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Welkom
In deze infogids fase 1 vind je handige 
informatie om je wegwijs te maken op 
het Cibap. Zo vind je er onder andere 
de plattegronden, de jaarplanning en 
informatie over aanwezigheid en verzuim. 
In deze gids verwijzen we regelmatig 
naar het (Cibap) intranet. Op het intranet 
vind je een uitgebreide studiegids waar 
je meer informatie vindt over jouw 
opleiding en andere regelingen. We 
wensen je een heel fijn eerste studiejaar 
toe. 
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Cibap hoofdgebouw - begane grond
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Cibap hoofdgebouw - eerste verdieping
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Cibap hoofdgebouw - tweede verdieping
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Cibap hoofdgebouw - derde verdieping
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Cibap Ontwerpfabriek - eerste verdieping
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2 Jaarplanning

2.1 Periodes 
De jaarplanning geldt voor alle fase 1 studenten. 
Het studiejaar is ingedeeld in vier periodes.

Startweek 

Periode 1 

Periode 2 

Periode 3 

Periode 4 

2.2 Vakanties
Herfstvakantie

Kerstvakantie

29-08-2022 -  04-09-2022 

29-08-2022 – 13-11-2022 

14-11-2022 – 05-02-2023 

06-02-2023 – 23-04-2023 

24-04-2023 – 16-07-2023

17-10-2022 – 23-10-2022 

26-12-2022 – 08-01-2023

27-02-2023 – 05-03-2023Voorjaarsvakantie 

Pasen

Meivakantie  

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

10-04-2023 

01-05-2023 – 08-05-2023 

18-05-2023 

29-05-2023

13-07-2023 – 28-08-2023

11



2.3 Lestijden
Een lesdag op het Cibap is van 8.45 uur 
tot 17.15 uur. Per lesdag zijn er maximaal 
3 lesblokken van 2,5 uur (5 CE). Tijdens het 
tweede lesblok vindt er een lunchpauze van 
een half uur plaats. 

2.4 Rooster
Via intranet.cibap.nl ga je naar het intranet 
voor studenten. Dit kan zowel op school als 
thuis. Op het intranet is informatie te vinden 
over roosters en andere zaken zoals nieuws en 
handleidingen. 
Je kunt ook een app downloaden om je rooster 
te bekijken. Kijk op intranet onder het kopje 
ICT / selfservice voor meer informatie hierover.

2.5 Cibap Home
Het nieuwe schooljaar ziet er anders uit dan 
dat we gewend zijn. We werken volgens Cibap 
Home, deels vanuit huis maar ook op het 
Cibap. Meer informatie hierover kun je vinden 
op het intranet.

12



3 Studentenstatuut

3.1 Identiteit Cibap vakschool  
voor verbeelding

De identiteit van het Cibap is de basis van 
de manier waarop wij met elkaar omgaan. 
De waarden van Cibap vakschool voor 
verbeelding komen voort vanuit de christelijke 
traditie, geplaatst in deze tijd. Wat betekent dit 
voor onze vakschool? We vinden het belangrijk 
om met elkaar in gesprek te blijven, daarbij 
laten we ons inspireren door vijf kernwaarden: 
communicatie, vakmanschap, creativiteit, 
omgevingsbewustzijn en ondernemendheid. 
Dit doen we met respect voor elkaar en de 
samenleving. 
Voor jou als student betekent dit: 
• Een student van het Cibap heeft er recht 

op door personeel en medestudenten met 
respect te worden behandeld; 

• Van een student van het Cibap wordt 
respect verwacht in de omgang met het 
bestuur, personeel en medestudenten.
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3.2 Regelingen en codes
Op school kennen we een aantal regelingen en 
codes. Deze worden hieronder genoemd, ook 
zijn ze te vinden op intranet. 

Onderwijsovereenkomst
Het Cibap hanteert voor de studenten een 
onderwijsovereenkomst. De wetgever verplicht 
ons namelijk om bij het begin van de opleiding 
de rechten en verplichtingen van studenten 
schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. 
Als je op stage (Beroeps Praktijk Vorming) 
gaat, dan wordt voor deze periode een 
praktijkovereenkomst gesloten. 
De inrichting van ons onderwijs en zaken 
rondom examinering zijn beschreven in de 
OER: de Onderwijs- en ExamenRegeling. 

Gedragscode internet/intranet
Binnen het Cibap geldt een gedragscode 
voor het gebruik van internet en intranet. In 
de gedragscode is vastgelegd welke regels 
gelden met betrekking tot pesten via e-mail, 
intimidatie, virussen en ongeoorloofd gebruik 
van internet of intranet. 
Voor het gebruik van social media hebben we 
een aantal richtlijnen opgesteld. Deze staan 
ook vermeld in de gedragscode. 

Klachtenregeling en integriteitcode
In de klachtenregeling wordt omschreven 
welke weg je moet bewandelen als je een 
klacht wilt indienen. We hebben ook een 
integriteitcode die geldt voor alle studenten en 
personeelsleden van 
het Cibap. 
Daarnaast is er een klokkenluiderregeling. Deze 
beschrijft de procedure die wordt gevolgd als 
een student of een personeelslid een misstand 
op het Cibap wil melden. Het gaat dan niet 
om een persoonlijke klacht. Daarvoor is de 
klachtenregeling bedoeld.

14



3.3 Studentenregels
Wij geven hieronder nog eens in het kort de 
regels weer die in het bijzonder van belang 
zijn voor het behalen van goede resultaten en 
voor jouw eigen veiligheid en welzijn binnen 
de school: 
1. Houd je aan de verzuim- en verlofregeling, 

zoals vermeld in hoofdstuk 3.4. 
2. Wanneer je betrapt wordt op het plegen van 

plagiaat tijdens de opleiding, bijvoorbeeld 
bij het kopiëren van verslagen of afkijken 
tijdens toetsing, wordt de opdracht met een 
1 beoordeeld. Bij herhaling kan stopzetting 
van de opleiding gelast worden. Bij fraude 
of onregelmatigheden tijdens de examens 
kan de examencommissie maatregelen 
nemen. Meer informatie hierover staat in 
het examenreglement, dat is opgenomen in 
de OER (onderwijs- en examenregeling). 

3. Je werkt mee aan het bereiken van een 
goede veiligheid binnen de school. Deze 
medewerking komt neer op: 

 a.  het dragen van de juiste werkkleding en 
persoonlijke beschermingsmiddelen bij 
praktijk-en practicumlessen; 

 b.  het houden aan de 
veiligheidsvoorschriften; 

 c.  het gebruiken van machines en apparaten 
alleen na toestemming van de docent of 
toezichthoudend personeel. 

4. Houd je aan de gedragscode voor internet 
en intranet. 

5. De school is niet aansprakelijk voor het 
beschadigen, zoekraken of op een andere 
manier verdwijnen van de eigendommen 
van de studenten. Daarom wordt afgeraden 
waardevolle spullen in lokalen, gangen of 
garderobes e.d. achter te laten. In overleg 
met de conciërges is voor uitzonderlijke 
situaties een veilige opbergruimte te 
vinden. 

6. Roken in de school is niet toegestaan. 
7. Eten en drinken is in de lokalen niet 

toegestaan. 
8. Alle schade die je veroorzaakt aan gebouw 

en inventaris, wordt door de school op jouw 
kosten hersteld. 

9. Er wordt verwacht dat je meewerkt aan 
het bereiken van een positief resultaat. 
In gevallen waar die medewerking 
ontbreekt, kunnen door het College van 
Bestuur maatregelen worden genomen. 
In het uiterste geval kan dit leiden tot het 
ontzeggen van de toegang tot de lessen. 

Deze studentenregels heb je 
onderschreven door het tekenen van de 
onderwijsovereenkomst. 15



3.4 Aanwezigheid en afwezigheid
Cibap leidt op voor uitdagende beroepen 
in de creatieve industrie. Wij willen onze 
studenten vormen tot zelfverantwoordelijke 
professionals. Dat maakt nadrukkelijk deel uit 
van onze opleiding. De gedragscode m.b.t. 
afwezigheid die hiervoor is opgesteld is 
vergelijkbaar met die uit het bedrijfsleven. 

Aanwezigheidsregeling 
Door het Cibap wordt een 
aanwezigheidsregeling gehanteerd. Door het 
ondertekenen van de onderwijsovereenkomst 
geeft de student aan hiermee akkoord gegaan. 

Verzuim melden met reden 
Het is van belang dat het verzuim goed is 
geregistreerd en dat de reden van het verzuim 
bekend is. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om 
verzuim door te geven. Ouders/ verzorgers 
kunnen verzuim via mail (verzuim@cibap.nl) 
melden of bellen met 038-7110677. Studenten 
kunnen ook zelf hun afwezigheid en de reden 
doorgeven via de Cibap Studentportaal of bij 
de balie van het studentenplein. 

Let op: Bij studenten jonger dan 18 jaar 
die persoonlijk hun afwezigheid hebben 
doorgegeven via het portaal of aan de balie 
worden automatisch de ouders/verzorgers 

geïnformeerd. Ook kunnen ouders/verzorgers 
het verzuim inzien in het ouderportaal.
Voor meer informatie of vragen kan er contact 
worden opgenomen met 
verzuim@cibap.nl. 

Cibap maakt onderscheid tussen twee 
soorten verzuim, namelijk:
Geoorloofd verzuim: 
De student kan afwezig zijn door rijexamen, 
huwelijk, overlijden familieleden, tandarts, 
doktersbezoek, ziekenhuis en dergelijke. Dit 
is bijzonder verlof en dit moet de student 
minimaal 1 dag vooraf persoonlijk aanvragen 
bij de balie van het studentenplein. Om 
bijzonder verlof te krijgen moet de student een 
bewijsstuk van het verlof meenemen. 
Verzuim dat niet van te voren voorzien is, zoals 
ziekte, moet de student dezelfde dag (laten) 
registreren. 

Ongeoorloofd verzuim: 
Ongeoorloofd verzuim houdt in dat er geen 
geldige reden is doorgegeven voor de 
afwezigheid of dat er geen toestemming is 
verleend voor aangevraagd verlof.

16



Interventies bij veel afwezigheid
Het Cibap maakt deel uit van de RMC* regio 
IJssel-Vecht. Binnen deze regio zijn op basis 
van de wetgeving** afspraken gemaakt over 
verzuimaanpak om uitval terug te dringen. 

Dit betekent dat het Cibap verplicht is 
om studenten die te veel (ongeoorloofd) 
afwezig zijn te melden bij de leerplicht- of 
RMC-ambtenaar. De ambtenaar gaat in 
samenwerking met de student en de Cibap 
verzuimdeskundige onderzoeken wat nodig is 
om het verzuim terug te dringen. 

De studiecoach is het eerste aanspreekpunt 
voor de student en/of de ouder(s)/ verzorger(s). 
Dit geldt ook met betrekking tot afwezigheid. 
Daarnaast kan een student die uitzonderlijk 
veel verzuimt of vaak ziek is, worden 
opgeroepen voor het verzuimspreekuur. 
Wanneer het wenselijk is kunnen ouders 
gevraagd worden om bij het gesprek 
aanwezig te zijn. Het doel van het gesprek is 
om oorzaken te achterhalen en waar nodig 
ondersteuning te bieden. 

De studiecoach en het onderwijsteam 
hebben naast bovengenoemde aanpak de 
mogelijkheid om aanvullende maatregelen te 
nemen. 

*  RMC staat voor ‘regionaal meld en 
coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten’ 
en heeft een aangewezen RMC ambtenaar. 

**  Wettelijk is bepaald dat voor 
studenten onder de 18 jaar, die geen 
startkwalificatie hebben, de leer-en 
kwalificatieplicht geldt. Een havo of mbo 
2 t/m 4 diploma geldt als startkwalificatie. 
Binnen de leer- en kwalificatieplicht is 
vastgesteld dat scholen ongeoorloofd 
verzuim van  
16 klokuren per 4 weken moeten 
melden bij de leerplichtambtenaar. Voor 
studenten ouder dan 18 jaar gelden 
vergelijkbare regels m.b.t. RMC.

17



18



4 Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn
Een groot aantal personeelsleden is inzetbaar als 
bedrijfshulpverlener op het gebied van eerste 
hulp en brandbestrijding. Het Cibap beschikt 
over een pieper-systeem waardoor BHV-ers/ 
EHBO-ers snel gewaarschuwd kunnen worden. 
Wanneer je binnen schooltijd iets overkomt, 
waardoor je zelf of een medestudent lichamelijk 
letsel oploopt, kun je terecht bij de conciërges. 
EHBO-koffers staan op diverse plaatsen in het 
gebouw. Op de ontruimingsplattegronden in de 
gangen staan deze aangegeven. Verder kun je je 
melden bij de receptie of via de noodtelefoons/ 
intercoms (bekijk eens waar ze hangen) de 
receptie snel bereiken, zij kunnen de juiste 
personen via piepers bereiken. 

Sociale Veiligheid
Indien er problemen zijn op sociaal of 
psychisch gebied kun je je melden bij je 
klassencoach of Bureau Studenten Support 
(BSS). Het Cibap heeft deze speciale afdeling 
met professionals in dienst om je eventueel te 
ondersteunen op gebied van sociale veiligheid. 
Tevens hebben ze contacten met externe 
partijen om je door te verwijzen indien dat 
nodig is. 

Calamiteiten- & Ontruimingsalarm 
Alle personeelsleden van het Cibap hebben 
een instructie ontvangen over: Wat te doen bij 
een ontruimingsalarm? 
Voor jou als student geldt het volgende: 
• Volg de instructie van de docent van wie je 

op dat moment les hebt. 
• Ben je elders in het gebouw, volg dan de 

instructie van de BHV-er, conciërge of een 
ander personeelslid dat in de buurt is. 

In het algemeen geldt: zorg dat je zo snel 
mogelijk naar buiten gaat en begeef je naar de 
verzamelplaats op de parkeerplaats voor de 
Ontwerpfabriek (zie bordjes). Neem daarvoor 
de vluchtweg en de (nood) uitgang die de 
kortste verbinding met buiten vormt (bekijk dit 
eens voor de ruimtes waar je veel bent).
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Ook kun je hiervoor kijken op de ontruimings-
plattegronden die op verschillende plekken 
in de gebouwen hangen en/of volg de pijlen 
op de ontruimingspictogrammen die in de 
gangen hangen. 
Eén of twee keer per jaar worden 
ontruimingsoefeningen gehouden, zodat 
BHV-ers, medewerkers en studenten gewend 
raken aan de ontruimingsprocedure, waardoor 
bij echte calamiteiten adequaat gehandeld kan 
worden. 

Crisisteam
Het Cibap beschikt over een crisisteam die bij 
calamiteiten contacten onderhoudt met de 
pers. In geval van calamiteiten kun je verwijzen 
naar de woordvoerder van het crisisteam. Ga 
nooit zelf de pers te woord staan.

Milieu/gebouwen/veiligheid
Om onze schoolgebouwen schoon en 
opgeruimd te houden, hebben wij een aantal 
regels: 
• Gebouwen, terreinen en inventaris moeten 

netjes blijven. 
• Je fiets stal je in de fietsenstalling tussen het 

schoolgebouw en de Ontwerpfabriek. 
• Heb je een fiets met een rek of een krat 

voorop, plaats deze dan in de daarvoor 
bestemde stalling. 

• Lokalen en werkplaatsen worden 
opgeruimd achtergelaten. 

• Draag vereiste veiligheidskleding 
en beschermingsmiddelen in de 
praktijklokalen. 

• Blokkeer nooit vluchtwegen of 
brandblussers. 

• Houd je aan de algemene gedrag-codes 
voor berichtgevingen over het Cibap op 
sociale media.

20



5 Studentenplein

Het Cibap heeft speciaal voor studenten het 
studentenplein. Hier kun je terecht met alle 
vragen over je studie. Een aantal servicebureaus 
is gevestigd op het studentenplein: Bureau 
Student Support, Bureau Bedrijfscontacten, 
Bureau Kwaliteit en Bureau Examinering en 
Bureau Onderwijs. Daarnaast vind je hier ook de 
vertrouwenspersoon. Het studentenplein vind 
je als je vanaf de receptie door het restaurant 
loopt en dan door de klapdeuren linksaf gaat. 

5.1 Bureau Student Support
Hoe kom ik voor mezelf op? Hoe zorg ik ervoor 
dat ik goed in mijn vel zit? Hoe kan ik mijn 
thuissituatie verbeteren? Welke ondersteuning 
kan ik krijgen bij mijn onderwijsleerproces? Hoe 
pak ik het zoeken naar een vervolgopleiding 
aan? 

Met dit soort vragen kun je terecht bij Bureau 
Student Support. Tijdens je studie is je 
studiecoach je eerste aanspreekpunt. Hij/zij 
kan je doorverwijzen naar het Bureau Student 
Support. Samen vullen jullie het daarvoor 
bestemde formulier in. Heb je vragen of is de 
situatie urgent, dan kun je ook rechtstreeks naar 
de balie van het studentenplein komen. De 
medewerkers van het Bureau Student Support 
zorgen er dan voor dat je bij de juiste persoon 
terecht komt.

5.2 Bureau Bedrijfscontacten
Voor vragen over de beroepspraktijk-vorming 
(BPV), een praktijkovereenkomst of voor 
informatie over de BPV (stage) kun je terecht 
bij Bureau Bedrijfscontacten. Ook helpen zij 
je aan informatie over terugkomdagen of om 
een afspraak maken met je BPV-begeleider. 

5.3 Bureau Kwaliteit en 
Examinering

Voor alle vragen over je examens kun je 
terecht bij Bureau Kwaliteit en Examinering. 

5.4 Bureau Onderwijs
Voor vragen over versnellen en de 
Zomerschool kun je terecht bij Bureau 
Onderwijs. 

5.5 De vertrouwenspersoon
Met de vertrouwenspersoon kun je een 
gesprek aanvragen als je een probleem 
hebt dat vertrouwelijk moet worden 
behandeld. Je kunt daarbij denken aan 
problemen met een medestudent of 
docent, mikpunt of slachtoffer zijn van 
pestgedrag, seksuele intimidatie, geweld of 
discriminatie hier op school. Lees meer over 
de vertrouwenspersoon op intranet.
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6 Schoolvoorzieningen

6.1 Studentenpas
Het Cibap werkt met een studentenpas. Deze 
pas kun je buiten het Cibap gebruiken als 
kortingspas in verschillende winkels, musea en 
voor onder andere aankoop van software. Op 
het Cibap gebruik je de pas in de werkplaats 
voor gereedschapregistratie en uitleen en als 
legitimatie tijdens excursies. Daarnaast lopen 
alle printfaciliteiten via de studentenpas. Bij de 
studentenwinkel kun je printcredits op je pas 
laten zetten. Draag je studentenpas altijd bij je.

6.2 Faciliteiten
Studentenwinkel
Het Cibap beschikt over een winkel waar je 
benodigdheden voor je studie kan kopen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan papier, verf, 
kwasten, markers, etc. Ook kun je hier 
verslagen laten inbinden. 
De winkel is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 
16.30 uur. In de studentenwinkel kun je alleen 
betalen via pin.

Kluisjes
Om niet steeds met gereedschappen en/
of materialen te hoeven reizen, kun je op 
school een kluisje huren. Je kunt een kluisje 
aanvragen en betalen bij de studentenwinkel. 
De kosten zijn hiervoor € 15,00 per jaar. Je 
huurt het kluisje voor de periode dat je op 
school lessen volgt. Aan het einde van het 

studiejaar of wanneer je op stage gaat lever 
je de sleutel in. Bij inlevering van je sleutel 
krijg je € 5,00 retour. Bij schade aan of vervuild 
afleveren van het kluisje, ontvang je het 
sleutelgeld niet terug. Bij verlies van de sleutel 
moet je weer een nieuwe aanschaffen voor 
€ 5,00. In de Ontwerpfabriek is een beperkt 
aantal dagkluisjes beschikbaar. Hier kun je 
gratis gebruik van maken. De kluisjes dienen 
aan het eind van de dag leeg te zijn. De directie 
is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van 
goederen uit je kluisje.

Draadloos netwerk 
Je kunt voor je eigen laptop een aansluiting 
krijgen op het draadloos netwerk van het 
Cibap. Daarvoor gelden echter wel bepaalde 
systeemeisen. Een vereiste is dat je laptop 
is voorzien van een WIFI (802.11A, 802.11B, 
802.11G of 802.11N) netwerkkaart. Een 
virusscanner is (voor Windows laptops) 
verplicht, waarbij het zo is dat je hier zelf voor 
verantwoordelijk bent en de virusscanner moet 
installeren voordat je laptop op het netwerk 
mag. Bovendien kun je via intranet software 
downloaden om gebruik te kunnen maken van 
de printfaciliteiten. 
Je kunt je aanmelden op het draadloze netwerk 
van het Cibap zodra je een gebruikersnaam en 
wachtwoord hebt ontvangen van het Cibap. 
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7 Buitenschoolse 
activiteiten

7.1 Studentenraad
Naast een Ondernemingsraad en een 
Adviesraad Ouders heeft het Cibap een 
studentenraad (SR). De SR bestaat uit  
7 studenten, waarbij elke opleiding minimaal 
door 1 student wordt vertegenwoordigd. De 
SR krijgt alle belangrijke informatie te horen, 
waardoor zij kunnen meepraten en beslissen 
over het onderwijs op het Cibap. Heb je een 
onderwerp dat je graag wilt bespreken met de 
SR, mail dan naar sr@cibap.nl 

7.2 Feestcommissie
Het Cibap kent een feestcommissie. Deze 
organiseert twee keer per jaar (thema-) feesten 
voor studenten. 
In deze feestcommissie zitten studenten 
die zelfstandig de feesten organiseren 
onder supervisie van een docent. Aan het 
begin van het nieuwe studiejaar wordt de 
feestcommissie, indien nodig, aangevuld met 
nieuwe enthousiaste studenten. 

7.3 Zwolle Bruist
Als fase 1 student van het Cibap maak je na 
de zomervakantie kennis (of heb je al kennis 
gemaakt) met de studiestad Zwolle tijdens de 
Zwolse Bruisweken. Deze mbo variant van de 
introductieweken voor studerend Zwolle wordt 
georganiseerd door Buro Ruis. 

Mediathecaris
Op verschillende studielandschappen staan 
kasten met vakliteratuur, zowel boeken als 
tijdschriften. De mediathecaris verzorgt en 
onderhoudt deze collectie. Als je op zoek bent 
naar informatie – digitaal of analoog – kun je 
bij haar terecht.  
Ze is bereikbaar via ingrid@cibap.nl
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Buro Ruis organiseert en ondersteunt 
wekelijks de meest uiteenlopende culturele 
activiteiten voor de Zwolse (mbo) student. 
Voorbeelden zijn concerten, comedy 
avonden, dancefeesten, lezingen, proeverijen, 
workshops en festivals. Meer informatie over 
het programma en activiteiten vind je op www.
buroruis.nl. 

7.4 Professioneel Studenten  
PR-team

De dienst Marketing & Communicatie 
organiseert gedurende het studiejaar 
verschillende activiteiten voor vmbo- en 
havo-leerlingen die kennis willen maken met 
het Cibap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
Open Dagen en voorlichtingsmiddagen. Bij 
deze activiteiten kan de dienst altijd hulp 
gebruiken van enthousiaste studenten, die 
het leuk vinden om bezoekers van informatie 
te voorzien. Je bent hierbij het visitekaartje 
van de school. Daarom is er een Professioneel 
Studenten PR-team. De studenten die hierin 
zitten worden gevraagd om te helpen bij deze 
activiteiten. De activiteiten vinden vaak plaats 
onder schooltijd. Ben jij een enthousiaste 
student en vind jij het leuk om te helpen 
tijdens activiteiten van de dienst Marketing & 
Communicatie? Stuur dan een mail naar  
mc@cibap.nl

Gebruik beeldmateriaal en werk  
van studenten
 
Het Cibap maakt actief gebruik van 
communicatiemiddelen zoals video’s 
en allerlei drukwerk. Wij maken in deze 
middelen gebruik van foto’s en ander 
beeldmateriaal van werk van studenten. 
Dit gebruiken we online (op de social 
mediakanalen van het Cibap en de website 
van het Cibap) en in verschillende soorten 
drukwerk. Op deze manier willen wij 
toekomstige studenten een beeld geven 
van wat je leert op het Cibap. 
Mocht je bezwaar hebben tegen het 
gebruik van foto’s of ander beeldmateriaal 
van werk dat jij hebt gemaakt, dan kun je 
hier schriftelijk een bezwaar voor indienen. 
 Mail dan naar: mc@cibap.nl
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