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‘If not us, then who?’
Dutch Design Week 2018

Inleiding

Staand middenin de sterk veranderende samenleving stellen wij onze
plannen voor de komende jaren op. Ook de kwaliteitsagenda die
voorligt maakt daarvan onderdeel uit. Wij kijken ook verder vooruit.
Ons toekomstboek 2020 is op dit moment een leidraad voor ons
handelen. In thematafels bereiden wij ons voor op de voortzetting
van die toekomstvisie, met daaraan gekoppeld de strategische
keuzes die wij als vakschool willen maken. In de loop van 2019 zal het
toekomstboek 2025 gereed zijn; een voortzetting van de stappen die
we al hebben gezet, maar ook met aanscherpingen en verdiepingen
en een opnieuw geformuleerd perspectief.
We kijken daarbij steeds naar onze omgeving, onze medewerkers en
vooral onze studenten: hoe reageren wij in onze strategie en beleid
op die toekomst die zich ontvouwt?
In deze kwaliteitsagenda maken wij een start en koppelen daaraan
doelen die wij onszelf stellen om de kwaliteit van ons onderwijs
meetbaar, zichtbaar èn merkbaar te verbeteren.
Kijkend naar de mondiale ontwikkelingen realiseren wij ons dat
we meer dan ooit creatieve learners en makers nodig hebben
om oplossingen te bedenken voor de vraagstukken van morgen.
Creativiteit en technologie gaan daarin hand in hand.
De creatieve sector fungeert steeds meer als aanjager in de
omvangrijke transities die zich in de nabije toekomst in de
samenleving voordoen.. Als tref- en kruispunt van de creatieve
industrie, willen we ons als vakschool voortdurend en intensief
verhouden tot die zich uitbreidende en groeiende topsector, zowel
in de regio, als nationaal en internationaal.
1
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We staan daarmee voor grote uitdagingen om ons onderwijs
steeds kwalitatief op hoog niveau vorm te geven. Dat vraagt van
onze docenten enerzijds de blik naar buiten en tegelijkertijd een
voortdurend aansluiten bij wat de mogelijkheden van studenten zijn.
Wendbaarheid en vitaliteit van onze medewerkers beschouwen we bij
dit alles als kritische succesfactor.
Met SintLucas, onze strategische samenwerkingspartner uit
Eindhoven en Boxtel, hebben wij veel gemeen. De regionale
contexten zijn verschillend, bovenregionaal bundelen wij onze
krachten in de regiestichting ‘No School’. Door middel van onderzoek
ontwikkelen we een gefundeerde nieuwe kijk op creatief leren.
Vanuit onze sterke basis, regionaal verankerd en bovenregionaal
gericht, bereiden we onze studenten voor op wereldburgerschap: voor
de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen. We bieden alle kansen
voor studenten die zich willen onderscheiden. Ook als het niet vanzelf
gaat.
De basis voor ons onderwijs is stevig: vijf kernwaarden richten en
sturen de competenties die onze studenten ontwikkelen om in
de creatieve industrie hun autonome plek te verwerven. Deze vijf
kernwaarden vormen ook het DNA van de strategische keuzes die wij
maken voor onze onderwijsvisie maar ook voor ons personeelsbeleid
en andere beleidsterreinen.
Deze kwaliteitsagenda gaat over voortdurend verbeteren: zonder
kwaliteit geen betekenis. En juist dat willen we zijn: van betekenis
voor studenten èn voor de wereld waarin zij een rol gaan vervullen.
Zwolle, 4 februari 2019
Versie 1: 30 oktober 2018
Versie 2:	4 februari 2019,
wijzigingen aangegeven in de tekst en in de kantlijn.
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Leeswijzer
Deze Cibap Kwaliteitsagenda is zoveel mogelijk opgebouwd volgens
de kaders die door de commissie zijn meegegeven. Daar waar er
keuzes zijn gemaakt op grond van de Cibap specifieke omstandigheden, is dat aangegeven.
Wij hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk in bijlagen en
via links verdiepende informatie te geven. Bij de betreffende
tekstpassage is een blokje weergegeven met de korte inhoud van
die informatie en een doorklikfunctie. Zo is die informatie op het
gewenste moment zichtbaar.
Hoofdstuk 1 geeft de vitale kenmerken van onze vakschool weer. Ook
schetsen wij hoe onze kwaliteitsmonitoring is opgebouwd. Vanuit dit
gegeven is namelijk invulling gegeven aan het onderdeel ‘indicatoren’
bij de diverse maatregelen.
Hoofdstuk 2 biedt een inkijk in de ontwikkeling van de creatieve
industrie en onze regionale en landelijke positie daarin: de externe
oriëntatie. De bronnen die daarbij zijn gehanteerd, alsmede de
samenwerkingspartners zijn via de genoemde links te bekijken.
Hoofdstuk 3 vormt de agenda in alle facetten.
Steeds leiden wij het hoofdthema in, waarna we de set maatregelen
weergeven die aan dat thema zijn verbonden. Elk thema sluiten wij af
met het hoofdstuk meetbaar/zichtbaar. Dit geeft steeds een weergave
van de concrete maatregel en realisatiedoelen.
Aan het einde van elk deelhoofdstuk (hoofdthema met maatregelen),
sluiten wij af met de indicatoren, waardoor de merkbaarheid voor
studenten, medewerkers en omgeving geconcretiseerd en gefaseerd
wordt over de komende vier jaar.
In hoofdstuk 4 volgt de begroting, die gerelateerd is aan de
maatregelen. Er is voor gekozen om een enigszins stabiele begroting
op te stellen voor de komende vier jaar. Op enkele thema’s
verwachten wij echter dat bij de midterm review er wijzigingen
kunnen optreden in inhoudelijke keuzes en met name de koppeling
van de financiën daaraan.
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Cibap:
Dit zijn wij
Professioneel
met karakter
CibapToekomstboek 2020

Het Cibap leidt op voor een baan of ondernemerschap in de
creatieve industrie en bereidt studenten voor op een vervolg
opleiding. Als vakschool in de regio Zwolle willen we een
kleinschalig topinstituut zijn op het hoogste mbo niveau. Ons
onderwijsaanbod richt zich wat niveau 4 opleidingen betreft
op de domeinen Ontwerp en Vakmanschap, Ontwerp en
Media en Ontwerp en Ruimte. Op het niveau 3 biedt Cibap het
domein Ontwerp en Productie. Aan ons palet aan opleidingen
(zie Cibap Facts & Figures) voegden wij in september 2017 een
achtste toe: International Creative Business Developer*.

Bijlage:
Cibap Facts & Figures

Het Cibap richt zich op Noord- en Oost- Nederland. Studenten
(en docenten) komen uit deze hele brede regio; van Delfzijl tot
Nijmegen, van Winterswijk tot West Terschelling. We hebben een
hechte verbinding met de creatieve vakscholen in Nederland,
met name met de mbo-instelling SintLucas. Daarnaast zijn er
nationaal en internationaal hechte samenwerkingsverbanden
met hbo-onderwijsinstellingen, het beroepenveld en het
bedrijfsleven. Hiermee sluiten we aan bij de creatieve arbeidsmarkt, worden stages in binnen- en buitenland gecreëerd en
spelen we in op landelijke ontwikkelingen. Onze ambitie is om
regionaal en landelijk voorop te lopen; een tref- en kruispunt te
vormen voor vakonderwijs en creatieve industrie.
4
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Cibap Pro
Het onderwijs dat we aanbieden noemen we Cibap Pro: Praktijk
Realistisch Onderwijs. Te midden van werkveld (een breed scala aan
creatief professionals), diverse externe opdrachtgevers en docenten
zetten we de student zelf aan het roer van -en centraal in- zijn of haar
onderwijstraject. We bieden de student maatwerk; versnellen kan en
mag, verdiepen en verbreden ook.

Kerncompetenties, Meesterdocenten, Leerlijnen
Vijf kernwaarden vormen de basis en daarmee het fundament van
Cibap Pro, als essentiële competenties voor de ontwikkeling van onze
studenten tot professionals: creativiteit, vakmanschap,
ondernemendheid, communicatie en communicatie.
Meesterdocenten, zijn gekoppeld aan de kernwaarden en maken een
essentieel onderdeel uit van Cibap PRO. Zij borgen onze banden met
‘buiten’ en zorgen dat actuele ontwikkelingen in het werkveld worden
waargenomen en hun weerslag vinden in onze leerlijnen.

creativiteit
vakmanschap
ondernemendheid
communicatie
omgevingsbewustzijn

De ontwerpfabriek;
waar creatieve industrie en vakonderwijs samenkomen
Ons onderwijsconcept komt volledig tot zijn recht in de Ontwerpfabriek.
Studenten, creatief professionals en opdrachtgevers brengen wij er
direct in contact met elkaar. Hierdoor kunnen we opleiden vóór en mét
de creatieve industrie. De Ontwerpfabriek geeft ons de mogelijkheid
nog meer de nadruk te leggen op ‘modern vakmanschap’. Onder de
noemer ‘Cibap in Company’ werken laatstejaars studenten van verschillende opleidingen er samen aan concrete businesscases. In de driehoek
opdrachtgever-creatief professional-docent geven ze nieuwe ideeën
vorm, experimenteren ze met materialen en technieken en komen ze
tot innovatieve oplossingen. Deze fysieke entourage zorgt voor de
omgeving waar de Cibap Pro student optimaal wordt ondersteund. In
de toekomst willen we de facilitering van het leerproces van de student
borgen door een omgeving te bieden waar geleerd, gewerkt en vooral
samengewerkt wordt. Daarvoor zoeken we de samenwerking met
creatieve professionals, De Fundatie als museale inspiratiebron en met
ArtEZ, hogeschool voor de kunsten.
5
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*Actueel:
International Creative Business Developer
Sinds september 2017 biedt Cibap de tweetalige
opleiding International Creative Business Developer aan.
Een studie die gekoppeld is aan het kwalificatiedossier
Mediavormgever en Ruimtelijk vormgever. Daarnaast
biedt de opleiding aan de studenten in samenwerking
met LOI, het eerste deel van het AD traject Media
Design aan. Het tweede deel van het AD traject rondt
de student af na het laatste jaar van de opleiding. In een
voortdurend veranderend werkveld waarin meer
traditionele beroepen van inhoud transformeren tot
‘New Jobs’ voorziet deze opleiding in een duidelijke
behoefte . “Alle aspecten van vormgeving komen
in ICBD aan de orde. Twee- en driedimensionaal
ontwerp smelten samen en worden gecombineerd
met marketing, communicatie, ondernemen en ICT”,
Een multidisciplinaire aanpak waarin studenten diverse
uitingen, middelen en producten ontwerpen en
realiseren, met een scherp oog voor de zakelijke kant
ervan”, zo blijkt uit het omgevingsonderzoek.

1

Cibap Strategie:
Toekomstboek van 2020 naar 2025
De missie, visie en strategie van het Cibap is weergegeven in het
Toekomstboek 2020. In de plannen en begrotingen èn de evaluaties
hanteren wij dit toekomstboek als de leidraad voor ons handelen.
Het organisatie-brede proces dat ten grondslag ligt aan het
verdiepen, vervolgen of vernieuwen van die strategie, vergt tijd om
het draagvlak en de realisatiekracht te optimaliseren.
In het kader van deze kwaliteitsagenda is vroegtijdig gestart met
het vaststellen van de thema’s voor het Toekomstboek 2025 dat eind
2019/begin 2020 gereed moet zijn.
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Thematafels zijn geformeerd, waaraan de nieuwe strategische thema’s
zijn gekoppeld: het zijn:
1 Pedagogisch Didactische inbedding Cibap Pro fase 1 t/m fase 4
2 Iedere Student een wereldburger
3 Creative Technology
4 Beroepsgericht ontwikkelen (LLO), Alumnibeleid
5 Ontwerpfabriek als ontmoetings- en inspiratiebron voor studenten
en professionals
6 Uitwerking Strategische Personeelsplan
7 Cultuur
Elke thematafel heeft kwaliteitsagendapunten benoemd die
opgenomen zijn in de kwaliteitsagenda.
In de loop van 2018 en 2019 leveren de thematafels de input op voor
het interne en externe gesprek over de strategie van het Cibap, dat
uiteindelijk resulteert in het Toekomstboek 2025.
De vertaling naar de kwaliteitsagenda vanuit de thematafels bleek
een spannende aangelegenheid.
De opzet gaat uit van een fasering over vier jaar. Dat vereist een hoge
mate van voorspellingskracht, immers waar verandert er zoveel als
in het onderwijs? Elk jaar bepalen de keuzes van studenten en de
ontwikkeling van de arbeidsmarkt welke opleidingen groeien en
welke niet. Die actualiteit heeft invloed op de medewerkers die nodig
zijn, de facilitering en de contacten met het beroepenveld, ook via de
beroepspraktijkvorming. Daarnaast is er de relatieve zekerheid dat
studenten drie of vier jaar op school verblijven maar is er dus wel elk
jaar een vernieuwing van de studentenpopulatie. Wet- en regelgeving
beïnvloedt eveneens het beleid en de beleidskeuzes.
Een kwaliteitsstrategie uitzetten voor vier jaar is daarom alleen zeer
globaal te realiseren.
Ook bij deze kwaliteitsstrategie is dat met name in het deel
‘indicatoren’ per maatregelen zichtbaar. Wij gaan ervan uit dat bij
de reviewmomenten er steeds gekeken wordt of de indicatieve
begroting nog steeds als leidraad kan gelden.
Wat de begroting betreft is duidelijk dat Cibap meer gaat uitgeven
aan kwaliteitsverbetering dan de indicatie van de te ontvangen
middelen aangeeft. Wij zijn ons hiervan bewust. De keuze is om toch
de totale set aan maatregelen die wij gaan invoeren te verhelderen,
en het surplus bedrag dat daarmee gemoeid is als instelling in
de eigen exploitatie jaarbegroting op te nemen. Hiermee maken
wij duidelijk dat wij de aangegeven ambities ook werkelijk gaan
waarmaken: dat past bij ons!
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Participatie en borging

De participatie van studenten, medewerkers en omgeving in de
thema’s uit de kwaliteitsagenda krijgt vorm binnen de bestaande
structuur en cyclus voor kwaliteitsborging. We maken gebruik van
enquêtes en geplande gespreksmomenten.

Cibap student enquête
Halverwege het semester krijgen alle studenten die op school zijn de
Cibap student enquête met vragen over
• Organisatorische zaken zoals roosters, toetsing en vervanging
• De kwaliteit en beschikbaarheid van begeleiding
• De inhoud van het lesprogramma:
- zijn de lessen leerzaam,
- sluiten ze aan bij de verwachtingen nu
-	en sluiten ze aan bij het toekomstperspectief
dat de student voor zichzelf heeft
Bij elk onderdeel krijgt de student de mogelijkheid tot het plaatsen
van opmerkingen.

Studentenpanels
De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die uit de student enquêtes
komen worden geanalyseerd door het opleidingsteam en zij beleggen
een bijeenkomst van het studentenpanel. Tijdens het panel gaan
studenten en docenten/teamleiding in gesprek over de signalen uit de
enquête en over oplossingen voor mogelijke problemen. Het verslag
van panelgesprek, in combinatie met de resultaten van de enquête
wordt gedeeld met het team, met de studenten en met de directie.

BPV enquêtes
Studenten die op stage zijn krijgen aan het einde van hun stageperiode de Cibap BPV studenten-enquête voorgelegd met vragen
over de voorbereiding op de stage, leerdoelen en verwachtingen en
de begeleiding tijdens de stage.
Contactpersonen bij de BPV bedrijven (omgeving) krijgen 1x per
jaar een vragenlijst: de BPV bedrijven enquête. Deze bevat vragen
over de informatievoorziening, de beoordeling (in het algemeen),
de begeleidende rol van school tijdens de stage en de kwaliteit
van de Cibap student (in het algemeen).
8
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Kwaliteitsgesprekken met CvB
1x per semester zijn er kwaliteitsgesprekken tussen College van
Bestuur en het management van de opleidingsteams. De agenda
bevat altijd dezelfde thema’s: Studenten, Medewerkers en Omgeving.
Binnen de thema’s kunnen per serie gesprekken verschillende accenten
worden gelegd. Basisinformatie wordt gegeven in de kwaliteitsmonitor.
Hier krijgen ook de enquêtes en panelgesprekken een nadrukkelijke
plek. Ook wordt de relatie met de teamjaarplannen en het onderdeel
Kwaliteit daarin gelegd. Na afronding van de gesprekken maakt het
CvB de balans op en komt met conclusies en aanbevelingen die
managementbreed en met studentenraad en ouderadviesraad worden
gedeeld. Deze werkwijze wordt gehanteerd sinds 2015.

Kwaliteitsagenda
Het bespreken van de ambities voor de kwaliteitsagenda is onder meer
via bovenstaande route tot stand gekomen. De terugkoppeling over
de vorderingen zal op dezelfde manier plaatsvinden: elk semester een
analyse van de Cibap studenten enquêtes en de BPV bedrijven enquête,
een terugkoppeling van de gesprekken die in de studentenpanels
hebben plaatsgevonden en rapportage van de voortgang tijdens de
kwaliteitsgesprekken met het management van de opleidingsteams.

Cibap Active
Nadenkend over de manier waarop we participatie kunnen vormgeven
over thema’s die vanuit de kwaliteitsagenda gedeeld kunnen, zal Cibap
Active worden ingericht. Dit is een platform dat bestaat uit studenten
vanuit alle domeinen en alle opleidingen. Cibap Active gaat zich
bezighouden met de thema’s uit de kwaliteitsagenda. Het platform
wordt geraadpleegd over deze thema’s, evalueert en geeft adviezen.
Ook de studentenraad is hierin opgenomen, om de relatie te kunnen
leggen met de ontwikkelingen binnen onze vakschool die zij volgen.
Cibap Active kan vragen om specifieke informatie of suggesties doen
voor evaluaties.
Binnen Cibap Active wordt het al bestaande Cibap Issue Council
opgenomen. Het Issue council is een platform met afvaardiging vanuit
studenten, docenten en omgeving. Zij bespreken actuele gebeurtenissen
en thema’s en besluiten hoe zij zich daartoe verhouden.
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JOB monitor,
1 x per 2 jaar,
eerstvolgend 2020

oktober:
Cibap Active

juni:

november:

BPV enquête

Cibap student
enquêtes,
Cibap
studentenpanels

april:

januari:

Cibap student
enquêtes,
Cibap
studentenpanels

BPV enquête

maart:
Cibap Active
Issue council,
Platform
met afvaardiging
studenten, docenten,
omgeving.
Relatie met actuele
gebeurtenissen en
relevante thema’s.
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1

Cibap Facts & Figures

Omwille van de leesbaarheid van tekst en tabellen zijn de cijfermatige gegevens opgenomen in de bijlage Cibap Facts & Figures.
Het volgende is hierin opgenomen:
•

Demografische gegevens

•

Arbeidsmarktrendement

•

Mediavormgever en de creatieve industrie

•

Doorstroom Hbo

•

Waar komen Cibap studenten terecht?

•

Succes eerstejaars

•

Voortijdig Schoolverlaten

•

Jaarresultaat

•

Diplomaresultaat

•

Startersresultaat

•

Medewerkersonderzoek

Bijlage:
Cibap Facts & Figures
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Inhoud
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De creatieve industrie
De creatieve industrie in de regio
MBO in de regio Zwolle
Positie van de vakscholen
Partner Matrix

De
creatieve
industrie

Het rapport van de Raad voor Cultuur
‘Ontwerp voor de toekomst’ (2018)
geeft een beschrijving van de positie
van de creatieve industrie.

cultuur.nl/upload/
documents/tinymce/
Ontwerp-voor-detoekomst.pdf

De stand van zaken en ontwikkelingen
in de sector beschrijft het rapport als volgt:
“We zien een veelkleurige sector: rijk aan tradities en uiteenlopende
praktijken. Ontwerpers zijn werkzaam als zzp’er, in dienst van
bedrijven of van ontwerp en architectenbureaus. Ze manifesteren
zich lokaal en internationaal, individueel en collectief. Ze werken
in opdracht en autonoom, ze ontwerpen al onderzoekend en
onderzoeken ontwerpen. Ze veranderen vormen, ketens en
systemen. Ze verbinden hun creativiteit aan vele domeinen:
van cultuur tot gezondheidszorg, van defensie tot stedelijke
vernieuwing, van mobiliteit tot duurzame leefomgevingen. Ze
werken disciplinair, multidisciplinair en transdisciplinair.”
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“De kleinschaligheid en hybriditeit van de sector zijn enerzijds een kracht
omdat die de sector flexibel en wendbaar maken. Maar aan de andere kant
maakt met name de kleinschaligheid, vooral door de lage organisatie
graad, de sector ook kwetsbaar, bijvoorbeeld voor schommelingen in
de conjunctuur. Relatief kleine spelers blijven bovendien gemakkelijk
onzichtbaar, zijn onvoldoende opgenomen in kennisnetwerken en hebben
een zwakke onderhandelingspositie. Hierdoor blijft de potentie van de
sector om bij te dragen aan maatschappelijke transitievraagstukken nog
grotendeels onbenut.”
De Raad komt met zes aanbevelingen
1 Versterk de infrastructuur: versterk het eigen netwerk en betrek
stedelijke cultuurregio’s bij de gezamenlijke agenda’s
2 Faciliteer en financier ontwerponderzoek
3 Stimuleer de in- en doorstroom van startend talent
4 Benut de potentie van de ontwerpsector bij de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken
5 Zorg voor een beter beheer en behoud van het ontwerperfgoed
6 Bouw voort op internationalisering.
Deze aanbevelingen zijn voor Cibap zeer herkenbaar en sluiten aan bij de
eigen waarnemingen. In deze Kwaliteitsagenda zal een aantal keren aan
het rapport gerefereerd worden.
Het Trendbureau Rozenbrood heeft voor ons de belangrijkste verschuivingen
m.b.t. creativiteit in beeld gebracht. Dit levert het volgende overzicht op:
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Ook heeft Trendbureau Rozenbrood gekeken naar verschuivingen
met betrekking tot onderwijs:

Bijlage:
Managementsamenvatting
Crossover
Mapping the Future for
SintLucas/Cibap
(oktober 2018)
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2

De creatieve industrie in de regio

Het vasthouden van creatief en ondernemend
talent is een belangrijke voorwaarde voor de
economische bedrijvigheid van Zwolle. De
‘creative class’ is de motor en aanjager van een
stedelijke diensteneconomie. Waar deze woont,
vestigen bedrijven zich, worden veel nieuwe
bedrijven gestart en neemt de werkgelegenheid
toe.
Behalve aan de economie, draagt de creatieve
industrie ook bij aan het culturele klimaat van
Zwolle. Beide aspecten vormen het ‘cultureel
kapitaal’ van Zwolle. We moeten kijken hoe we
dat nog beter kunnen benutten. We willen daarbij
zo veel mogelijk de vertaalslag faciliteren van
creatieve ideeën naar praktische toepassingen,
door ruimte te bieden aan broedplaatsen,
startups en jonge creatieve ondernemers’.
Cultuurnota Zwolle 2016-2020, april 2016
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De creatieve industrie is de 2e topsector in de regio Zwolle, gemeten
naar bedrijfsvestigingen (ca. 3500). Zwolle zelf kent een groei in het
aantal bedrijfsvestigingen (1179) en arbeidsplaatsen (2192). Voor de
definitie is de indeling van TNO gebruikt, hiermee valt ICT buiten de
cijfers, alhoewel ook hiervoor sprake is van een connectie naar de
creatieve industrie.
De subsector Kunsten is het grootst als het gaat om het aantal bedrijfsvestigingen. Hierbij moet wel aangetekend worden dat veel zelfstandigen in de subsector kunsten een ‘hybride beroepspraktijk’ hebben:
deels in dienst en deels zelfstandig.
De Subsector Media en Entertainment: dat zijn met name bedrijven
op het gebied van fotografie en films, gevolgd door uitgevers van
boeken.
De Subsector Creatieve Zakelijke Dienstverlening is een grote
subsector wat betreft het aantal werkzemen. Reclamebureaus zijn
hierin de grootste groep. Andere groepen zijn sofwareproducenten,
PR bureaus en bedrijven gericht op advertenties.
Uit de gegevens van BIRO (bedrijfsvestigingen) blijkt dat de creatieve
industrie en de onderliggende subsectoren groeien. Cijfers tot en
met augustus 2017 bevestigen deze groei. Bij de subsector Creatieve
Zakelijke Dienstverlening was er een starterspiek in 2013 als gevolg
van de crisis. In 2015 en 2016 waren er meer stoppers dan starters. In
2017 is er weer groei en een positief saldo.
Bovenstaande informatie is afkomstig uit een onderzoek in opdracht
van de Gemeente Zwolle. Het rapport zelf is als bijlage toegevoegd.

Bijlage:
Behoefteverkenning starters & startups Creatieve Industrie (oktober 2017)
Deze verkenning geeft de behoeftes weer van starters en startups in de creatieve industrie in Zwolle. Het
bevestigt welk potentieel in Zwolle aanwezig is, en welke groei de creatieve industrie in de afgelopen jaren in de
gemeente en in de regio heeft plaatsgevonden. In het rapport wordt vervolgens weergegeven op welke wijze het
ondernemend en creatief talent en plek geboden kan worden in de regio.

Bijlage:
Profiel Stedelijke Cultuurregio Zwolle Experiment & Ernst – een groeiproces)
(oktober 2018)

In het Profiel Stedelijke Cultuurregio Zwolle: ‘Experiment & Ernst – een groeiproces’ (oktober 2018) wordt
geconstateerd dat de cultuurparticipatie op het gebied van media, beeldend en ontwerp in de regio het laatste
decennium sterk is toegenomen.
Het rapport beschrijft vijf ambities voor het verstevigen en vernieuwen van het culturele ecosysteen.
Eén van de ambities die in het profiel is verwoord, is het realiseren van fysieke plekken in Zwolle en in de regio,
waar ruimte is voor creativiteit, crossovers en talentontwikkeling. Zo heeft Cibap ambitieuze plannen om samen
met De Fundatie en ArtEZ (Hogeschool voor de Kunsten) creatieve opleidingen te centreren in de Spoorzone
Zwolle.
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2

MBO in de regio Zwolle

De Regio Zwolle behoort tot de economische
en innovatieve top 10 regio’s in Nederland. De
geografische ligging, tussen de Randstad en het
Noorden biedt kansen voor economische groei en
meer werkgelegenheid. Maar, nog niet alle mensen
doen mee en nog niet alle talenten van werkenden
en bedrijven worden ten volle benut.
Uit: de kwaliteitsagenda mbo van de regio Zwolle

De vier Zwolse Mbo instellingen hebben afstemming gezocht
over gezamenlijke speerpunten voor de kwaliteitsagenda. Er is
synergie gezocht met de ambities uit de Human Capital Agenda
van de Regio Zwolle. Dat zijn:
1 Beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, voldoende
arbeidskrachten nu en op middellange termijn
2 Inclusiviteit, iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte
voor ontwikkelen
3 Wendbaarheid van mensen en systemen.
Dit heeft geleid tot 5 gezamenlijke speerpunten voor de Zwolse
mbo’s. De drie landelijke speerpunten zijn toegeschreven naar de
Zwolse regio en er zijn twee speerpunten toegevoegd: leven lang
ontwikkelen en de school als lerende en wendbare organisatie.

Bijlage:
De kwaliteitsagenda mbo
van de regio Zwolle
De regio Zwolle behoort tot de
economische en innovatieve
top 10 regio’s in Nederland. De
uitdagingen waarmee de regio
zich geconfronteerd ziet, zijn
onder andere vertaald naar
een Human Capital Agenda
Regio Zwolle. Hierin werken
partners samen om een proactieve werkzekerheid regio
te realiseren. De Zwolse mbo
en Hbo instellingen werken
daaraan actief mee. De vier
mbo instellingen Deltion,
Landstede, Mbo Zone en Cibap
vertalen de speerpunten in hun
kwaliteitsagenda.
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Creative Board
Cibap neemt actief deel aan de Creative Board, die
is vertegenwoordigd in de Economic Board van
de Regio Zwolle. “De Creative Board verbindt de
creatieve industrie in de regio maar ook met
andere topsectoren, verrijkt zo het talent en helpt
(maatschappelijke) organisaties verder met een
creatieve oplossing voor ieder vraagstuk.”
Cibap heeft het voorzitterschap van de Creative Board.
De board heeft in 2017 de Creative Council gerealiseerd,
een online platform voor de werkers in de creatieve
industrie. Het platform realiseert de verbinding tussen
vraag en aanbod. Studenten van Cibap schrijven zich
in op het platform van de Creative Council en zijn zo
zichtbaar in de regio, samen met en voor de professionele
creatieve ondernemers.

2

Bijlage:
Projectplan Creative Council
In 2017 is met steun van provincie
en gemeente de Creative Council
opgericht. Dit projectplan
beschrijft de opzet van de Council
en het faseplan.

Positie van de vakscholen

De elf vakinstellingen in Nederland hebben gezamenlijk
gekeken naar hun positie in het MBO onderwijsveld. Met name
als het gaat om de (regio)positionering wijken zij af van de
ROC’s. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring die als is
toegevoegd.

Bijlage:
De Kwaliteitsagenda van de
vakinstellingen
(mei 2018)
In deze verklaring geven de
elf vakinstellingen aan hoe
zij het speerpunt ‘aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt’ uit het
bestuursakkoord vertalen in
de kwaliteitsagenda en wat de
karakteristieken van de specifieke
positie van de vakinstellingen
zijn.
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Partner Matrix

Partners

Thema

Samenwerking m.b.t.

Link naar bijlage of URL

Zwolse 4 (MBO)

Arbeidsmarkt
Leven Lang
Ontwikkelen

Aanbod en werkorganisatie

Bijlage:
De kwaliteitsagenda mbo van
de regio Zwolle

Kwetsbare jongeren

Programma Zwolse VSV

Vitaliteit

Wendbare organisatie

Zwolle Studentenen studiestad

Thema’s:
Onderwijs van de toekomst
Economische topregio en
arbeidsmarkt
Zwolle Studentenstad

Arbeidsmarkt

Top 100

Gelijke kansen

Internationalisering (hubs)
Excellentie (Northampton)

No School

Onderzoek & academische
werkplaats

Bijlage:
Creativiteit, de 21st century skill
in het mbo

Thema-overstijgend

Trendonderzoek Rozenbrood

Bijlage:
Crossover by Rozenbrood

Nimeto

Gelijke kansen

Excellentie: restauratieschilder

Vakscholen

Thema-overstijgend

Federatie Christelijk
MBO

Identiteit

Practoraat Verschillen Waarderen

Bijlage: Practoraat Verschillen
Waarderen

Topcentrum
E-commerce Zwolle

Arbeidsmarkt

E-commerce

Link:
kennispoortregiozwolle.nl/
e-commerce/

ITPH Zwolle

Gelijke kansen

Creative technology

Link:
itph-academy.nl/over-ons/

Economic Board
Zwolle/ Creative Board
Zwolle

Thema-overstijgend

Gemeente Zwolle/
Regio Zwolle

HCA agenda
Profiel Stedelijke
Cultuurregio

Zwolse 8 (MBO/HBO)

SintLucas

Bijlage:
De kwaliteitsagenda van de
vakinstellingen

Bijlage:
Projectplan Creative Council

Regiodeals

Bijlage:
Profiel Stedelijke Cultuurregio
Zwolle
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Ambities en maatregelen

Inhoud
3a Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

3a

Opleiden
voor de
arbeidsmarkt
van de
toekomst

Inleiding: klaar voor morgen door er vandaag aan te werken
1 Cibap Top 100, lijst van verbinding betrokkenheid en kansen
2 Accountmanagers, verkenners en verbinders
3 Cibap Alumni, INbeeld en Incontact
4 Vertaling naar leerlijnen, actueel onderwijs door verbinding met buiten
5 Ontwerpfabriek als tref- en kruispunt
6 Cibap in Company
7 Vervolg verbeterplan BPV
8 Leven Lang Ontwikkelen, voor iedereen die wil (en moet) blijven leren
Indicatoren kwaliteit voor studenten, medewerkers en omgeving

Inleiding

Klaar voor morgen
door er vandaag aan te werken
Morgen is de wereld alweer anders dan vandaag. Net zo snel, zo niet
sneller, bewegen de maatschappij en arbeidsmarkt. Die continue
veranderingen vragen om wendbaarheid, innovatiekracht en het
vermogen om creatief te denken en te handelen; kwaliteiten die de
creatieve sector kenmerken en die wij helpen ontwikkelen bij onze
studenten. Nu al klaar voor morgen, dat is ons doel.
De creatieve industrie of ontwerpsector heeft zich inmiddels wel bewezen
als economisch relevante sector. En als onmisbare speler en inspirator in
samenwerkingsverbanden met andere sectoren. Creativiteit en innovatiekracht bieden dan ook een verfrissende kijk en vernieuwende antwoorden
op maatschappelijke en zakelijke vraagstukken.
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Ambities en maatregelen
De arbeidsmarkt van nu en morgen vraagt om meer dan alleen talent
en creatief DNA. Het vraagt om ondernemerschap en omgevings
bewustzijn, om kennis van digitale en technologische ontwikkelingen,
om combineren van ambacht en e-cultuur, om te kunnen en willen
samenwerken, cross-sectoraal, over de grenzen.
Een goede voorbereiding, door er vandaag aan te werken. En dát vraagt
wat van onze instelling als tref- en kruispunt voor vakonderwijs, creatieve
industrie én arbeidsmarkt. Daarom zoeken en maken wij verbinding
tussen binnen en buiten. En andersom.
De Raad voor Cultuur heeft in september een uitgebreid rapport
uitgebracht over de ontwerpsector en spoort onder meer aan tot het
stimuleren van netwerken, vooral in de regio. Zwolle wordt genoemd als
stad die zichtbaar ‘creatieve broedplaatsen’ stimuleert en mogelijk maakt.
Er wordt dus in de gehele regio hard gewerkt aan morgen. Daar werken
wij als Cibap aan mee. Met concrete, doelgerichte maatregelen.

Door de snel veranderende
arbeidsmarkt, zullen we een
flexibele houding moeten
aannemen en met een
onderzoekende blik kunnen
inspelen op deze veranderingen.
Het is dus belangrijk dat we daar,
als studenten, mee leren omgaan.
Alex Douw, student International
Creative Business Developer

Bronnen:
‘Ontwerp voor de toekomst’,
Raad voor Cultuur
https://www.cultuur.
nl/upload/documents/
tinymce/Ontwerp-voor-detoekomst.pdf
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1

Cibap Top 100
Lijst van verbinding,
betrokkenheid en kansen

Ambities en maatregelen

Ambitie
De Top100 is een fysieke lijst van bedrijven en ondernemers. Ten
eerste samengesteld op concrete doelstellingen en prioriteiten. Zoals
het verwerven van betekenisvolle schoolprojecten en goede stageen examenbedrijven. Daarnaast is het een instrument voor contact
en verbinding, een tool om de markt te verkennen, om doorlopend te
onderzoeken hoe de markt ontwikkelt, wat er speelt en wat actuele
behoeften zijn bij organisaties in de regionale markt én creatieve
industrie.
Bij ieder nieuw contact is het uitgangspunt: ‘wat wordt de student
er beter van’. Daarnaast biedt een georganiseerd netwerk eveneens
groei- en ontwikkelkansen voor onze medewerkers. Leren van de
markt, geïnspireerd raken, bijblijven en vooroplopen als het gaat
om (vak)kennis en ontwikkelingen: essentieel voor de actualiteit en
kwaliteit van ons onderwijs.
Vakonderwijs en
bedrijfsleven hebben
elkaar nodig. De
wederzijdse betrokkenheid
tussen het Cibap en de
regionale arbeidsmarkt is
een gegeven, het is echter
geen vanzelfsprekendheid.
Duurzame, wederkerige

Wederkerigheid is een kenmerk en voorwaarde van onze Top100.
Het is een lijst van partnerschap en participatie. Wij bieden bedrijven
praktische zaken als faciliteiten, kennis en handen om projecten te
realiseren, modules en programma’s om medewerkers te helpen in
hun ontwikkeling (LLO). Zo dragen wij direct bij aan de regionale
arbeidsmarkt.
SintLucas en Cibap vullen en benutten deze zorgvuldig samen te
stellen lijst voor bovenregionale samenwerking met de creatieve
industrie.

samenwerkingen
ontstaan niet vanzelf. Dat
vraagt focus én zicht op
behoeften en kansen. Dat
maken wij concreet en
praktisch met
de Cibap Top 100.
Minze Leistra - coördinator
Bureau Bedrijfscontacten Cibap
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Maatregelen
Om te kunnen bouwen aan een inspirerend en doeltreffend netwerk
krijgen gekwalificeerde medewerkers taakuren voor:
• netwerken;
• bezoeken en verkennen van de arbeidsmarkt;
• het verzamelen van de kennis die nu nog binnen de bedrijven zit;
• zich vanuit (vak)kennis te koppelen aan projecten die van buiten
ons onderwijs binnenkomen;
• hun kennis te delen bij bedrijven, indien nodig gedetacheerd;
• verbinding zoeken met aanpalende sectoren.

Meetbaar, zichtbaar
•
•
•
•

Tool is werkend in 2019.
Tenminste 20 docenten (anders dan stagedocenten) zijn betrokken
geweest bij activiteiten met partners uit de Top 100.
1x per halfjaar publicatie van de resultaten van de samenwerkingen met relaties uit het Top 100 bestand.
Tenminste 60 studenten zijn (naast de reguliere stages) betrokken
geweest bij activiteiten met partners uit de Top 100. Zij geven aan
meerwaarde te hebben ondervonden aan deze betrokkenheid.
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2

Accountmanagers
Verkenners en verbinders

Willen we optimale
verbinding met de
markt en arbeidsmarkt
dan moeten we naar
buiten. Dáár zijn waar de
kennis en kansen liggen.
De regio in, contact
maken en inspirerende
samenwerking
organiseren. Werken aan

Ambitie
Wij stellen accountmanagers aan.
Zij werken dagelijks aan contact met bedrijven die in welke vorm dan
ook van waarde (kunnen) zijn voor ons onderwijs én voor de ontwikkeling van onze studenten. De accountmanagers verkennen de markt
en haar bewegingen, bezoeken bedrijven en onderzoeken (ontwikkel)
behoeften van bedrijven. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor de
invulling en actualisering van de Cibap Top 100.

een continue kennisdeling
tussen onderwijs en
arbeidsmarkt.
Minze Leistra - coördinator
Bureau Bedrijfscontacten Cibap

Maatregelen
Drie BPV-begeleiders krijgen taakuren voor deze rol.

Meetbaar, zichtbaar
•	1x per halfjaar publicatie van de update van het Top 100 bestand
door Bureau Bedrijfscontacten.
•	1x per halfjaar publicatie van de samenwerkingen met relaties uit
het Top 100 bestand.
•	1x per halfjaar uitwisseling met meesterdocenten (zie maatregel
Vertaling naar leerlijnen), actie accountmanagers.
•	1x per jaar uitwisseling n.a.v. Cibap BPV bedrijven-enquête door
Bureau Bedrijfscontacten.
•	1x per halfjaar uitwisseling informatie uit Cibap student-enquêtes
door coördinator Kwaliteit.
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3

Cibap alumni
INbeeld en INcontact
Ambitie
Alumni zijn een bron van vak- en werkervaring en kunnen deze
delen met onze studenten en medewerkers. Als experts kunnen
zij bovendien direct invloed uitoefenen op ons onderwijs én op de
kwaliteit ervan.
Ons doel en plan: inzicht in onze Cibap alumni. Ofwel, actief beleid en
activiteiten opzetten. Wij willen onze alumni (weer) verbinden aan ons
onderwijs. Dat doen we door op twee niveaus actief te bouwen aan
onze creatieve community.
Niveau 1: Alumni INbeeld
Wie zijn onze alumni geworden? Zijn het werknemers of
ondernemers? Wat kunnen ze onze studenten brengen en meegeven?
Door deskresearch en/of persoonlijke benadering (enquêtes) brengen
we de positie van onze alumni in beeld, per opleiding. De data geven
ons de mogelijkheid om informatie en perspectieven te bieden aan
huidige en toekomstige studenten m.b.t. de arbeidsmarkt én -kansen.
Ook krijgen we zicht op onze relevantie en macrodoelmatigheid.

De toekomst begint bij
dromen. Onze studenten
kijken vooruit naar wie zij
morgen kunnen en willen
zijn. Die dromen zijn veelal
realiteit voor onze alumni:
levende voorbeelden
van de vele koersen die

Niveau 2: Alumni INcontact
Hier zijn binding en verbinding het adagium. We richten ons op
activatie van alumni. We creëren awareness m.b.t. het platform dat
we willen neerzetten. We nodigen uit tot meedoen en meedenken,
tot delen van kennis én faciliteiten, tot individueel en collectief Leven
Lang Ontwikkelen en tot bijdragen aan de verbetering (verrijking) van
ons curriculum en verbreding van ons Cibap vakonderwijs.

Maatregelen
•
•

je als Cibap student kunt
varen. Bovendien zijn

Menskracht inzetten voor deskresearch en benadering alumni. Dit
kan eveneens een gedeelde taak zijn voor de accountmanagers.
De community (online en fysiek) draagt voor nu de werknaam
CibapConneX. Het online platform moeten we ontwerpen en
bouwen. Dat betekent een investering in tijd (menskracht) en geld.

onze alumni onze meest
organische en directe lijn
met de arbeidsmarkt.
Koen Schuurhuis - hoofd
Marketing & Communicatie Cibap

Meetbaar, zichtbaar
•
•

CibapConneX is operationeel in 2019 (Marketing & Communicatie)
1x per halfjaar uitwisseling met meesterdocenten
(zie maatregel Vertaling naar leerlijnen),
door Marketing & Communicatie & accountmanagers.

25
terug naar algemene inhoud

terug naar inhoud Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Ambities en maatregelen

4

Vertaling naar leerlijnen
Actueel onderwijs
door verbinding met buiten

Zoals de arbeidsmarkt
beweegt, zo moeten
we ook ons onderwijs
vormgeven. Daarom
onderzoeken wij trends
en ontwikkelingen die op
ons af komen en gevolgen
hebben voor de toekomst
van onze vakstudenten.
Wat er buiten gebeurt en
te gebeuren staat, vertalen
de meesterdocenten naar
concrete leerlijnen.
Aleida Post - manager Bureau
Onderwijs Cibap

Ambitie
Actueel en toekomstgericht vakonderwijs begint met breed
zicht op ontwikkelingen en behoeften in de arbeidsmarkt.
En met maximale verbinding tussen binnen en buiten. Met
de eerder beschreven maatregelen Cibap Top 100, inzet van
accountmanagers en het alumni-beleid zijn er concrete tools
én samenwerkingen om ons curriculum continu te vernieuwen
met vraaggestuurde leerlijnen. Deze taak wordt opgepakt door
de meesterdocenten.
Vooral digitale, technologische en online ontwikkelingen vragen
(eisen!) een up-to-date en flexibel lesaanbod. Wij concentreren
ons hierbij op e-commerce. Daarmee onderstrepen wij tevens
onze positie en zichtbaarheid in de regio Zwolle die zich een
explosief groeiende e-commerce regio* mag noemen. Mét de
bijkomende werkgelegenheid en perspectieven voor de Cibap
student.
De vormgeving van onze leerlijnen (inclusief e-commerce) draait
om structurele samenwerkingen tussen bedrijfsleven (Top 100),
alumni, regionale onderwijsinstellingen en Cibap medewerkers.
Voorwaarde daarbij is dat onze mensen op de hoogte zijn van
ontwikkelingen én kansen in e-commerce. En dat zij deze weten
te verbinden aan creativiteit en toepassingen in marketing,
vormgeving en design. Met andere woorden de huidige en
toekomstige tijd toepassen in onze leerlijnen. Tegelijk vraagt het
ook om het verkennen van de mogelijkheden in de E-cultuur; het
snijvlak van design, technologische innovatie en maatschappij
(rapport van de Raad van Cultuur).
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Maatregelen
•
•
•
•
•
•

Investeren in het monitoren, beschrijven en intern presenteren
(draagkracht, inspiratie) van ontwikkelingen en behoeften.
Analyseren van de arbeidsmarkt, beschrijven effecten van de
arbeidsmarktontwikkelingen op het onderwijs van Cibap.
Vertalen van de ontwikkelingen en behoeften naar bestaande
leerlijnen.
Zorgdragen voor projecten met een e-commerce insteek.
Leergang e-commerce voor docenten ontwikkelen/inkopen.
Uitbouwen van het netwerk van kennis en kunde dat beschikbaar
is in de regio (TopCentrum).

Meetbaar, zichtbaar
•

1x per halfjaar publicatie van de update van het Top 100 bestand
door Bureau Bedrijfscontacten.

•

1x per halfjaar publicatie van de samenwerkingen met relaties uit
het Top 100 bestand.
1x per kwartaal uitwisseling met meesterdocenten, actie
accountmanagers.
1x per jaar uitwisseling n.a.v. Cibap BPV bedrijven-enquête door
Bureau Bedrijfscontacten.
1x per halfjaar uitwisseling informatie uit Cibap student-enquêtes
door coördinator Kwaliteit.
1x per jaar actualisatie leerlijnen Omgevingsbewustzijn,
Creativiteit, Communicatie, Ondernemendheid en Vakmanschap.

•
•
•
•

Word jij een creative technology artist?
Heb je een brede blik, wil je verschillende technieken
combineren en wil je door middel van nieuwe
technologie een verhaal vertellen? Dan is Creative
Technology jouw opleiding. Je komt in aanraking met
alle disciplines binnen mediavormgeving en gaat hierin
nieuwe combinaties maken en je komt in aanraking met
serious games.

Wat leer je en maak je?

Wat heb je nodig?

Wat word je?

Je leert door te doen en krijgt lessen in verschillende
disciplines van mediavormgeving. Je krijgt les in grafischeen interactieve vormgeving en in animatie en audiovisueel.
Je werkt voor externe opdrachtgevers en gaat het verhaal
van de opdrachtgever zo goed mogelijk vertalen naar een
doelgroep. Het verhaal staat hierbij centraal.
Je experimenteert met nieuwe technolgie en gaat hierbij
nieuwe combinaties maken. Je ontwikkelt creatieve en
technische concepten. Denk aan interactieve films,
augmented reality en interactieve installaties.

Technisch inzicht en interesse in nieuwe
technologie. Je hebt een gedreven
werkhouding en kan werken met deadlines.
Je houdt van experimenteren, wil bestaande
technieken combineren en staat open voor
samenwerking. Je houdt ervan nieuwe
ervaringen te creëeren voor een gebruiker.
Je zal een snelle laptop met daarop de
officiele Adobe Creative Cloud, Unity en
Cinema4D software moeten aanschaffen.

Je wordt Mediavormgever, met als
specialisatie Creative Technology.
Je bent sterk in techniek,
vormgeving en ontwikkelt een
eigen stijl. Je kan werken bij
mediabedrijven, gamebedrijven,
of gaat zelfstandig aan de slag.
Doorstuderen kan naar de
kunstacademie, filmacademie of
HBO ICT technology.

Mediavormgever
Creative Technology
Crebonr. 25201

FASE 1 — ontdekken

periode 1 en 2

FASE 3 — specialiseren

FASE 2 — specialiseren

periode 3

periode 4

periode 1

periode 2

Interaction Graphic
Design,
Motion Design,
Gaming.
Media Communication

Interaction Graphic
Design,
Motion Design,
Gaming.
Media Communication

Interaction
Graphic Design,
Gaming

Motion Design,
Gaming

Experimenteren met
fotograﬁe

Experimenteren met
video

Arduino, prototype

Gamechanger

Beeldboxfestival

Media campagne,
concept wordt gegeven

periode 3 en 4

FASE 4 — verdiepen en verbreden

periode 1

periode 2

periode 3 en 4

periode 1 en 2

Interactieve vormgeving

Animatie

Graﬁsche vormgeving

Audiovisueel

Verdiepen en verbreden
in het proﬁel Werken,
Ondernemen of Studeren
met de volgende
keuzedelen:

Keuze uit verschillende
nieuwe technieken

Keuze uit verschillende
nieuwe technieken

• Werken:
- Duurzaamheid in beroep
- Proﬁleert zich op
materialen en technieken
- Projectleiding

periode 3 en 4

Vakmanschapsleerlijn
Vakmanschap A

Vakmanschap B

Verdieping
Nieuwe technologie

Project

Exposeren en werken
voor opdrachtgevers

Cibap brede leerlijn
Creativiteit

Beeldlab/Lensbased
Ontwerpen/Concept

Ontdek je passie en
talent, voorbereiding
opleidingskeuze a.d.h.v.
ontwikkeldossier.
Aanleren van basis
vakvaardigheden, die nodig
zijn voor alle opleidingen
binnen het Cibap,
tijdens de lesblokken:
-

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

Aanleren van basisvaardigheden in de lesblokken:

Communicatie

Nederlands en Engels

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

Ruimte
Tijd en intuïtie
Helden in art & design

360 graden video, Unity

Schaduwopdracht

Expositie
van
eigen werk

Thema project
Helden in art & design

Thema project
Helden in art & design

Ideevorming

Media campagne,
concept wordt gegeven

Thema project
Helden in art & design

Thema project
Helden in art & design

Storytelling

Ideevorming

Storytelling

Fase 2 - BPV

Communicatiestijl

Argumenteren
& betogen

Presenteren (III)

Creatief Communiceren

Communiceren
‘in company’

Ik & Samenleving

Ik & Gezondheid

Vrijheid & Design

Wijsheid & Maatschappij

Duurzaamheid
& Global goals

Geluk & werken

Ondernemen
& de markt

Ondernemen & ik (II)

Klant & netwerk

Eigen bedrijf (I)

Kleine lettertjes
& meer

Eigen bedrijf (II)

Ondernemendheid

Versie 1.3 - september 2018

Fase 3 - BPV

Transformatie

Presenteren (II)

Rekenen

• Ondernemen:
- Duurzaamheid in beroep
- Projectleiding
- Lean en creatief
- Experimenteren met
materialen en technieken

Expositie
van
eigen werk

Helden in art & design

Omgevingsbewustzijn

Burgerschapsdimensies

Schaduwopdracht

• Studeren:
- Duurzaamheid in beroep
- HBO doorstroom kunst
- Experimenteren met
materialen en technieken

Fase 4 - BPV
en
proeve in de praktijk

Project You
Je wordt uitgedaagd om
het beste van jezelf te
laten zien in een project/
product of concept.
Dit wordt jouw visitekaartje
voor de toekomst.

Bijlage:
PDF Cibap leerlijnen

Cibap in Company (CIC)
Multidisciplinair
samenwerken in en met
de creatieve industrie.

Je doorloopt drie stages (BPV)

Basis-BPV fase 2 (onder begeleiding)

Verbredings-BPV fase 3 (met ondersteuning)

Specialisatie-BPV fase 4 (zelfstandig)

De beroepspraktijkvorming (BPV) is een periode van driemaal twintig
weken waarin je in staat wordt gesteld om beroepsgerichte kennis en
vaardigheden op te doen en deze direct toe te passen. Je werkt actief
mee in het arbeidsproces en je leert welke beroepshouding passend is.

Tijdens de eerste BPV ga je de kennis en vaardigheden die je op school
hebt geleerd toepassen in de praktijk. Je zal vooral uitvoerend aan de
slag gaan met opdrachten die het BPV-bedrijf je geeft.

Tijdens de tweede BPV heb je de keuze gemaakt voor media
communicatie. Je krijgt de mogelijkheid om mee te kijken bij het tot
stand komen van een concept.

Tijdens je derde BPV komen alle vaardigheden samen. Met de proeve
van bekwaamheid worden deze vaardigheden getoetst. Je houdt je
bezig met complexe producties en ontwerpen.

B1-K2-W3: Maakt de media-uiting.

B1-K2-W1: Bereidt de realisatie voor, B1-K1-W5: maakt een ontwerp en
B1-K2-W2: Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding
of deelproject.

B1-K1-W4: maakt een concept
B1-K1-W6: Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uiting
B1-K2-W4: Levert de media-uiting op.
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Ontwerpfabriek als tref- en kruispunt

Ambitie
Met de Ontwerpfabriek tillen we materiaalkennis naar een hoger
niveau. Doel is om studenten in aanraking te laten komen met nog
meer materialen waar ontwerpers en vormgevers in de arbeidspraktijk mee werken. Zo ontwikkelen studenten bredere en diepere
kennis die ze kunnen toepassen in eigen producten en presentaties,
zowel op school als tijdens de stage. Actief experimenteren met
(innovatieve) materialen en leren werken met materiaalboeken
stimuleert creativiteit. Naast praktische kennis van de materialen
weten de studenten ook waar deze vandaan komen en wie de
belangrijkste spelers op de markt zijn als het gaat om fabrikanten.
Verder organiseren we mede op aandringen van de Studentenraad en
de docenten Omgevingsbewustzijn een Duurzaamheidsproject met
de werktitel Playground No Waste. Studenten worden uitgedaagd
voor bestaande producten, restproducten en afvalproducten nieuwe
toepassingen te verzinnen.

Maatregelen
•

•
•

•

Naast de expositieruimte van Materia een tweede ruimte inrichten
met producten van een aantal gerenommeerde fabrikanten op het
gebied van (interieur)materialen.
Met de accountmanagers van de bedrijven afspraken maken over
het up-to-date houden van de collectie.
Lezingen en workshops door fabrikanten en professionals uit de
markt organiseren en hiervoor studenten, docenten, alumni en
externe partners uitnodigen.
Organiseren Playground No Waste.

In de Cibap
ontwerpfabriek halen we
actuele en relevante kennis
en ontwikkelingen naar
binnen door middel van
lezingen, workshops en
instructiebijeenkomsten.

Meetbaar, zichtbaar
•
•
•
•

Cibap Ontwerpfabriek is
een community of makers

•

Inrichting ruimte in 2019 door kwartiermaker
Ruimte volledig operationeel in 2020 door kwartiermaker
Agenda ontwerpfabriek bevat activiteiten vanuit Materia en
Material District door kwartiermaker
1x per jaar uitwisseling met meesterdocenten actie Marketing &
Communicatie & accountmanagers door kwartiermaker
Playground No Waste heeft plaatsgevonden en is geëvalueerd.

and learners.
Ellen Bosman - kwartiermaker
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Cibap in Company

Ambitie
De praktijk is onmisbaar in vakonderwijs. Daarom halen we het
bedrijfsleven naar binnen wanneer en waar het kan. Zo ook in de
Ontwerpfabriek, de praktijkplek binnen onze school waar we de
nadruk leggen op ‘modern vakmanschap’.

Cibap leidt op voor en mét
de arbeidsmarkt. Samen
met het bedrijfsleven
geven wij daaraan
concrete invulling met
het concept Cibap in
Company. Het is dé

Hierbij is een concrete businesscase uit het bedrijfsleven het
uitgangspunt. Cibap-studenten gaan hier samen met hbo-studenten
en vakmensen uit het werkveld mee aan de slag. Ook de opdrachtgever vervult een rol in het leerproces. Samen werken zij nieuwe
ideeën uit, experimenteren ze met materialen en technieken en
komen ze tot innovatieve oplossingen. Vaak over de volle breedte
van het creatieve werkveld. Keuzedelen als ‘Experimenteren met
materialen en middelen’ en ‘Duurzaamheid in beroep’ zijn hierin
verweven. Het doel voor de kwaliteitsagenda is het voortzetten en
verder uitbouwen van deze nieuwe vorm van onderwijs, die we
‘Cibap in Company’ noemen, waarbij we ons met name richten op het
betrekken van de professional bij de uitvoering van de opdrachten
door de studentengroepen. De docent is daarbij vooral gericht op het
ondersteunen van het leerproces.

manier om studenten nu
al onderdeel te maken van
de praktijk waarin zij straks
hun plek moeten vinden.

Maatregelen
•

Elias Tieleman - meesterdocent
Cibap

Inzet van professionals bij elk CIC project, waardoor de driehoek
rond de studentengroep wordt gerealiseerd.

Meetbaar, zichtbaar
•

10 business cases per semester, begeleid door een professional,
contact gerealiseerd door de meesterdocent.
experimenteren
prototyping
community
of makers & learners

Ontwerpfabriek

opdrachtgever
materia

kennis

ontwerpers
architecten
creatieven

lezingen
workshops
instructies
studeren
ondernemen
werken

cibap
experiënce

transfer

student

cibap in
company
samenwerken
multidisciplinair
presenteren

ciblap

creatieve professional
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docent

made by
cibap
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Vervolg verbeterplan BPV

Waar de studenten in het
algemeen goed over te
spreken zijn, is de wijze
waarop de begeleiding
tijdens de BPV is opgezet.
Waar het aankomt op het
vaststellen en beschrijven
van concrete leerdoelen
vóór aanvang van een
stage, geven vrijwel alle
studenten aan hierbij
graag ondersteund te
worden. Een enkeling
weet precies wat hij of zij
uit de stage wil halen, het
merendeel vindt het echter

Ambitie
Een optimale aansluiting tussen onderwijs en praktijk is onze missie.
Met het verbeterplan BPV treffen wij concrete maatregelen om die
aansluiting verder te optimaliseren. Of wij daarmee de juiste koers
varen, dat vragen wij onze studenten ieder jaar. Zo ook dit jaar, via
enquêtes én door met ze om tafel te gaan.
Bij de evaluatie van de maatregelen uit het verbeterplan BPV is
geconstateerd dat studenten meer behoefte hebben aan
ondersteuning bij het matchingsproces: wat wil ik en kan ik leren
tijdens de BPV en bij welk (soort) bedrijf kan ik daarom het best terecht?

Maatregelen
•

fijn hierover te praten met
de studiecoach of BPV-

•

begeleider.
Uit
verslag studentenpanels ten
behoeve van de evaluatie BPV
verbeterplan.

Meer aandacht voor stagevoorbereiding tijdens de lessen
Omgevingsbewustzijn.
Inzet consultant voor het optimaal inzetten van de tool die binnen
Eduarte beschikbaar is.

Meetbaar, zichtbaar
•

•
•

Curriculum wordt aangepast en is zichtbaar gewijzigd in
2019-2020 door Bureau Bedrijfscontacten en meesterdocent
Omgevingsbewustzijn.
Gebruik van de tool in Eduarte is geoptimaliseerd in 2020, actie
Bureau Bedrijfscontacten.
Relevante vragen uit Cibap student enquête + opmerkingenveld
laten een verbetering zien. Actie Bureau Bedrijfscontacten.
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Leven lang
ontwikkelen - LLO
Voor iedereen die wil
(en moet) blijven leren
Ambitie

Een leven lang
ontwikkelen en leren
gaat iedereen aan.
Tijden veranderen en de
arbeidsmarkt beweegt
in rap tempo mee; veel
banen van nu bestaan
over tien jaar niet meer,
tegelijk komen er steeds
nieuwe bij. Daarom zetten
wij actief in op een leven
lang ontwikkelen (LLO).
Voor onze studenten,
medewerkers en voor
iedereen die wil blijven
leren.
Aleida Post - manager Bureau
Onderwijs Cibap

Met een scherpere focus op LLO sluiten wij aan op het bestuursakkoord van de MBO Raad en het ministerie van OCW en bovenal op
de scholings- en ontwikkelbehoeften in de regio. Dat doen we onder
meer door met drie andere Zwolse mbo-instellingen de handen
ineen te slaan (de Zwolse 4, zie bijlage: De kwaliteitsagenda mbo
van de regio Zwolle) én door LLO prominenter te maken binnen ons
scholingsaanbod. Voor studenten en in het bijzonder voor werkenden
die zich sinds kort of al langer op de arbeidsmarkt begeven.
Binnen de groep werkenden richten wij ons de komende jaren sterk
op Cibap alumni - tevens als logisch onderdeel van de maatregel
Alumni INcontact. We zetten ons alumni-netwerk in om het aanbod
binnen LLO te verbreden en verdiepen met kennis van alumni voor
alumni. Met andere woorden: we creëren aanbod voor buiten door
buiten naar binnen te halen.
Door het de alumni zelf te vragen brengen we de ontwikkelbehoefte
in kaart. Zo kunnen we een (bij)scholingsprogramma ontwikkelen
en aanbieden dat relevant en passend is voor deze en andere
werkenden. Tegelijk kunnen we alumni - met hun actuele kennis als (gast)docenten inzetten.

Maatregelen
•
•
•
•
•

Deskresearch zoals genoemd bij maatregel Alumni INbeeld.
Verbinding met en activatie van het alumni-netwerk, zoals
genoemd bij maatregel Alumni INcontact.
In kaart brengen ontwikkelbehoefte alumni.
Verder verkennen markt en ontwikkelbehoefte bedrijfsleven
regio Zwolle.
Ontwikkelen van (bij)scholingsprogramma’s (voor alumni).

Meetbaar, zichtbaar
•

Er ligt een concreet aanbod voor alumni in 2020 door Bureau
Onderwijs.
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Indicatoren kwaliteit
Zoals te lezen valt in de paragraaf over Participatie en borging maken we gebruik
van de bestaande kwaliteitscyclus en voegen daar het volgende aan toe.
1 Met het Platform Cibap Active willen we met studenten in gesprek
over de vraag of ons onderwijs praktijkrealistisch is en gericht op de
bestaande arbeidsmarkt.
In 2020 geven studenten het onderwijs op dit gebied het cijfer 6,5
In 2022 geven studenten het onderwijs op dit gebied het cijfer 7.
2 Verder wordt in de JOB monitor de vraag gesteld:
Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op stage?
De score op deze vraag was in 2016: 3.5 op een vijfpuntschaal.
In 2018 zagen we een afname naar 3.0.
Voor 2020 is onze ambitie om terug te keren naar het niveau van 2016: 3.5
Voor 2022 streven we naar de score 3.7.
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Inhoud
3b Gelijke kansen

3b

Inleiding: Grenzeloos onderwijs voor een toekomst vol kansen
9 Internationalisering, Cibap studenten en hun plek in de wereld
10 Virtual classrooms, kansrijke verbindingen door online verbinding
11 Tweetalig onderwijs voor grenzeloos samenwerken
12 Creative Technology, inkoop ITPH en ontwikkeling leerlijnen
13 Excellentie, continuering bestaande excellentieprogramma’s
Indicatoren kwaliteit voor studenten, medewerkers en omgeving

Gelijke
kansen
Inleiding

Grenzeloos onderwijs
voor een toekomst vol kansen
Cibap richt de blik op internationaal, in de volste breedte. Daarmee
sluiten wij aan bij de ambities van het mbo-onderwijs én bij die van
de creatieve industrie. De voornaamste reden van onze internationale
focus is uiteraard onze student. Grenzeloos kijken en leren vergroot
immers mogelijkheden en kansen. Voor de Cibap student,
voor iedereen.
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Internationalisering staat stevig op de kaart en hoog op de agenda.
In hun rapport ‘Ontwerp voor de toekomst’ besteedt de Raad voor
Cultuur ruim aandacht aan het belang van internationale oriëntatie.
‘De ontwerpsector is steeds actiever aanwezig op het wereldtoneel
en er vinden volop internationale uitwisselingen plaats’, zo schrijven
zij. Wij onderschrijven het.
Ook in de regio Zwolle is internationalisering een prominent
agendapunt. Volgens de Regio Zwolle Monitor 2017 groeit het
aantal exporterende bedrijven in de regio. Ook is het belang van de
regio Zwolle in de totale nationale export en import de laatste jaren
toegenomen. Een mooie, kansrijke regio voor ons vakonderwijs.
En meer nog: voor onze studenten.
In een wereld en tijd waar grenzen en afstanden vervagen, zien
wij het als onze taak om de student van vandaag voor te bereiden
op het internationale karakter van morgen. Werk en arbeidsmarkt
worden steeds complexer. Generieke vaardigheden zoals rekenen
én taal worden daarmee steeds belangrijker voor het vakmanschap
in de (nabije) toekomst. Reden voor Cibap om de Engelse taal
prominenter op de kaart te zetten.
Ook digivaardigheid en technologisch bewustzijn hebben onze
volste aandacht. Onder de noemer Creative Technology verbinden
wij technologie met creativiteit. We leggen scherp de focus op
meer technologie binnen ons creatieve onderwijs. ‘De creatieve
industrie is een sterke toepasser van nieuwe technologie en
realiseert daarmee innovatieve oplossingen’, zo valt te lezen in de
Kennis- en Innovatieagenda Creatieve Industrie. Ook dát onderschrijven wij.

Bronnen:
cultuur.nl/upload/
documents/tinymce/
Ontwerp-voor-de-toekomst.
pdf
‘Ontwerp voor de toekomst’,
Raad voor Cultuur

regiozwollecongres.nl/uploads/default/r/z/rzc-monitor-2017-0.pdf
Regio Zwolle Monitor

nro.nl/wp-content/uploads/2015/05/ToekomstvVakmanschapdruk.pdf
Rapport ‘De toekomst van
vakmanschap’

bna.nl/wp-content/
uploads/2017/10/CLICKNL_
KIA_2018-2021.pdf
Kennis en Innovatieagenda
Creatieve Industrie

Grenzen vervagen steeds meer,
er valt daarom nog veel te leren
en ontdekken over andere
culturen. Naar mijn mening doe
je dat het beste, door het met
je eigen ogen te zien. Daarom
vind ik het belangrijk dat mijn
opleiding net zoveel aandacht
besteed aan internationalisering
als aan het eindexamen
Nederlands.
Mees Rooij, student Creatief Vakman
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Internationalisering
Cibap studenten en hun plek in de wereld
Ambitie
De Onderwijsraad vindt dat iedereen bij het verlaten van het
onderwijs ‘internationaal competent’ hoort te zijn. Dat vinden wij
ook. Studenten (én docenten) moeten over kennis en vaardigheden
beschikken waarmee ze in internationale contexten, zowel in buitenen binnenland, kunnen communiceren en samenwerken. Dat maakt
wendbaarder en biedt gelijkere kansen op de arbeidsmarkt.
De eerste stap richting internationalisering zetten wij door - in
samenwerking met Bureau Onderwijs - bestaande curricula door
te lichten en opnieuw te beschrijven. We voorzien projecten,
Omgevingsbewustzijn, Communicatie en Ondernemen van internationale contexten en perspectieven. Daarbij gaat het vooral over
buiten naar binnen halen. En vice versa.

Iedereen is wereldburger.
Althans, dat is wat de snel
globaliserende wereld van
ons verwacht. Dichtbij privé, op de arbeidsmarkt
en in het onderwijs komen we steeds vaker
in aanraking met andere
talen en achtergronden.
Daarom bereiden we
onze studenten voor op
een internationale en

Ons bureau BPV brengt internationale stagebedrijven in kaart en
onderhoudt het partnernetwerk. Doel is om het bestaande netwerk
uit te breiden met minimaal twee veelbetekenende partners en om
de internationale creatieve industrie verder te verkennen.
Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om samen met SintLucas in
geselecteerde landen eigen locaties (centrale hubs) te hebben voor
buitenlandse stages, bezoeken en excursies. Zo bouwen we tegelijk aan
ons buitenlandse netwerk en aan mogelijkheden voor onze studenten.

Maatregelen
•
•
•

Aanpassen curriculum.
Uitbreiden aantal buitenlandstages en stagebedrijven
in het buitenland.
Centrale hubs in het buitenland.

interculturele samenleving.
Oftewel, de student tools
en ruimte bieden om
zijn wereldburgerschap
(verder) te ontwikkelen.
Gerrit de Graaf teammanager Cibap

Meetbaar, zichtbaar
•
•

•
•
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Curricula doorgelicht een opnieuw beschreven in 2019,
actie Bureau Onderwijs.
Onderzoek naar internationale hubs is afgerond in 2019 door
coördinator internationalisering in samenwerking met collega
SintLucas.
Afspraken met twee netwerkpartners in het buitenland in 2020 en
vier buitenlandse netwerkpartners in 2022
Het aantal stages in het buitenland is toegenomen met 10% in
2020 en 12% in 2022. Beide toenames worden berekend ten
opzichte van de situatie in 2018.
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Virtual classrooms
Kansrijke verbindingen
door online verbinding
Ambitie
Met virtual classroom (VC) maken we het opdoen van internationale
en interculturele ervaring bereikbaar voor iedere student. Ook zonder
een stage in het buitenland kunnen studenten op deze manier
communiceren en samenwerken met studenten, bedrijven en de
creatieve industrie uit andere landen en culturen.
Met VC als standaard onderdeel van de Cibap curricula werken
studenten binnen een internationale context virtueel samen aan
kortlopende projecten en delen zij op deze manier onder meer
kennis en stage-ervaringen. Docenten nemen volop deel aan het
proces en ontwikkelen daarmee de vaardigheden die nodig zijn om
VC succesvol te implementeren en toe te passen binnen de curricula.
Daarvoor wordt een programma ontwikkeld gericht op de nodige
operationele competenties.

Met virtual
classrooms halen we
internationalisering

VC is tevens instrument om samenwerkingen met bestaande
buitenlandse partners naar een hoger niveau te tillen. En om nieuwe
verbindingen aan te gaan met bedrijven en onderwijsinstellingen
waar VC eveneens onderdeel is van het curriculum. Hierbij verdiepen
wij specifiek de samenwerking met Leading Business en onze partnerschool Sint Lucas (Eindhoven) om met de daar aanwezige VC-ervaring
grote stappen te zetten.

letterlijk in huis. Scholen,
bedrijven, gastdocenten

Maatregelen

en -sprekers van binnen en
buiten de grenzen komen
virtueel onze klaslokalen
binnen. De student wordt
intercultureel bewust
en vaardig, tevens krijgt
de taalvaardigheid een
praktische impuls.
Jos Tomassen - Business Relations,
coördinator Internationalisering,
docent Cibap

•
•
•
•
•
•

Research en ervaring opdoen m.b.t. gebruik, toepassingen en
mogelijkheden VC.
Projectteam opzetten en faciliteren
Opzetten plan van aanpak: ambitie en kaders duidelijk maken aan
teams (mobiliseren/activatie interne organisatie).
Aanschaf VC installatie(s).
Ontwikkelen programma operationele competenties docenten.
VC-projecten definiëren en herschrijven curricula.

Meetbaar, zichtbaar
•
•
•

Projectteam is operationeel in 2019
VC installaties zijn aangeschaft in 2019.
VC is operationeel in 2020.
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Tweetalig onderwijs
Taal, voorwaarde
voor grenzeloos samenwerken
Ambitie
De implementatie van tweetalig onderwijs gaat naast het verbeteren
van de taalvaardigheid (Engels) vooral over internationalisering van
onze opleidingen. Een veelomvattende, grote stap. Daarom kiezen
wij ervoor in eerste instantie bij het domein Ontwerp & Ruimte per
2020/2021 tweetalig aan te bieden. Hiervoor vormt onze tweetalige
opleiding International Creative business Developer (ICBD) op
bepaalde vlakken een blauwdruk.
Een onderdeel van het curriculum is het behalen van het inter
nationaal erkende certificaat Cambridge Engels FCE, waarbij
studenten examen doen op het hogere niveau B1-B2. Docenten
worden nog een niveau hoger (C1) geschoold. Daarnaast wordt
het curriculum vormgegeven volgens de CLIL-methodiek, waarbij
de focus ligt op verbetering van de Engelse taal en het bewustzijn
hiervan.
Rode draad door het tweetalig onderwijs bij Ontwerp & Ruimte - is
echter internationalisering & wereldburgerschap, waarbij wij voor de
invulling van het curriculum focussen op onder meer internationale
stages en excursies, uitwisselingen met buitenlandse studenten,
samenwerken aan projecten via onder meer VC en de leerlijn
e-commerce. Zie ook eerder genoemde maatregel betreffende
Internationalisering.

Maatregelen
Tweetalig onderwijs
behelst meer dan het
goed kunnen spreken van

•
•

Opzetten plan van aanpak implementatie tweetalig onderwijs.
Herbeschrijven curriculum Ontwerp & Ruimte door
meesterdocenten.

een taal. Engels is geen
doel op zich, maar een
voorwaarde. Het is de
verbindende taal; je moet
elkaar kunnen begrijpen
anders kún je niet

Meetbaar, zichtbaar
•
•
•

samenwerken.

Plan van aanpak in 2019 door coördinator taal- en rekencentrum
Docenten zijn opgeleid in 2020
Herschrijven curriculum voor 2019-2020 door meesterdocenten en
coördinator taal- en rekencentrum

Frank Lafeber - coördinator
Taal & rekenteam en docent Cibap
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Creative Technology
Ontwikkeling leerlijnen
en inkoop programma’s
Ambitie
Bestaande en toekomstige technologieën kunnen (zullen) een grote
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. En meer nog:
aan de verdieping van ons creatief onderwijs. Door technologie tot
fundament van onze curricula te maken, bereiden wij studenten voor
op dat wat de toekomstige arbeidsmarkt van ze vraagt: innovatiekracht.
Oftewel de vaardigheid om bestaande technologieën te combineren en
zo tot iets nieuws te komen. Daar is creativiteit voor nodig.
Met het thema Creative Technology koppelen wij creativiteit
aan technologie. Op verschillende manieren maken wij Creative
Technology onderdeel van ons DNA, ons denken en doen. Stap één
is bewustwording creëren bij onze docenten. Daarvoor ontwikkelen
we praktische programma’s en kopen we kennis in bij IT Performance
House (ITPH), onze partner in technologie.
Vervolgens ligt de focus op de beschrijving en uitwerking van
curricula en de ontwikkeling van leerlijnen voor studenten. Hiervoor
werken wij eveneens samen met ITPH, die bovendien direct naast
onze vakschool is gevestigd.

Technologie moet met
urgentie een voorname
plek krijgen binnen het
onderwijs. Specifiek
binnen het creatief

Ook de Ontwerpfabriek vormt een belangrijke faciliterende pijler
binnen Creative Technology. Het is de plek waar ontwikkelen,
experimenteren en prototyping alle ruimte krijgen. Hier is tevens een
directe verbinding met het regionale bedrijfsleven, waarmee ook
Ondernemerschap deel uitmaakt van Creative Technology.

Maatregelen

onderwijs. Met Creative
Technology focussen
wij op bewustwording
van technologie en de
meerwaarde ervan voor
studenten, docenten,
onderwijs en arbeidsmarkt.
Gregor Rausch,
teammanager Cibap

• Beschrijven en ontwikkelen curriculum door meesterdocenten.
• Ontwikkelen leerlijnen c.q. integratie met andere leerlijnen zoals
e-commerce.
• Creëren bewustwording bij en scholing van docenten.
• Ontwikkelen en inkopen programma’s

Meetbaar, zichtbaar
• Matching programma ITPH en bestaande curriculum in 2019
(actie ITPH, meesterdocenten, bureau Onderwijs).
• Uitwisseling informatie uit Cibap student-enquêtes door
coördinator Kwaliteit
• Programma ITPH gereed voor 2019-2020.
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Excellentie
Continuering bestaande
excellentieprogramma’s
Ambitie
Cibap geeft studenten alle ruimte. Om te verdiepen én om te
verbreden. Sinds 2015 hebben studenten daarom een aantal
mogelijkheden om hun studie breder in te vullen. Zo zijn er de
tweetalige opleiding International Creative Business Developer
(ICBD) op niveau 5. Dit traject voeren wij uit in samenwerking met
het LOI AD Media Design. Daarnaast bieden wij het bachelortraject
Visual Communication aan op niveau 6. Dit laatste bachelortraject
voeren we uit in samenwerking met SintLucas en de University of
Northampton.

Met excellentieprogramma’s sluiten we
beter aan op vragen uit de
arbeidsmarkt. Bovendien
dragen de programma’s bij
aan onderwijsvernieuwing
én -verbetering.
Voornaamste is dat we
studenten motiveren het
beste uit zichzelf te halen.
Met alle kansen die zij
daarmee voor zichzelf
creëren.
Cor de Koning, directeur
Onderwijs en ondernemerschap

Met deze trajecten bouwen we aan een toekomstbestendige
aansluiting op de arbeidsmarkt.
Vanuit verschillende dossiers (Mediavormgever en Ruimtelijk
Vormgever) werken we aan een nieuw dossier op niveau 5 gekoppeld
aan het huidige ICBD. De ontwikkeling hiervan wordt begeleid door
externe onderwijskundigen. Aanvankelijk was het de bedoeling
hierin samen te werken met het bekostigd hbo in de vorm van het
ontwikkelen van een AD of aansluitingsprogramma’s richting een of
meer bacheloropleidingen. In 2016 is besloten een samenwerking aan
te gaan met de LOI en SintLucas/University of Northampton. Cibap
heeft tot nu toe de beleidskeuze gemaakt om de bekostiging van het
eerste jaar van het huidige aanbod van AD traject Media Design bij
ICBD (nu bij LOI) voor de student als organisatie te nemen. Dit maakt
het mogelijk om enerzijds een geaccrediteerde AD aan te kunnen
bieden, anderzijds om de LOI modules te integreren in het fase 2 en 3
onderwijs van het ICBD. Het tweede en laatste jaar van het AD traject
neemt de student voor eigen rekening. Onderzocht wordt of het
mogelijk is in samenwerking met Northampton een bachelortraject te
realiseren, zoals dat al voor Visual Communication is gebeurd.
Dit onderzoek zal in 2019/2020 worden afgerond, dat is ook het eerste
jaar dat studenten ICBD afstuderen bij het Cibap.
In de begroting houden wij er rekening mee dat de kosten voor
het AD of Bachelortraject ingekocht moeten blijven worden voor
degenen die aan de opleiding ICBD zijn begonnen. Mocht het
onderzoek tot andere inzichten leiden, of de Hbo ontwikkelingen
daartoe aanleiding geven, passen wij de begroting aan.
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Binnen het domein Ontwerp en Vakmanschap bieden we voor
studenten het excellentieprogramma Restauratieschilderen. Bij
dit programma zijn toonaangevende vakspecialisten betrokken,
waaronder de Rijksdienst Erfgoed Cultureel. Ook werken we samen
met vakschool Nimeto te Utrecht. Dit programma wordt doorontwikkeld naar een certificeerbare eenheid in het kader van een Leven Lang
Ontwikkelen. De ontwikkeling wordt bekostigd vanuit de branche
OnderhoudNL.

Meetbaar, zichtbaar
•
•
•
•
•

Rapportage ICBD in DT overleg en plan van aanpak vaststellen/
wijzigen.
Rapportage Northampton in DT overleg en plan van aanpak
vaststellen/wijzigen
Rapportage Restauratieschilderen in DT overleg.
Uitwisseling informatie uit Cibap student-enquêtes, actie
coördinator Kwaliteit.
Voorlichtingsbijeenkomsten over 3 excellentieprogramma’s vinden
jaarlijks plaats.
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Gelijke kansen voor iedereen

Indicatoren kwaliteit
Zoals te lezen valt in de paragraaf over Participatie en borging maken we gebruik
van de bestaande kwaliteitscyclus en voegen daar het volgende aan toe.
1 We houden per jaar bij hoeveel studenten er deelnemen aan de
trajecten genoemd bij Gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een
procentuele toename van minimaal 20% in 2020 en opnieuw 20 % in 2022.

2 Met het Platform Cibap Active willen we met studenten in gesprek
over de vraag of onderwijs bij Cibap uitdagend is en of het aansluit op
individuele verwachtingen.
In 2020 geven studenten het onderwijs op dit gebied het cijfer 6,5
In 2022 geven studenten het onderwijs op dit gebied het cijfer 7.
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3c

Inhoud
3c Kwetsbare jongeren
14 Student in beeld: begeleiding en persoonlijke aandacht
Indicatoren kwaliteit voor studenten

Kwetsbare
jongeren

Voelt een student zich thuis en op
z’n plek binnen de opleiding dan is
de kans op uitval aanzienlijk kleiner.
Elke jongere, juist ook de kwetsbare,
verdient daarom aandacht én
begeleiding. Al in de eerste fase van de
opleiding, voordat de eerste signalen
van potentieel uitval zich tonen.
Giny Torenbosch - teammanager en docent
Ontwerp & Ruimte Cibap
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Student in beeld:
begeleiding én persoonlijke aandacht
Ambitie
Voor alle jongeren, en in het bijzonder voor de kwetsbare individuen,
is betrokkenheid en oplettendheid vanuit de school essentieel voor
studiesucces. Met aandacht, persoonlijke begeleiding en georganiseerde samenwerkingen houden wij onze studenten in beeld. En op
het pad richting een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

1 Professionaliseren begeleiding
Begeleiding is een sleutelwoord in het voorkomen van uitval en VSV.
Uiteraard is er aandacht op het moment dat ziekte en verzuim zich
als eerste tekenen voordoen, maar we zien vooral ook de kracht en
waarde van preventieve maatregelen. Daarom professionaliseren wij
onze vroegtijdige begeleiding:
Door mijn tijd op het

•

Al in fase 0 van de opleiding (intake) krijgt de student begeleiding
bij het ontdekken van zijn succesfactoren en kritische factoren.
Aansluitend, maar pas nadat de student is ingeschreven, volgt een
advies over een passende opleiding en ondersteuning.

•

De student ontdekt tijdens studieloopbaan adviesgesprekken
of hij iets aan zijn studie-attitude en beroepshouding moet
veranderen en weet - indien nodig - op tijd of hij een alternatieve
opleiding moet verkennen. De studieloopbaan is helder voor de
student op het moment dat hij het bindend studieadvies krijgt.

•

Er worden trajecten ontwikkeld en aangemaakt voor Eduarte,
rekening houdend met passend onderwijs, bindend studieadvies,
1 april regeling en de regelingen volgend op de AVG.

Cibap ben ik als persoon
heel erg gegroeid. Hier op
school doen we veel aan
zelfontwikkeling en word
je goed begeleid als je hier
behoefte aan hebt.
Julia de Vos,
student Mediavormgever

2 Ziekte- en verzuimbeleid
Bij feitelijk verzuim verbreden en verscherpen wij het bestaande
beleid. We werken aan een ‘Arbodienst voor studenten’, vergelijkbaar
met die uit het bedrijfsleven (verzuim- en inloopspreekuur, advies
door schoolarts etc.) Voor de student is dit tevens een kennismaking
met de geldende procedures op de werkelijke arbeidsmarkt. Verdere
maatregelen behelzen huisbezoeken, de inzet van hedendaagse
communicatiemiddelen (WhatsApp) én nog meer focus op persoonlijke aandacht: een kaartje sturen, bellen, appen. Echt en oprecht
contact houden.
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3 Samenwerkingsverbanden
Vsv-beleid gaat wat ons betreft ook over samenwerken: verbanden
met partijen binnen de regio. Zo is er een nauwe samenwerking met
de gemeente en andere scholen in de vsv-groep verzuimaanpak.
Hierin zijn korte lijnen met een vaste leerplichtambtenaar, die vanuit
die rol ook een preventieve bijdrage levert.
Tevens is er het gezamenlijke initiatief Plusvoorziening (Zwolle
en Hardenberg). In deze alternatieve onderwijsvorm krijgen
kwetsbare en overbelaste jongeren met een moeilijke thuissituatie
de gelegenheid om een time-out te nemen. Ze zijn even bezig met
zichzelf en met werkzaamheden die minder druk en stress bij ze
neerleggen. Tegelijk blijven ze wel in de flow van het onderwijs.
Doel: ze vinden balans en stromen vervolgens weer in.

VSV staat voor voortijdig schoolverlaten. Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die
zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Het vsv-percentage staat voor het aantal
vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsstudenten die aan het begin van het
schooljaar ingeschreven staan. De norm voor niveau 4 studenten in schooljaar 2016-2017
is 2,75% en voor niveau 3 is de norm 3,6%.
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Maatregelen
•

•

Scholing vanuit BSS in samenwerking met externe deskundigheid
waarbij fase 0 en fase 1-teams leren succesfactoren en kritische
factoren te herkennen en leren advies uit te brengen.
Inhoud bepalen en vormgeven van trajecten in Eduarte.

Zichtbaar
•
•
•
•

De toepassing “Trajecten” in Eduarte wordt functioneel ingezet in
2019. Actie Bureau Student Support en ICT.
De Arbodienst voor studenten (werktitel) wordt opgezet in 2019
door Bureau Student Support.
Plusvoorziening is beschikbaar. Actie Bureau Student Support.
1x per jaar uitwisseling informatie over begeleiding uit Cibap
student-enquêtes, actie coördinator Kwaliteit i.o.m. Bureau
Student Support.

Indicatoren
1 Hoewel gemiddeld nog steeds onder de norm, zien we wel een gestage
toename van het percentage VSV. Daarom willen we voor 2020 geen verdere
toename (2,8%) en voor 2022 een afname naar 2,5 %.

2 Krijgen kwetsbare jongeren voldoende handreikingen
aangeboden? Op deze vraag willen we antwoord krijgen tijdens een
Cibap Active Bijeenkomst met studenten en studiecoaches/begeleiders.
Deze wordt 1x per jaar gehouden in maart. Het gesprek/de gesprekken
worden geleid door een onafhankelijke professional die verslag doet van
de bevindingen.
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3d

Inhoud
3d Vitaliteit
15	Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid:
voorwaarden voor kwalitatief creatief vakonderwijs
Indicatoren kwaliteit voor medewerkers

Vitaliteit

Om onze kwaliteitsagenda te
kúnnen uitvoeren, kijken wij vooral
ook naar onze medewerkers. En
naar hoe wij als P&O onze mensen
kunnen ondersteunen, begeleiden
en faciliteren op de weg naar de
beoogde kwaliteitsverbetering.
Professionalisering vraagt om oog
voor mensen én leiderschap.
Antoon Pot - hoofd P&O Cibap
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Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid:
voorwaarden voor
kwalitatief creatief vakonderwijs
Ambitie
In het strategisch personeelsbeleid (SPB) van Cibap staat centraal dat
we de strategische doelen behalen door een inspirerende werkomgeving te bieden. In die omgeving zetten wij onze professionals in
op hun kwaliteiten. Daarmee hebben zij de ruimte om hun talenten
te ontplooien. Zodat ook de studenten alle ruimte krijgen om hun
talenten te ontwikkelen in een omgeving vol inspirerende én vitale
mensen.
In het verlengde daarvan: Cibap heeft de ambitie om Centre of
Excellence (COE) te zijn binnen de (regionale) creatieve industrie
en economie. Daarnaast willen wij nieuwe kennis en vaardigheden
ontwikkelen en in huis halen, zoals de ontwikkeling van Creative
Technology. We doen dit in co-creatie met de creatieve industrie. En
uiteraard met onze medewerkers. Deze noodzakelijke voortdurende
ontwikkeling voor onze studenten vraagt initiatief, kennisgroei en
wendbaarheid van onze medewerkers. Ook zij zullen een leven lang
moeten blijven leren en hun kennis en vaardigheden pedagogisch
vertalen in de begeleiding van hun studenten.
Binnen het SPB heeft vitaliteit daarom bijzondere aandacht. Juist
in de wereld waarin onze organisatie zich bevindt, met de vele en
snelle ontwikkelingen, zijn gezondheid, wendbaarheid en duurzame
inzetbaarheid eerder voorwaarden dan doelen. Met het oog op dat
gegeven én op het realiseren van de kwaliteitsagenda werken we
binnen onze organisatie aan een groter bewustzijn rondom vitaliteit.
Daarbij zijn balans tussen werk en privé, persoonlijke ontwikkeling en
werken aan gezondheid de speerpunten.
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Maatregelen
•

We willen een vitaliteitsprogramma ontwikkelen en/of (gedeeltelijk) inkopen en dit aanbieden aan medewerkers. Het programma
sluit aan op de gestelde doelen vanuit de organisatie. Met verschillende aanbieders maken wij afspraken om invulling te geven aan
vitaliteit passend bij de drie eerder genoemde speerpunten.
Beoogde effect: bewustzijn betreffende vitaliteit, eigenaarschap
m.b.t. de drie speerpunten, een lager verzuimpercentage en een
taboedoorbrekend duurzaam P&O beleid.

•

Opstellen van een concreet profiel van de Cibap medewerker,
waarbij de kernwaarden inhoudelijk leidend zijn. Dit wordt
verwerkt in o.a. de gesprekkencyclus.
Beoogde effect: nieuwe medewerkers zijn sneller onderdeel van
het geheel. Huidige medewerkers staan meer in hun kracht, en
kunnen daardoor hun werk beter uitvoeren.
Jaarlijks is er een vitaliteitsdag voor alle medewerkers. Aansluitend
wordt er aan een aantal collega’s de mogelijkheid geboden om
een vervolgtraining te volgen. Actie P&O

Zichtbaar
•

Onderdelen vitaliteitsprogramma zijn gehouden en geëvalueerd.

Medewerkersonderzoek 2018
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Indicatoren
In het medewerkersonderzoek van Effectory dat in 2018 voor het
laatst werd gehouden, gaven de medewerkers voor
•
•
•
•

Bevlogenheid een
Betrokkenheid een
Tevredenheid een
Werkgeverschap een

7,8
8,2
7,8
7,4.

Als verbeterpunt bij het laatste onderdeel werd onder meer vitaliteit
genoemd. Door in 2018 en volgende jaren aandacht te besteden aan
vitaliteit streven we naar 7.6 voor werkgeverschap in 2020 en een
7.6 of hoger in 2022.
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Inhoud
3e No School
16 Creative pioneers by Cibap and SintLucas

No School

De wereld om ons heen verandert
snel. Is het mogelijk om hier altijd
snel genoeg op in te spelen? Creatieve
vakscholen Cibap en SintLucas
bundelen daarom hun krachten in
het initiatief No School. No School
onderzoekt, experimenteert en creëert
ruimte om samen met de creatieve
industrie nieuwe en onderscheidende
leerroutes te initiëren. En zo het
creatieve vakonderwijs in Nederland
toekomstbestendig te maken.
www.noschool.nl
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Creative pioneers
by Cibap and SintLucas
Ambitie
Creative Lab
Dit onderzoek richt zich op creativiteit in de context van 21e eeuwse
vaardigheden. Doel is toetsing en beoordeling van creativiteit te
verbeteren door het ontwikkelen van een instrument om creativiteit
te meten. Uiteindelijk kan de inzet van dit instrument leiden tot het
vergroten van onze kennis over creativiteit. Het wordt gefinancierd
van de SIA Kiemregeling 21 st century skills: creativiteit meten.

Academische werkplaats
De 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 door
ontwikkelen.
Er worden kringen gevormd bestaande uit studenten, docenten en
creatieve professionals, die inbreng leveren vanuit eigen ervaringen,
onderzoek, studie en creatieve professionaliteit. Via de Academische
Werkplaats wordt een uitwisseling tot stand gebracht die bijdraagt
aan het verbinden van de uitkomsten van het fundamenteel
onderzoek en van toegepast deelonderzoek aan het vertalen van
wat de aard van creativiteit is en hoe de beginnende en gevestigde
beroepsbeoefenaar zich hierin verder kan ontwikkelen.

Maatregelen
•

Bijlage:
Creativiteit: De 21st
century skill in het Mbo
(oktober 2018)
NoSchool is de regiestichting
waarin SIntLucas en Cibap
participeren. Deze stichting
wil het fundamenteel
denken over de kracht van
creativiteit vormgeven en
heeft daartoe een onderzoeksen uitvoeringsprogramma
opgezet. Het rapport geeft
de realisatie van de gestelde
doelen weer.

•
•
•

Minimaal 8 docenten verdiepen zich in en doen onderzoek naar de
aard en werking van creativiteit.
Het ontwikkelen van een nieuw didactisch -No School- model.
Aanpassen van de leerlijn met betrekking tot de kerncompetitie
Creativiteit.
Creëren bewustwording bij en scholing van docenten, o.a. door
middel van masterclasses.

Meetbaar, zichtbaar
•

•
•

Studenten merken dat (meester-)docenten experimenteren
op basis van bevindingen uit onderzoek naar creativiteit als
21-eeuwse vaardigheid. Het doel is de kernkwaliteit creativiteit
duurzaam te ontwikkelen.
Tonen: door middel van publicatie, symposia.
Studenten werken in stadslabs aan vraagstukken die o.a. met
behulp van creativiteit en design thinking worden opgelost.
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3f

Inhoud
3f Practoraat Verschillen Waarderen
17 Ruimte voor eigen en elkaars identiteit

Practoraat
Verschillen
Waarderen

In de huidige diverse samenleving
waar verschillen in identiteit
en herkomst groot zijn, zijn
waarden als respect, aandacht en
verantwoordelijkheid voor elkaar
essentieel. Tegelijk moeten jongeren
de ruimte hebben voor hun eigen
idealen, opvattingen en identiteit.
Binnen onze onderwijspraktijk willen
en moeten we jongeren begeleiden
in het vinden van de balans tussen
respect voor een ander en de nodige
ruimte voor zichzelf.
Ilse Ouwens,
meesterdocent Omgevingsbewustzijn
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Ruimte voor eigen én elkaars identiteit
Ambitie
De christelijke vakscholen zijn onderling verbonden in de Federatie
Christelijk MBO. Hierbinnen delen wij het Kwaliteitskompas
waarmee we vanuit onze gezamenlijke dromen en waarden richting
geven aan ons christelijk mbo-onderwijs. Dat doen wij met tien
punten, waarvan de laatste is:

‘Wij staan onderwijs voor 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.’
Het practoraat Verschillen Waarderen wil handen en voeten geven
aan het in de praktijk brengen van dit ideaal. Een ingewikkelde
maar bovenal betekenisvolle opdracht waar wij als Cibap graag aan
bijdragen. Bovendien zien wij logische verbanden met het voor
ons eveneens belangrijke thema Internationalisering. Een
samenwerking met het practoraat kan m.b.t. dit thema tot nieuwe
inzichten en perspectieven leiden.

Maatregelen
•

•

•
Bijlage:
Practoraat Verschillen
Waarderen

•

Het practoraat ondersteunt
de deelnemende scholen
aan de Federatie Christelijk
BVE met hun opdracht zoals
die in het gezamenlijke
kwaliteitskompas is verwoord.
Het practoraat heeft daarin
een onderzoeksfunctie,
een adviesfunctie en een
professionaliseringsfunctie en
verbindt deze elementen voor
elk van de instellingen. In het
document worden deze functies
beschreven.

•

Aansluiten bij fysieke en digitale ontmoetingen georganiseerd
door het practoraat, waarbij docenten en andere belang
hebbenden met elkaar van gedachten wisselen en elkaar verder
helpen bij de implementatie van ‘punt 10’ in het onderwijs.
Medewerkers vrijmaken voor het volgen van door het practoraat
georganiseerde workshops rondom het thema Verschillen
Waarderen.
Docenten laten deelnemen aan door het practoraat
georganiseerde inspiratietour langs verschillende ROC’s. Dit
om kennisdeling te bevorderen.
Ontwikkelen/herbeschrijven curriculum in samenwerking
met het practoraat.
Aansluiting zoeken met gerelateerde mbo-practoraten (b.v.
Burgerschap, Brede Vorming en Ondernemen in verandering)

Meetbaar, zichtbaar
•
•

Bijeenkomsten en workshops hebben plaatsgevonden.
Docenten en studenten ervaren de identiteit van het Cibap in
studiedagen, vierdagen en in programma’s als de breakdag.
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Begroting

Thema/maatregel

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

15.000

15.000

15.000

15.000

115.000

115.000

115.000

115.000

37.500

37.500

37.500

37.500

7.500

10.000

12.500

15.000

Inzet t.b.v. regio Zwolle (Human
Capital Agenda)

11.700

11.700

11.700

11.700

Instrument/systematiek/CRM

11.089

5.545

5.545

5.545

Aanbod programma en binding
alumni

58.100

58.100

58.100

58.100

120.000

120.000

120.000

120.000

Programma aanbod Materia
en uitwerking naar externe
professionals

7.500

20.500

20.500

20.500

Programmering studenten/
beroepenveld

58.122

58.122

58.122

58.122

100.000

0

0

0

Inrichting CIC, inzet professionals
vanuit werkveld & samenleving

59.735

59.735

59.735

59.735

Inzet meesterdocent CIC

60.000

60.000

60.000

60.000

0

37.500

37.500

37.500

Maatwerk aanbod BPV bedrijven
op leerwens student

15.000

0

0

0

Entiteit en organisatie front en
backoffice

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

Activiteiten

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Cibap Top 100

Organisatie contactmomenten en
aanbod
Docentenstages
Inzet drie accountmanagers

Accountmanagers

Cibap alumni
Vertaling naar de
leerlijnen

Ontwerpfabriek

Aanbod en onderhoud
expertgroepen

Inzet meesterdocenten

Realisatie Playground No Waste
Cibap in Company

Vervolg verbeterplan
BPV
Leven lang ontwikkelen

Matching

- Raakvlakken met
Programma en aanbod voor
andere thema’s
professionals in de creatieve
- Samenwerking Zwolse 4 industrie
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Thema/maatregel

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Hubs voor stages en bezoeken in
geselecteerde landen

10.000

25.000

25.000

35.000

Internationale ervaring
door buitenlandse excursies
met creatieve industrie incl.
coördinatie

55.000

55.000

55.000

55.000

Projectteam, plan van aanpak,
aanschaf apparatuur

40.000

25.000

25.000

25.000

Opleiden docenten

12.185

39.685

66.725

61.725

Aanpassen curriculum/leerlijn

30.000

30.000

30.000

30.000

Inkoop programma’s creative
technology (ITPH)

75.500

49.000

49.000

49.000

Inzet meesterdocenten
(ontwikkelen leerlijnen/inhoud)

30.000

30.000

30.000

30.000

Doorontwikkeling ICBD

99.965

47.902

25.000

0

136.800

136.800

136.800

136.800

Northampton

43.151

43.151

43.151

43.151

Excellentie Schilderen

10.000

10.000

10.000

10.000

Inzet externe ondersteuning

88.606

89.022

90.037

90.965

Verzuimproblematiek/huisbezoek

4.000

4.000

4.000

4.000

Programma Zwolle VSV

8.500

8.500

8.500

8.500

50.000

10.000

10.000

0

7.500

7.500

0

0

Academische werkplaats

25.000

25.000

25.000

25.000

Onderzoek creativiteit inclusief
resultaten

25.000

25.000

25.000

25.000

Bijdrage aan Practoraat

17.122

17.122

17.122

17.122

1.509.540

1.319.286

1.296.537

1.269.965

Activiteiten

Gelijke kansen voor iedereen

Internationalisering

Virtual classrooms
Tweetalig onderwijs

Creative Technology

Excellentie

ICBD vergoeding LOI AD traject

Kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren

Vitaliteit
Vitaliteit

Programma 30/45 jarigen
Bekwaamheid management

No School

No School
Identiteit
Identiteit
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vakschool &
ontwerpfabriek

Postbus 868
8000 AW Zwolle
038 454 69 44
info@cibap.nl
www.cibap.nl

