 
het instituut en de creatieve sector. 
 
Ontwikkeling Spoorzone Zwolle
De mogelijke ontwikkelingen van een “Creatieve Campus” in de 
Spoorzone Zwolle hebben gedurende het verslagjaar opnieuw 
veel aandacht gevraagd van bestuur en toezicht. De RvT is 
tijdens de vergaderingen geïnformeerd over de voortgang.  Het 
ambitieuze plan voorziet in een unieke kans op een unieke locatie 
voor Cibap te midden van partners uit de creatieve sector in de 
regio. Besluitvorming in deze politiek bestuurlijk complexe setting 
vergt een zorgvuldige voorbereiding. CvB en RvT laten zich bij 
de besluitvorming ondersteunen door een externe deskundige. 
Verwacht wordt dat gedurende 2021 de besluitvorming in een 
cruciale fase komt.
 
Gesprek onderwijsinspectie
Op 8 december voerde een delegatie uit de RvT een gesprek met de 
onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Het 
ging dit keer om een verkort onderzoek. In verband met COVID-19 
werd het gesprek digitaal gevoerd via Teams.
Onderwerp van gesprek was o.a. het rapport Governance in het 
MBO uit oktober 2019. Het rapport beschrijft een onderzoek naar 
het samenspel tussen de raden van toezicht en de bestuurders in 
het MBO. Het bevat goede aanknopingspunten om dit samenspel te 
verbeteren.
Een discussiepunt is bijvoorbeeld het spanningsveld dat kan 
ontstaan tussen het instellingsbelang en het publieksbelang. Met 
de inspectie is hierover en over de diverse rollen van de RVT op een 
goede wijze van gedachten gewisseld.

De RvT is uitgebreid en goed geïnformeerd door het CvB 
over de gekozen aanpak. Ook heeft de RvT zich tijdens een 
COVID-19-proof bezoek feitelijk laten informeren over de aanpak. 
De vergaderingen van de RvT zijn digitaal via Teams of fysiek 
binnen de geldende regels gehouden. 
 
Inrichting College van Bestuur
De voorzitter van het CvB, Coby Zandbergen bereikte in mei 
2020 de pensioengerechtigde leeftijd. In overleg met haar 
was afgesproken dat uiterlijk 1 januari 2021 het dienstverband 
beëindigd zou worden. Door de problematiek rondom COVID-19 is 
deze datum verschoven naar 1 februari 2021.
De RvT stond voor de opdracht te voorzien in de opvolging. 
Hierbij heeft de RvT zich ook de vraag gesteld op welke wijze, 
een eenhoofdig CvB of een CvB met 2 leden, het bestuur in de 
toekomst vorm dient te krijgen.
Om hier inzicht in te krijgen hebben de leden van de RvT in het 
najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 gesprekken gevoerd met 
externe stakeholders van het Cibap. De kernvraag hierbij was: “wat 
is de positie van het instituut binnen het totaal van de creatieve 
industrie en welke ontwikkelingen worden voorzien”.
In het voorjaar 2020 voerden de leden van de RvT gesprekken met 
interne partijen waaronder de ondernemingsraad, studentenraad, 
directie en management. Op basis van de bevindingen uit de 
gesprekken heeft de RvT een keus gemaakt ten aanzien van de 
inrichting van het CvB.
De RvT heeft geconcludeerd dat gelet op de complexiteit van het 
onderwijs en de verwachte ontwikkelingen binnen de creatieve 
sector een CvB bestaande uit 2 leden voor de komende tijd de 
voorkeur verdient.
 
Invulling College van Bestuur
In het tweede kwartaal van 2020 is de RvT op basis van opgestelde 
profielschetsen gestart met de werving van een lid en de voorzitter 
van het CvB. Bij het gehele proces is goed samengewerkt met de 
ondernemingsraad en de studentenraad. Om de betrokkenheid 
van deze geledingen te waarborgen is voor de werving van 
de bestuurders een benoemingsadviescommissie ingesteld. 
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• Mevrouw E.S. Zandveld RA; 
group controller, Symeres.

• De heer F. Markerink; 
Eigenaar adviesbureau Fier en Frank.

• De heer H.J. van Keulen; 
Van Keulen interim–management & advies; geassocieerd 
adviseur Lysias Advies.

• Mevrouw A.Y. Vrolijk – de Mooij; 
directeur- bestuurder Stadkamer Zwolle.

• De heer M.W. Kornegoor; 
operationeel & marketing 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.
Aan het eind van het kalenderjaar eindigt de reguliere 
zittingstermijn van vicevoorzitter Geert-Jan Derks. In de 
laatste maanden van 2020 is binnen de RvT gestart met het 
opvolgingsproces. Hierbij is als belangrijk profielkenmerk een 
ondernemer uit de creatieve sector afkomstig uit de regio Zwolle.
 

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 heeft de RvT zich nadrukkelijk 
gebogen over de inrichting en de samenstelling van het 
bestuur. (Zie ook hierboven)

• Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht 
door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van 
(leden van) de RvT. In 2020 heeft de RvT een interne evaluatie 

Zelfevaluatie

De RvT heeft aan het eind van het jaar een zelfevaluatie gehouden 
over haar functioneren. Dit keer is gekozen voor een uitgebreid 
evaluatieformulier over de verschillende onderdelen van de 
werkwijze van de RvT. Het formulier is door alle leden van de 
RvT ingevuld en de resultaten zijn besproken tijdens een extra 
bijeenkomst van de RvT in het voorjaar van 2021. Over het 
algemeen werd positief geoordeeld over het functioneren. Een 
belangrijk verbeterpunt vormt het actualiseren van het reglement/
statuut van de RvT en de daarin vastgelegde werkwijze. Het blijkt 
dat het reglement gedateerd is en dat de gegroeide werkwijze 
niet meer aansluit bij het reglement. Het vernieuwde reglement 
wordt ter besluitvorming in april 2021 aangeboden aan de RvT. De 
bevindingen van de evaluatie zijn gerapporteerd aan het CvB.
In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden met ondersteuning van een 
externe deskundige.
 

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. Zoals bijvoorbeeld binnen de 
Nederlandse Vereniging van Vakscholen. Eerder genomen 
initiatieven op het gebied van samenwerking, zoals bijvoorbeeld 
met SintLucas worden onverminderd voortgezet. Een belangrijk 
speerpunt van de RvT is daarnaast de constructieve samenwerking 
met de ondernemingsraad, de studentenraad en de adviesraad 
ouders.
 

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de volgende leden:
• De heer J.H.M. Robben (voorzitter); 

 Gepensioneerd. Oud-burgemeester.
• De heer G.A.W.M. Derks (vicevoorzitter);  

Directeur Derks schilders in Grave.
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106106

Bijlagen

het afgelopen jaar hebben door de beperkingen die COVID-19 
met zich meebracht veel bijeenkomsten op digitale wijze 
plaatsgevonden.

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

• 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.

• Gedurende het jaar zijn er 7 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 manage-
mentrapportage en de exploitatie is tijdens de vergaderingen ook 
aandacht besteed aan de voorbereiding van strategische keuzes. 
Veelal vond dit plaats in de vorm van een presentatie van een van 
de directie- of management leden.

• 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.

• 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 

gehouden over haar functioneren en is gestart met de 
opvolging van de vicevoorzitter.

• 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. Het CvB rapporteert tijdens 
iedere vergadering via de managementrapportage over de 
voortgang;

• Het benoemen van de externe accountant.
 

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.
• De voortgang rondom de implementatie van Cibap Next.
• De mogelijke aankoop van het gedeelte Ontwerpfabriek.
• De herziening van de branchecode in het MBO.
 

Overzicht kwalitatief

Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen van de RvT 
gedurende het verslagjaar.
• De RvT stelt vast dat gedurende 2020 voldaan is aan de formele 

vereisten en de wettelijke taken. Ook de bepalingen binnen de 
code goed bestuur worden nageleefd binnen ons instituut.

• De leden van de RvT tonen een goede betrokkenheid bij de 
organisatie. De bijdrage tijdens de vergaderingen is goed. Er 
worden vrijwel geen vergaderingen gemist. Ook aan andere 
bijeenkomsten dan de vergaderingen wordt bijgedragen. In 
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De RvT ziet erop 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.

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.

Voor wat betreft de beloning van de leden van de RvT en CvB 
wordt verwezen naar de tabel WNT-topfunctionarissen in de 
jaarrekening.
 
Op de wijze zoals hierboven aangegeven is de RvT erin 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 2020
• Exploitatieoverzicht 2019
• Voorlopig resultaat 2019
• Financieel jaarverslag 2019, bestuursverslag 2019 is 

goedgekeurd

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.

• 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 bij de 
beleidsrijke begroting is op een open en constructieve wijze 
gesproken over ontwikkelingen binnen het Cibap.

• Het functioneren van de RvT is gedurende dit jaar geëvalueerd 
(zie punt ‘zelfevaluatie’). Geconcludeerd is dat de basis van het 
functioneren van de RvT op orde is.

• 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;
• 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.
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Bestuurlijk
(zie ook hierboven bij Hoofdpunten)

• Profielschets CvB
• Bestuursverslag 2019
• Voortgang ontwikkeling Spoorzone
• Voortgang strategie 2025
• Kerstviering
• Vergaderrooster 2020-2021

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 
• Voorzitter 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  

• Forecast 2020
• Investeringen 2020
• Assurance rapportage
• Investeringsbegroting 2021
• Indicatie investeringen
• Beleidsrijke begroting 2021 vastgesteld
• Formatieontwikkeling
• Managementrapportage (per vergadering) inclusief 

risicoanalyse
• Managementrapportage (per vergadering) inclusief 

risicoanalyse
• Aankoop, van de gemeente Zwolle, van het gedeelte 

Ontwerpfabriek
• Wet normering topinkomens: Vaststelling complexiteitspunten 

inkomsten voorzitter CvB.

 

Onderwijs

• Open Dagen
• Internationalisering
• Samenwerking SintLucas,
• Implementatie Cibap Next

Kwaliteit

• Stand van zaken aanmeldingen en aangenomen studenten, 
intake procedure

• Studentenaantallen 2020 – 2021
• Procedure rondom studentenaanname
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Bijlage 3: Jaarverslag 
Ondernemingsraad Cibap  
sept. 2019/ dec. 2020

Dit verslag beslaat 1 ½ jaar, zodat we vanaf nu steeds een 
kalenderjaar kunnen beschrijven, conform het bestuursverslag.

Doelstelling OR

1 De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de 
werknemers van het Cibap.

2 De OR denkt mee en mag meebeslissen over cao-technische, 
onderwijskundige organisatorische, financiële en strategische 
zaken.

3 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.

 

Leden van de OR

De Ondernemingsraad bestaat in principe uit zeven gekozen 
vertegenwoordigers uit de onderwijs- en onderwijsondersteunende 
teams en een ambtelijk secretaris OR. De termijn voor OR-leden is 
minimaal vier jaar.
  

Samenstelling

In het schooljaar 2019/2020 bestond de OR uit zeven leden en 
een ambtelijk secretaris OR; vijf 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, een 
vertegenwoordiger van het Taal en Reken team en twee vertegen-
woordigers namens het Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP).

 

Lid Raad van Toezicht, de heer F. Markerink:  
• 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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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.
Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met het 
College van Bestuur, een afvaardiging van de Raad van Toezicht, 
de Studentenraad en de Advies Raad Ouders.
 
In totaal heeft de OR van september 2019 t/m december 
2020 twintig keer vergaderd: twee keer een startbijeenkomst 
aan het begin van de schooljaren, acht keer vooroverleg OR 
vergadering, zeven keer OR overleg, drie keer een gezamenlijke 
bijeenkomst, samen met Studentenraad, Adviesraad Ouders, 
College van Bestuur en 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 tweehoofdige college van 
bestuur en voor de interne vertrouwenspersoon. Ook zijn er 
bijeenkomsten geweest met een afvaardiging van de OR over 
werkdruk, en met de arbocommissie over arbozaken.
 

In maart en april namen twee leden (OP) afscheid. Er zijn 
verkiezingen uitgeschreven voor het einde van het schooljaar, 
maar er waren niet voldoende aanmeldingen om verkiezingen 
te organiseren. Eén collega zegde toe om aan te treden per 
september (OP).
De laatste maanden van het schooljaar hebben we met 5 leden 
de OR draaiende gehouden. Dit ging goed, maar voor de langere 
termijn is dit geen wenselijke situatie. Vanaf september zijn we met 
6 leden verdergegaan. Per 1 januari 2020 is de ambtelijk secretaris 
gestopt, maar gelukkig vonden we een collega bereid om per 
direct deze taak over te nemen.
 

Bevoegdheden OR

Algemene bevoegdheden
• Recht op informatie
• Recht op initiatief
• Recht op minimaal tweemaal per jaar overleg met bestuur
 

Bijzondere bevoegdheden

• Instemmingsbevoegdheid
• Adviesbevoegdheid
 

De COVID-19 crisis

De COVID-19 crisis kreeg in het voorjaar van 2020 de hele wereld en 
dus ook het Cibap in zijn greep. In korte tijd werd alles anders. Dit 
had uiteraard ook gevolgen voor de werkzaamheden van de OR: 
vergaderingen gingen online, het contact met de achterban werd 
lastiger, scholing en contact met andere scholen werd uitgesteld.

Wat bleef was de goede communicatie met het College van 
Bestuur, die studenten, ouders en medewerkers voortdurend op de 
hoogte hield en tussendoor afstemde met de OR.
In oktober 2020 heeft de OR een enquête gehouden onder het 
personeel over ‘werken in COVID-19 tijd’. De uitkomsten zijn 
meegenomen in het beleid van het Cibap rondom COVID-19.
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 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 2018/2019, de beleidsrijke 
begroting 2020 en 2021 en op verschillende tussentijdse 
rapportages over het exploitatieresultaat en de forecast.

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

3. Hoofd Bureau Onderwijs heeft een toelichting gegeven op de 
onderwijsplanning.

4. De bedrijfsarts gaf een toelichting op zijn werkzaamheden voor 
het Cibap.

5. De heer Robben, voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft 
met de OR overlegd over de adviesaanvraag voor een nieuwe 
topstructuur.

 

Scholing

In 2019 hebben twee OR-leden de startersdag gevolgd. De 
inzichten die daaruit naar voren kwamen zijn in de hele OR 
besproken. In 2020 is er geen scholing gevolgd.
 

Overleg met de vakbonden

In 2020 is er een overleg geweest tussen de vakbonden en 
het College van bestuur en het hoofd P&O (voorheen het 
Institutioneel Georganiseerd Overleg) . Voorafgaand aan het 
overleg met de vakbonden hebben twee afgevaardigden van de 
OR overleg gehad met de vertegenwoordigers van de vakbonden. 
De OR-leden hebben ook overleg bijgewoond.
Belangrijkste agendapunten waren:  het concept Strategisch 
Personeelsbeleid, het werkdrukplan, de Covid-19 crisis en het MTO 
(medewerkerstevredenheidsonderzoek) van 2020.

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.
 
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. In de afgelopen 1 
½ jaar hebben we 4 vragen van collega’s behandeld.
 
De communicatie met de achterban is tijdens de COVID-19 crisis 
lastig, omdat er weinig informele momenten zijn waarop collega’s 
ons kunnen aanspreken. Dit is een aandachtspunt voor de 
komende tijd.
 

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 arbeidsvoor-
waarden, aanvullend deskundig advies te krijgen. Verder zijn we 
aangesloten bij het Platform medezeggenschap in het MBO en 
hebben we een abonnement op het blad OR Rendement.
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Messagehouse waarin de uitgangspunten van het beleid 
worden beschreven, de werkwijze van het crisisteam, 
maatregelen binnen school voor studenten en personeel, het 
thuiswerken etc.)

• De OR-enquête over ‘werken in COVID-19 tijd’
• Het MTO 2020
• Het Strategisch Personeelsbeleidsplan
• De vertrouwenspersoon, nieuwe opzet
• De regeling reiskosten woon-werkverkeer m.b.t. thuiswerken
• Het Cibap-brede scholingsplan

Overleg met de studentenraad
In 2019 zijn er afspraken gemaakt voor een regelmatig overleg 
tussen SR en OR, minimaal 4 keer per jaar. We houden elkaar 
op de hoogte van de onderwerpen waar we mee bezig zijn. 
Hoewel we ieder een eigen achterban hebben, zijn er zeker ook 
overeenkomsten. Daar zoeken we de samenwerking, bijvoorbeeld 
op het gebied van instemming op de begroting en tijdens de 
procedure rondom de benoeming van het nieuwe college van 
bestuur.
 
Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest
• Het onderzoek van het platform medezeggenschap in het MBO 

over de functiemix (verhouding LB/LC/LD docenten)
• Het experiment in het kader van de wendbare organisatie
• Cibap Next
• Cibap 2025
• Het werkdrukplan
• Samenwerking met de SR
• Cameratoezicht en de AVG
• De beleidsrijke begroting 2020 en van 2021
• Drie keer het tussentijdse exploitatieresultaat en de forecast
• De onderwijsjaarplanning 2020/2021
• De ICT-gedragscode
• De procedure bij interne vacatures
• De memo samenwerking met Innotiq
• De benoemingsprocedure nieuwe voorzitter van het College 

van bestuur
• De wijziging in de topstructuur
• In gesprek met de bedrijfsarts, verzuim en preventie
• De organisatie van de verkiezingen van de OR
• De koop van de ontwerpfabriek
• De Covid-19 crisis, de gevolgen, de aanpak, ook voor 

het nieuwe schooljaar (denk aan mondkapjesplicht, het 

  terug naar inhoud



113113

Bijlagen

Initiatiefrecht 
De SR kan het CvB vragen om bepaalde beslissingen uit te leggen 
en kan zelf voorstellen doen aan het CvB.
  
Informatierecht
Het CvB moet alle informatie geven die de SR nodig heeft om de 
taak als SR goed te kunnen uitoefenen.  
 
Adviesrecht 
Recht om het CvB te adviseren wanneer het gaat om zaken die 
gevolgen hebben voor studenten.  
 

Vergaderingen van de studentenraad  

De SR heeft in het schooljaar 2019/2020 vergaderd. Daarvan waren 
twee vergaderingen gezamenlijk met de Ondernemingsraad, 
Adviesraad Ouders, Raad van Toezicht en College van Bestuur. 
Daarnaast is er regelmatig overleg geweest met het college van 
bestuur, de Ondernemingsraad en binnen de SR zelf.
 
Gedurende het jaar hebben een aantal genodigden de 
vergaderingen bijgewoond om toelichting te geven op 
onderwerpen zoals de beleidsrijke begroting en kwaliteit.
 
Aan het begin van het schooljaar worden de vergaderdata 
bekendgemaakt 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. 
 

Bijlage 4: Jaarverslag Studentenraad 
Cibap 2019/2020

Algemeen

De studentenraad is in de loop van 2020 en 2021 volop 
aan het werk geweest; zo stelt de SR zich ten alle tijden 
meedenkend en constructief op, houden ze nauw contact met 
de ondernemingsraad en is er jaarlijks een overleg met een 
delegatie vanuit de Raad van Toezicht. De studentenraad krijgt 
ondersteuning vanuit het directiesecretariaat en vanuit een 
begeleider van het Cibap.

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 opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden centraal. De SR is 
de stem van de studenten binnen de organisatie van het Cibap. 
Focuspunten van de SR zijn communicatie, de onderwijsinhoud, 
de faciliteiten, het welzijn en sociale contacten.  
 

Leden van de studentenraad 

De leden van de SR worden verkozen, waarbij het streven is om 
een algehele representatie van de school en haar studenten te 
vormen.  Gedurende het jaar is er wisseling geweest van de leden 
van de studentenraad.
  

Bevoegdheden studentenraad  

De SR heeft meerdere bevoegdheden:  
 
Instemmingsrecht 
Hierbij kan een beslissing van het CvB niet worden genomen 
zonder dat de SR daarmee instemt.  
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Communicatie met de achterban 

1. De verslagen van de vergaderingen van de SR worden 
gepubliceerd op het intranet. 

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

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

 

Wervingsactie voor nieuwe leden

De studentenraad is en blijft bezig met het werven van nieuwe 
leden. Door COVID-19 is het moeilijker om leden te werven en te 
binden aan de SR. 
 

Scholing 

Er heeft dit jaar geen specifieke scholing plaatsgevonden dit, 
omdat er te weinig nieuwe leden waren om een hele cursus vorm 
te geven, ook speelde COVID-19 hier een rol in.
  

Instemming en advies

De SR heeft dit jaar bij een aantal onderwerpen instemmingsrecht 
verleend of advies mogen verlenen:
· Beleidsrijke begroting 
· COVID-19 servicedocumenten mbo-raad 
· COVID-19 volgen van de procedures en afspraken
· Sollicitatieprocedure nieuwe voorzitter van het CvB
· Cibap 2025
· Spoorzone
 
De documenten zijn ruim op tijd aangeleverd en begeleid door 
een lid van de Raad van Toezicht. 
 

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
Als 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.
 
Aangezien er minder leden waren dan de benodigde functies 
hadden verschillende leden meerdere functies. 
 
De SR wordt begeleid door een coördinator.  
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Bijlage 5: Jaarverslag Adviesraad 
Ouders Cibap 2019/2020

Samenstelling Adviesraad Ouders

Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 bestond de 
Adviesraad Ouders (ARO) uit zes leden. Eén lid heeft tussentijds 
afscheid genomen. Na een oproep voor nieuwe leden zijn we 
gegroeid naar 10  weer een gezonde mix van ervaren en nieuwe 
leden. Aan het eind van het schooljaar hebben 2 ARO leden, 
waaronder de voorzitter, afscheid genomen. 

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 persoonsge-

gevens 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.
 

Doelen studentenraad schooljaar 2020/2021  

• Connecties maken met andere onderwijsinstellingen, vooral 
binnen Zwolle en andere creatieve vakscholen 

• Extra focus op duurzaamheid, communicatie en toekomstvisie 

• Bekendheid en zichtbaarheid van de SR 
• Werving van nieuwe leden 
• Participeren in Play safe stay safe
• Communicatie met OR
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Creative Technology
Toekomstplannen, koppeling vakmanschap- technologieën, 
thematafels, meesterdocent, training voor docenten, toepassen in 
opdrachten, samenwerking met het bedrijfsleven.
 
COVID-19
Hoe gaat het Cibap om met de COVID-19 maatregelen. 1,5m 
inrichting, online lessen, kwetsbare studenten, mondkapjesver-
plichting, opschalen/afschalen rooster, welke lessen wel mogelijk 
op het Cibap, ov, stage,  fase 4 studenten, alternatieve diplomering, 
werkdruk docenten.
 
ICBD
Ontwikkelingen m.b.t. deze opleiding zijn uitvoerig besproken. 
ICBD nieuwe stijl, doorontwikkeling naar een opleiding met één 
uitstroomprofiel, omvorming naar een 4-jarige opleiding i.p.v. 5, 
mogelijkheid om  een bachelor of AD te behalen, knelpunten.
 
Wat zijn de doelstellingen voor 2020/2021
· De ARO heeft voor 2020/2021 de volgende thema’s op de 

agenda staan:
 o Strategische agenda 2020-2025.
 o Uitstroomprofielen fase 4.
 o COVID-19 update (indien van toepassing)
 o Studiecoach, verwachting en praktijk
 o Time out, Dyslexie
 o Studenten enquêtes 
 o Contact SR
 o Vragen vanuit de directie
· Bij iedere vergadering nodigt de ARO een deskundige vanuit 

het Cibap uit om ons te informeren over de verschillenden 
deelgebieden/ onderwerpen 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  om bepaalde zaken mogelijk te agenderen.

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. Dit 
schooljaar hebben we vanwege COVID-19 ook online moeten 
vergaderen. In het schooljaar 2019/2020 heeft de ARO 5 keer 
vergaderd. We hebben verschillende onderwerpen voorbereid 
die tijdens vergaderingen werden besproken. Dit werd als een 
prettige manier van werken ervaren. Daarnaast is er tweemaal een 
gezamenlijke bijeenkomst geweest met het College van Bestuur, 
RvT, OR en SR en een presentatie over Cibap 2025.
 

Besproken thema’s door de ARO 

Kennismaking Bart Schouten
Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 hebben we nader 
kennisgemaakt met Bart Schouten, directeur onderwijs en 
organisatie, thans lid CvB.
 
Cibap 2025
We hebben een uitgebreide presentatie bijgewoond over de 
route Cibap 2025 en uitleg gekregen over de strategiekaarten met 
speerpunten.
 
Examenjaar, fase 4
Toelichting en antwoorden op onze vragen over de afstudeerrich-
tingen, Cibapproeve, bedrijfsproeve, terugkomdagen, begeleiding, 
beoordeling, pro you, diplomering.
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dialoog met studenten, medewerkers, bedrijvenpartners en colle-
ga-instellingen, houden we deze dialoog voortdurend gaande. 
Natuurlijk met de ondernemingsraad en de studentenraad. Met 
onze studenten in periode-evaluaties en panelgesprekken die 
we bespreken met onze onderwijsteams tijdens de kwaliteitsge-
sprekken, twee keer per jaar. Met onze medewerkers tijdens onze 
studiedagen en managementdagen. Met onze bedrijvenpartners 
(Top 100) en met het MKB in de regio via de brancheorganisatie 
Creative Works. In de stad met onze collega-bestuurders in de 
Zwolse 8 en met onze culturele partners in de C7+. We houden 
actief voeling met trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt: 
door externe portfolio-analyse (Berenschot in opdracht van de 
Zwolse 4, actualisatie maart 2021) en door het trendonderzoek 
van onze meesterdocenten.
 
Verantwoordelijkheid kreeg in 2020 vanwege het COVID-
19COVID-19COVID-19 virus extra betekenis in het zorgdragen 
voor een veilige leer- en werkomgeving voor onze studenten en 
medewerkers. Door regelmatige infomomenten online, en het 
specifieke programma Stay safe, Play safe, spraken we elkaar aan 
op onze eigen verantwoordelijkheid daarin, maar probeerden we 
ook elkaar tot steun te zijn en te blijven motiveren en inspireren. 
Voor medewerkers hebben we een vitaliteitsprogramma opgezet 
met extra begeleiding en coachingsmogelijkheden voor wie dat 
goed kon gebruiken.
 

Samenwerking

We voelen onze verantwoordelijkheid dus breder dan alleen 
voor onze school. De maatschappelijke vraagstukken waar we 
in de regio voor staan als opleiders vragen om samenwerking. 
In de eerste plaats met onze collega-bestuurders van de Zwolse 
onderwijsinstellingen. Samen met de colleges van bestuur van 
Deltion, Landstede, Zone college, Windesheim, Artez, VIAA en de 
Katholieke Pabo Zwolle vormen we de Zwolse8. Vanuit dit verband 
nemen we ook deel aan de HCA-sectortafels in de regio Zwolle, 
waarin we als Cibap bestuurlijk trekker zijn van de tafel Creatieve 
Industrie. En werken we samen vanuit het portal Regio-opleiders 

Bijlage 6: Code Goed bestuur

In najaar 2020 is door de ALV van de mbo-raad de nieuwe 
Code Goed Bestuur aangenomen. De Code Goed Bestuur 
is onze branchecode in de zin van de Wet op Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB). De nieuwe code is gebaseerd op vijf 
waarden die uitdrukking krijgen in het bestuurlijk handelen van 
de instelling: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, 
openheid en lef. De waarden zijn alle vijf even belangrijk en 
moeten in evenwicht met elkaar zijn.
 
Als het goed is zijn de genoemde waarden op verschillende 
manieren zichtbaar en voelbaar door het hele bestuursverslag 
heen, in de manier waarop wij binnen Cibap met elkaar omgaan 
en in de manier waarop we vorm en uitvoering geven aan onze 
missie: onze studenten opleiden tot de vormgevers voor de 
wereld van morgen. Tegelijkertijd vinden we het de moeite waard 
om in deze paragraaf expliciet aan te geven hoe wij deze waarden 
als bestuur beleven en vormgeven.
 

Verantwoordelijkheid

Het college van bestuur is als eerste verantwoordelijk voor 
de onderwijskwaliteit en de randvoorwaarden die een goede 
kwaliteit mogelijk maken. In onze kwaliteitsagenda is onze 
nadrukkelijke inzet op onderwijskwaliteit weergegeven. Dat 
wij die kwaliteit waarmaken blijkt uit het positieve oordeel van 
de onderwijsinspectie en uit onze scores in de mbo-keuzegids 
als beste vakschool van Nederland. Maar onze verantwoorde-
lijkheid reikt verder. In onze visie op vormgeving staat de mens 
als gebruiker centraal. We ontwerpen waardevolle, duurzame 
en bruikbare oplossingen. We leiden onze studenten op tot 
omgevingsbewuste wereldburgers die een positieve impact 
willen hebben: om de wereld met doordachte vormgeving 
mooier, veelkleuriger en toegankelijker te maken. Die visie vormt 
de grondslag voor onze richtinggevende strategie 2025. En net 
zo goed als deze strategie is voortgekomen uit een uitgebreide 
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leerlijn Omgevingsbewustzijn. Duurzaamheid is voor ons een 
grondhouding die we vertalen naar ontwerpen: mensgericht en 
circulair. We benutten de leerlijn ook voor persoonlijke reflectie. 
Dat geldt ook voor de studiecoaching en loopbaanbegeleiding.
Het college van bestuur vermijdt bij de uitoefening van zijn taken 
belangverstrengeling, en overlegt expliciet met de Raad van 
Toezicht als het gaat over de uitoefening van nevenfuncties.
Bij alles bewaren we als bestuur de menselijke maat. We nemen 
deze consequent mee in overwegingen bij besluitvorming en het 
uitvoering geven aan onze strategische agenda. Dit uit zich onder 
anderen in een laagdrempelige toegang tot het bestuur voor 
medewerkers en studenten.
 

Openheid

Wij werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen wordt geborgd in 
openheid. Het proces van de vormgeving van onze strategie 
2025 is exemplarisch voor de openheid die wij steeds zoeken 
en de rol die wij onze hele leergemeenschap geven in het 
vormgeven ervan. De bestuurlijke inrichting is in 2020 
gewijzigd naar een tweehoofdig college van bestuur. De eraan 
voorafgaande reflecties en overwegingen hebben de bestuurlijke 
rol van het college ten opzichte van directie en management, 
medezeggenschap en raad van toezicht verhelderd. Als iets opvalt 
bij Cibap is het de frequentie en kwaliteit van de communicatie in 
den brede. Van wekelijkse updates (‘Dit was er in het nieuws’) tot 
zeer frequente COVID-19COVID-19 nieuwsbrieven (ook richting 
ouders/verzorgers) en zeswekelijkse live/online infomomenten 
met alle medewerkers, tot de consequente uitwisseling 
van notulen van het overleg tussen college en directie en 
leidinggevenden en de medezeggenschap tekenen de sfeer van 
openheid op Cibap. Elke vergadering van de Raad van Toezicht 
wordt begonnen met een update van actualiteiten en bevat 
daarnaast standaard een uitgebreide management rapportage, 
zowel financieel als inhoudelijk.

om het aanbod van LLO gestroomlijnd aan te bieden aan 
werkgevers en individuele aanvragers.

Met de Zwolse mbo-instellingen vormen we daarnaast nog de 
Zwolse4, waarin we specifiek samenwerken op mbo-thema’s. 
Datzelfde geldt in groter verband met het platform 
mbo-Overijssel.
Samenwerken doen we ook als vakscholen onderling in landelijk 
verband, vanuit de in 2020 opgerichte Nederlandse Vereniging 
voor Vakscholen (met Cibap als één van initiatiefnemers hiervan). 
Omdat we als vakscholen samen geloven in de bijzondere 
betekenis van de vakscholen als onderdeel van het mbo en daar 
ons steentje aan willen bijdragen. Binnen de groep van vakscholen 
hebben we een intensieve samenwerking met SintLucas, waarmee 
we veel inhoud, processen, kennis en ervaring delen. Binnen 
de MBO Raad en het SBB neemt Cibap op verschillende niveaus 
actief deel aan bedrijfstakgroepen en in onderwijsclusters. 
Elkaar inspireren en blijven bevragen op hoe we onze waarden 
hedendaags vormgeven doen we, niet alleen maar wel expliciet, 
in het verband van de federatie christelijk mbo. Voor ons is 
samenwerken en bijdragen aan het gemeenschappelijk belang 
vanzelfsprekend.
 

Integriteit

Onze integriteit is geworteld in onze christelijke herkomst. Deze 
herkomst geeft richting aan de wijze waarop wij van betekenis 
willen zijn voor studenten, medewerkers, partners en de 
wereld om ons heen. We geven dat onder meer vorm in de vijf 
kernwaarden van Cibap: creativiteit & vormgeving, vakmanschap, 
ondernemendheid, communicatie, en omgevingsbewustzijn. 
Deze kernwaarden zijn bij het tot stand komen van onze Strategie 
2025 in de gesprekken met studenten en medewerkers opnieuw 
naar voren gekomen als waardevol en herkenbaar voor Cibap. 
Het gesprek over integer en professioneel handelen voeren 
we expliciet in de practoraten en kenniskringen (‘Verschillen 
waarderen’ en ‘Ethiek en Techniek’). Het gesprek over ethisch 
professioneel handelen is voor studenten onderdeel van de 
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Bijlage 7: Jaarverslag examinering 
2019-2020

Samenstelling examencommissie

In 2019-2020 was de samenstelling van de examencommissie:

Freddy Warnar hoofd administratie voorzitter
Hilda Huizing vanuit onderwijs secretaris
Wilma Dol coördinator kwaliteit lid Cibap
Franc Lafeber teammanager taal & rekenen lid Cibap
Rob Benerink Zone-college lid extern
Hans Bouma communicatie-adviseur l id vanuit het 

bedrijfsleven

De samenstelling van de examencommissie van het Cibap voldoet 
aan de wettelijke eisen.
 

Deskundigheid examencommissie

De volgende bijeenkomsten zijn bezocht

26-11-2019  Terugkomdagdeel Toolkit examencommissie 
voor beginnende examencommissieleden 
(Hans Bouma).

8-11-2019  Scholingsdag diplomerings- en borgingsproces, 
processen rond de verantwoording  en de 
adviserende rol en van de examencommissie 
o.l.v. Paula Willemse (IVA) (gehele 
examencommissie).

5-5-2020  Kennisdelingsdag MBO (certificaten) (Hilda). 
Kennisdag MBO m.b.t. vrijstelingen (Hilda).

19-5-2020  Criterium Gericht Interview training TOA ICE 
(Hilda).

Lef

Cibap toont lef. Vanuit vakmanschap zoeken wij steeds de 
innovatie: in materialen, in technieken, in concepten. We blijven 
ons onderwijs vernieuwen: Cibap Pro 2025 staat daarvoor. We 
doen dit om voorop te kunnen blijven lopen in onze publieke 
taak: het opleiden van de vormgevers voor de wereld van morgen. 
Daarvoor steken we onze nek uit in het creëren van uitdagende 
leeromgevingen: de Ontwerpfabriek, de Playground, de nieuwe 
renderroom, waarmee we onze studenten uitdagen. En investeren 
we in de ontwikkeling van nieuwe LLO-concepten in Cibap 
Next. Daarom ook oriënteren we ons actief op de mogelijkheid 
om ons in de nabije toekomst te vestigen in de Spoorzone, de 
nieuwe creatieve hot spot van Zwolle, waar wonen werken, leren 
en cultuur verbonden zullen zijn. Een ambitie die we oppakken 
samen met onze partners uit het onderwijs, de cultuur en het 
creatieve mkb.

  terug naar inhoud
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• Het online afnemen van de eind/portfolio-gesprekken voor de  
proeves en keuzedelen en het inzetten van BPV@Home voor 
studenten die niet verder konden bij het BPV bedrijf.

• Bij een aantal opleidingen zijn de eindexamenproducten naar 
school gebracht en daar door de examinatoren beoordeeld, 
terwijl de eindpresentaties via Teams plaatsvonden.

• De examens Nederlands en Engels Spreken en Gesprek voeren 
zijn online afgenomen.

• In semester 2 is in fase 3 niveau 4 ivm corona alleen het 
rekenexamen afgenomen.

• Op school zijn de inhaalexamens vanaf 1 juni 2020 opgepakt en 
vanaf 15 juni 2020 zijn de rekenexamens in Fase 3 afgenomen.

• Studenten die dit cursusjaar geen examens Nederlands en 
Engels lezen-luisteren en/of schrijven gedaan hebben, is 
de mogelijkheid geboden in de 1e week van het schooljaar 
2020-2021 tijdens de zomerschool examen te doen,

• Voor alle studenten die niet tijdens de geplande examens 
aanwezig waren, wordt in het cursusjaar 2020-2021 het examen 
opnieuw aangeboden.

 
Examenplannen 2019-2020
De examenplannen voor cohort 2020-2021 voor niveau 4 en 
niveau 3 zijn respectievelijk in oktober 2020 en november 2020 
vastgesteld en gepubliceerd. Voor de eerdere cohorten geldt dat: 
12 Examenplannen voor de zomervakantie 2020 zijn aangepast en 
vastgesteld en 9 Examenplannen in september en november 2020 
zijn aangepast, vastgesteld en gepubliceerd.
 
Exameninstrumenten
Het doel was alle exameninstrumenten voor de zomervakantie 
vast te stellen. Dit is deels behaald: een aantal exameninstru-
menten zijn in de loop van het 1e semester, voor examinering, 
vastgesteld.
 
Contacten met bedrijfsleven
Bij de Bedrijfsproeve wordt door de examinator de beoordeling 
van begeleider vanuit de praktijk in het resultaat meegenomen. 

Functioneren examencommissie

• De examencommissie kent een dagelijks bestuur (Freddy, Hilda) 
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.

• Het dagelijks bestuur volgt en adviseert het DT in de uitvoering 
van haar deel van de examentaken en heeft 3x aan het DT een 
“Kwartaalbericht Examencommissie 2019-2020” uitgebracht.

• De examencommissie heeft in het cursusjaar 2019-2020 5x 
gezamenlijk vergaderd.

 

Werkzaamheden examencommissie 2019-2020

Onderwijs- en examenregeling
De Onderwijs- en Examenregeling van Cibap bestaat uit drie 
onderdelen.
De Studiegids (apart voor niveau 3 (OP),niveau 4 en ICBD), 
het examenplan per opleiding/crebo en het integraal 
examenreglement. Deze zijn gepubliceerd op het Cibap intranet.
 
Examenorganisatie
Het handboek Examinering Cibap met daarin ook het de 
documenten Examinering van student niveau 4 (en die van niveau 
3) , aanspreekpunten en verantwoordelijkheden voor niveau 3 en 
niveau 4 is geëvalueerd en aangepast en in maart 2020 opnieuw 
vastgesteld.
 
COVID-19
Vanwege de COVID-19 crisis zijn maatregelen genomen m.b.t. de 
examens:
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Onrechtmatigheden
Er zijn in het cursusjaar 2019-2020 geen onregelmatigheden en/of 
fraude bij de examinering geconstateerd.
Wel hebben 2 studenten een second opinion gevraagd 
en gekregen m.b.t. het examen Nederlands spreken en 
gesprekvormen. In 1 geval heeft dit geleid tot het overnemen 
van het resultaat van de 2e beoordelaar, in het andere geval is 
de beoordeling gehandhaafd en is gewezen op het recht van 
herkansing.
 
Vergaderingen examencommissie 2019-2020
• 17-09-2019
• 10-12-2019
• 04-02-2020
• 07-04-2020
• 16-06-2020

Het uiteindelijke resultaat wordt gegeven door examinator vanuit 
het Cibap In de studentendossiers wordt de beoordelingen vanuit 
het bedrijf opgenomen. De borging hiervan behoeft aandacht.
 
Kwaliteit examinatoren
De examinatoren die nog niet waren opgeleid hebben scholing 
gevolgd.
De geschoolde examinatoren zijn:
Sven Verhoeven, Irma Wenneker, Wendy Dinkelberg, Karin Zweers, 
Rogier vd Pol, Pim Leutholff,  Arjan Uitentuis, Gert Kreulen, en 
Sandra van de Bend.
 
Gedurende 2019-2020 hebben de onderstaande collega’s 
trainingen gevolgd.:
Erik Schulte, Evelien Bremmer, Janet de Groot, Sandra Verhey,
Leonard Slob, Wytse Klosterman, Hilda Huizing, Martine de Haan, 
Marloes de Booy en Hans Meulman.
 
Diplomering 2019-2020
In het cursusjaar 2019-2020 hebben totaal 396 studenten het 
Cibap diploma behaald.  Hiervan hebben 345 studenten het 
niveau 4-diploma en 51 studenten het niveau 3-diploma behaald.
In verband met COVID-19  heeft de diploma-uitreiking in juni 
2020 in aangepaste vorm plaatsgevonden. Met inachtneming van 
de RIVM covid-19 richtlijnen waren het wervelende en waardige 
bijeenkomsten.
 
Steekproeven
De examencommissie heeft in het cursusjaar 2019-2020 
regelmatig steekproeven gehouden.
Het feit dat de examens voor de zomervakantie, ondanks de 
COVID-19 maatregelen, zo goed zijn verlopen is een grote 
verdienste van de onderwijsteams en examenorganisatie. 
De bevindingen vanuit de steekproeven zijn gedeeld met de 
Teammanagers van Fase 4 en Ontwerp & Productie en door middel 
van het kwartaalbericht met het DT.
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Bijlage jaarverslag examinering: 
Kwantitatieve gegevens 2019 - 2020

 
Opleiding Aantal geslaagden

Allround DTP-er 22

Allround medewerker AV-productie 20

Allround signmaker 9

Decoratie- en restauratieschilder 27

Mediamaken (Allround mediamaker) 2

Mediaredactiemedewerker 2

Mediavormgever 158

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving) 1

Ontwerpend Leer- en Textielverwerker 10

Ontwerpend meubelmaker 15

Ruimtelijk vormgever 126

Specialist schilderen Specialist decoratie en restauratie 4

Totaal 396
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2018-2019 2019-2020

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

2600 de examens Schrijven, spreken en gesprek 
voeren ingekocht bij Bureau ICE (TOA)

Aantal geconstrueerde examens 1 (de rest alleen wat wijzigingen) Alleen enkele wijzigingen

Aantal vastgestelde examens 1 (de rest alleen wat wijzigingen) Alleen enkele wijzigingen

Examens 2018-2019 2019-2020

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

21 x 8 = 168 IE
21 x 2 = 42 CE
geen Praktijk Proeve (corona)
Allemaal 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

21 x 8 = 168 IE
21 x 2 = 42 CE
geen Praktijk Proeve (corona)
Allemaal Cibap Proeve

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

10 x 8 = 80 IE
10 x 2 = 20 CE
geen Praktijk Proeve (corona)
Allemaal 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

Fase 3sem1:  155 x 2 =  310 IE
Fase 3sem1:  155 x 3 =  465 CE
Fase 3sem2:  77x 0 = 0 IE
Fase 3sem2:  77 x 1 =  77 CE
Fase 4:  170 x 4 =   680 IE
Fase 4:  106 Praktijk Proeve (deels corona)
Fase 4:  51 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

Fase 3sem1:  78 x 2 =  156 IE
Fase 3sem1:  78 x 3 =  234 CE
Fase 3sem2:  54 x 0 =  0 IE
Fase 3sem2:  54 x 1 =  54 CE
Fase 4:  122 x 4 =   488 IE
Fase 4:  84 Praktijk Proeve (deels corona)
Fase 4:  43 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
 

Fase 3sem1:  45 x 2 =  90 IE
Fase 3sem1:  45 x 3 =  135 CE
Fase 3sem2:  49 x 0 =  0 IE
Fase 3sem2:  49 x 1 =  49 CE
Fase 4:  61 x 4 =  244 IE
Fase 4:  41 Praktijk Proeve (deels corona)
Fase 4:  28 Cibap Proeve

ICBD
Fase 4 alle Cibap Proeve
24 voor OM en 14 OR
(Incl 3 pilots BP)

  terug naar inhoud



124124

Bijlagen

2018-2019 2019-2020

Aantal diploma’s uitgereikt 361 396

Aantal certificaten uitgereikt 5 1

Aantal verzoeken tot vrijstelling 26 65

Aantal toegekende vrijstellingen 24    59

Aantal behandelde beroepen/bezwaren - -

Aantal beroepszaken - -

Aantal meldingen onregelmatigheden 5  2

Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen - -

Aantal aanvragen aanpassingen examinering 24 38

Aantal toegekende aanpassingen examinering 25 38

Aantal toegekende examinering Hoger niveau niv 4  2

Aantal toegekend examinering Hoger niveau niv 3  33

Aantal toegekende 3e aanbieding  14
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Bijlage 8: Projecten en activiteiten 2020

Onderstaand overzicht van realisatie betreffende de lijst van projecten en activiteiten van de vastgestelde projectkalender 2020.  
Daarbij zijn de voornemens rond de kwaliteitsagenda die in hoofdstuk 2 zijn genoemd weggelaten. 

Beleidsvoornemen Werkzaamheden

Projectkalender 2020 Thema 1. Positionering

Plannen meesterdocenten 
uitwerken en implementeren

• Meesterdocent Omgevingsbewustzijn: heeft de sustainable development goals ingebed in de leerlijn. En heeft bijgedragen aan het 
programma en content, van Cibap Next, (LLO) ‘Studenten in the lead’ opgepakt in lijn met de uitwerking van aantonen van jennis en 
vaardigheden op basis van leeruitkomsten bij de opleiding International Creatieve Business Developer. De meesterdocent maakte onderdeel 
van  de kenniskring van het practoraat Verschillen waarderen. Ook trad de meesterdocent toe tot de kenniskring van het lectoraat Ethiek en 
technologie. 

• Meesterdocent Creativiteit & Vormgeving: leverde een hanteerbare definitie op van Creativiteit, vormgeving en gaf richting aan de ontwerp-
principes die we willen inzetten in onderwijs.  Onderzoek naar social design als mogelijke nieuwe opleiding is in een breder kader geplaatst. 
Tenslotte adviseerde  de meesterdocent Cibap Next. 

• Meesterdocent Communicatie: positionering communicatie in Cibap. De meesterdocent heeft hier nadere uitwerking aan gegeven in een 
programma ‘personal branding’ voor alles studenten. Heeft verder onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in Taal in het VO, MBO, HBO om de 
uitkomsten  te kunnen implementeren in Cibap Pro. Meegewerkt aan het ontwikkelen van meerdere programma’s en content  voor Cibap Next. 

• Meesterdocent Vakmanschap: in maart 2020 gestart en uitwerking gegeven aan het ontwikkelen van bijgestelde leerijjn voor vakmanschap 
door een programma op te zetten rond Creative Technology. De  meesterdocent heeft verder bijgedragen aan programma ’s t.b.v. Cibap Next.

• Meesterdocent Ondernemen: in februari 2020 gestart en uitwerking gegeven aan de leerlijn Ondernemendheid.

De meesterdocenten leverden een trendreport op; “Het Nieuwe Buitengewoon’, waarin adviezen staan over nieuwe thema’s met de aanbeveling 
deze op te pakken in keuzedelen of ander onderwijsaanbod.

Activiteit Marketing & 
Communicatieplan 2025 
ontwikkelen en uitvoeren

Strategiekaarten en website zijn gelanceerd en M&C is betrokken geweest bij de communicatie van diverse projecten en activiteiten.

Project Verbinding VO Dit project om te komen tot koppelingen tussen voortgezet onderwijs en mbo heeft door COVID-19 minder prioriteit gekregen. Gedelegeerd 
opdrachtgeverschap is overgegaan en wordt in 2021 verder opgepakt.

Projectkalender 2020 Thema 2.  Medewerkers

Project vakspecialistenpool • Verbeteren inzet vakspecialisten in pool is bij met name het OP team ingezet. Overige teams moeten dit nog tot onderdeel van de formatie 
maken.

Activiteit strategisch  
personeelsbeleid voor OP en OBP

• Strategisch Personeelsbeleid is met OR besproken en akkoord bevonden. Dit is inclusief het SPB voor OBP. Voor 2025 geldt dit als kader voor 
verder beleidsdocumenten
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Beleidsvoornemen Werkzaamheden

Project wendbare organisatie • Het project is afgerond, de conclusies worden meegenomen in ons beleid. De MBO raad  neemt aanbevelingen mee in haar  inzet voor de  CAO

Project studiereis Gent  
65 jaar Cibap

• De studiereis stond gepland voor medio maart 2020. Vanwege COVID-19 hebben we de reis op het laatste moment moeten uitstellen naar het 
najaar 2020. Tenslotte is de reis gepland voor mei 2021. De studiereis is begin 2021 definitief geannuleerd.

Projectkalender 2020 Thema 3.  Creative Technology

Project Ontwerpfabriek • Vanuit het project zijn concrete plannen opgesteld voor semester 2 van schooljaar 2019/2020, zodat studenten in iedere fase in de 
Ontwerpfabriek /Playground/Materia werken. Door COVID-19 en het daarbij behorende online onderwijs zijn alle activiteiten in de 
Ontwerpfabriek gecancelled. Aan verdere planvorming en verankering in het onderwijs is wel gewerkt. Ook aan de ontwikkeling van het 
FabLab is in beperkte zin wel verder gewerkt. Met de meesterdocent Vakmanschap als nieuwe projectleider is een nieuw projectplan in de 
maak om in 2021 Creative Technology verder op te pakken.

Projectkalender 2020 Thema 4.  Cibap Pro

Activiteit Zoekfunctie verbeteren • Een werkgroep heeft zich gebogen over de inrichting van het intranet en de zoekfunctie. Dit heeft geresulteerd in een concreet voorstel in juni. 
Vanaf september is gestart met de implementatie door Marketing & Communicatie en de collega’s van ICT.

Project vertragers/ versnellers/  
leerlingenstromen in kaart      

• Dit project is terug gelegd bij de administratie en opgelost door middel van een codering in Eduarte.

Project scholing Office 365 en 
Eduarte

• In plaats van een scholingsprogramma voor iedere medewerker is ingezet op I-coaches: elk onderwijsteam heeft een collega in het team die 
collega’s kan helpen en in nauw contact staat met de afdeling ICT.

Project kaders 
beoordelingsystematiek examens                        

• Voor het vastleggen van de beoordelingen is in 2020 met succes overgestapt op een andere systematiek: examinatoren voeren zelf rechtstreeks 
in, in Eduarte. Processen die deze werkwijze controleren en borgen zijn hiertoe ingericht. 

informatievoorziening BPV Eduarte 
/ projectboek 

(zie basisdocument ICT) • Voor de BPV is intensiever ingezet op het gebruik van Eduarte. Studenten kunnen naast de urenregistratie ook de stagewijzer raadplegen. Ook 
de BPV informatie op het intranet voor studenten is verbeterd. 

Project verbeteren rendement CIC • We werken in fase 4 met Cibap-in-Company projecten. De effectiviteit van de verschilende onderdelen verbeteren

Activiteit herijking projectboeken • De projectboeken zijn herijkt: een extern deskundige heeft naar taalgebruik en lay-out gekeken. Daarnaast zijn studenten geraadpleegd. Dit 
heeft geleid tot het handhaven van de projectboeken op projectboek.cibap.nl, met een meer gebruikersvriendelijke inrichting.

Project Adobe Certificering • Adobe Certificaten laten nationaal en internationaal zien dat studenten een kwaliteitsniveau bezitten rond softwarekennis. Cibap wil 
studenten als vorm van excellentieonderwijs gelegenheid bieden certificaten te behalen. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van eigen 
lesmateriaal, danwel het ontwikkelen van eigen opdrachten. Vanuit diverse opleidingen hebben tientallen studenten meegedaan aan lessen, 
examentraingen en examens. Velen zijn geslaagd. Ook docenten zijn opgeleid om vervolgens les te kunnen geven aan studenten.
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Beleidsvoornemen Werkzaamheden

Project OM 2020 • Ter verbetering van macrodoelmatigheid en het meer aansluiten op kennis en vaardigheden van beroepenveld was een wendbaarder 
curriculum gewenst. Het project is gestart in 2019 en is actief geweest tot en met de introductie in schooljaar 2019/2020. Het project is 
succesvol afgerond en heeft verbetering gebracht. Begin 2021 werd de opleiding uitgeroepen tot topopleiding vanuit MBO Keuzegids.

Project Ontwerpen pedagogisch/ 
didactisch model 

• Als vervolg op thematafel Pedagogisch Didactisch is dit een vervolgproject waarbinnen met alle opgedane kennis een concreet 
onderwijsmodel wordt opgeleverd. Het project Cibap Pro2025 is heel 2020 actief geweest met het iteratief ontwikkelen van het gehele 
onderwijsmodel. Daarnaast is ook een implementatieplan voor uitrol in de komende jaren opgeleverd. Dat moet voorjaar 2021 leiden tot 
definitieve besluitvorming

Projectkalender 2020 Thema 5. Cibap Next

Project ontwikkelen Cibap Next • In 2020 is Cibap Next gelanceerd. Door de intrede van COVID-19 moest het vigerende businessplan opnieuw worden opgezet en is het 
portfolio uitgebreid rekening houden met de (nieuwe) marksituatie.

• Het aanbod komt vraaggericht  tot stand. Daarbij wordt er samengewerkt tussen meesterdocenten en creatieve professionals uit de creatieve 
industrie.

• De projectstatus is in 2021 overgegaan naar de staande organisatie.
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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
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

Afkortingenlijst  
bij Bestuursverslag 2020

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

  terug naar inhoud



129

Bijlagen

  terug naar inhoud



130

Bijlagen

  terug naar inhoud



131

Bijlagen

  terug naar inhoud



132

Bijlagen

  terug naar inhoud



vakschool voor vormgeving    Postbus 868    8000 AW Zwolle    038 454 69 44    info@cibap.nl    cibap.nl


	Inhoud
	Leeswijzer
	Hoofdstuk 1	Wie zijn wij?
	Missie, visie, DNA
	Ons aanbod
	Organisatie
	Organisatiestructuur Cibap 2e helft 2020 
	Juridische structuur
	Bestuur en Toezicht
	Horizontale Dialoog
	Hoofdstuk 2	Onze studenten

	Reflectie op ontwikkelingen in het beleid in 2020
	Opleiden voor en met de creatieve industrie 
	Onderwijsaanbod
	Kwaliteit 
	Onderzoek en ontwikkeling
	Onderwijsorganisatie
	Jaar- en diplomaresultaat en voortijdige schoolverlaters 
	Afhandeling klachten
	Ontwikkeling huisvesting 
	Duurzaamheid
	Algemene Verordening Gegevensbescherming 
	Hoofdstuk 3	Onze medewerkers

	Ontwikkelen, realiseren en borgen 
	Strategisch Personeelsbeleid 
	Leiderschapstraject  
	Talent Ontwikkel Traject 
	MTO 2020 en het werkdrukplan 
	Gezondheid 
	AVG en administratieve processen 
	Personeelsbestand 
	Banenafspraak 
	Hoofdstuk 4	Onze omgeving

	Centrum van de ontwikkelingen 
	Doorstroom hbo
	Excellentie
	Internationalisering
	Centre of excellence 
	Ontwerpfabriek
	Creatieve Coöperatie/ Ontwerpfabriek en ondernemende studenten
	Onderwijsveld regionaal/ landelijk/internationaal
	Hoofdstuk 5	Ontwikkelingen 2020

	Ontwikkeling Cibap 2025
	Integrale projectkalender
	Projecten en activiteiten 2020
	Hoofdstuk 6	Kwaliteit

	Cibap Kwaliteitscyclus 
	Kwaliteitsagenda 2019 – 2022
	Ambities
	Indicatoren
	Betrokkenheid studenten, medewerkers en beroepenveld
	Inzet van middelen op hoofdlijnen
	Hoofdstuk 7: Financiële verantwoording 

	Financieel beleid
	Plancyclus
	Boekjaar 2020 op hoofdlijnen
	Impact COVID-19
	Toelichting op de begroting 2021
	Notitie helderheid
	Treasury verslag
	Ontslaguitkeringen
	Algemeen
	Ontwikkeling baten en lasten, kengetallen en bekostigingsvariabelen
	Huisvestingsbeleid
	Overige voorgenomen investeringen en projecten
	Ontwikkeling contractactiviteiten en 3e geldstroom activiteiten
	Mutaties in reserves en voorzieningen
	Financieringsstructuur
	Onze financiële positie en de ontwikkeling en risico’s
	Risicobeheersing
	Belangrijke risico’s en onzekerheden
	Grondslagen
	Waardering van activa en passiva
	Bepaling van het exploitatiesaldo
	Stelselwijzigingen
	Consolidatie
	Kasstroomoverzicht
	Vreemde valuta
	Balansposten
	Exploitatieresultaat
	Materiële vaste activa
	OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
	Financiële vaste activa
	Vlottende activa
	Eigen vermogen
	Voorzieningen
	Financieringsstructuur
	Kortlopende schulden
	Overheidsbijdragen
	Overige Baten
	Personeelslasten
	Afschrijvingslasten
	Huisvestingslasten
	Overige lasten 
	Financieel en overig
	Niet uit de balans blijkende verplichtingen
	Gebeurtenissen na balansdatum
	Verbonden partijen
	WNT-verantwoording 2020
	Bijlagen

	Bijlage 1: Controleverklaring
	Bijlage 2: Verslag Raad van Toezicht Cibap 2020
	Bijlage 3: Jaarverslag Ondernemingsraad Cibap sept. 2019/ dec. 2020
	Bijlage 4: Jaarverslag Studentenraad Cibap 2019/2020
	Bijlage 5: Jaarverslag Adviesraad Ouders Cibap 2019/2020
	Bijlage 6: Code Goed bestuur
	Bijlage 7: Jaarverslag examinering 2019-2020
	Bijlage jaarverslag examinering: Kwantitatieve gegevens 2019 - 2020
	Bijlage 8: Projecten en activiteiten 2020
	Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2020


	naar inhoud: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 

	naar inhoud 5: 
	Pagina 12: 

	naar inhoud 6: 
	Pagina 80: 
	Pagina 92: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 



