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Cibap bepaalt elke 5 jaar wat beter kan. De inhoud 

van de opleidingen, de roosterplanning, de beste 

plek om te leren én een goede aansluiting bij 

vervolgopleidingen. Ook blijven we bouwen aan 

contacten met jouw toekomstige werkgevers. Om 

werkervaring op te doen. En natuurlijk ook om een 

stage te regelen waar je veel leert. Gek genoeg 

gaat dit alles niet vanzelf. Het is daarom goed om 

even stil te staan bij wat je nodig hebt om straks 

met het Cibap-diploma de opleiding te verlaten. 

Onze plannen en afspraken voor de komende 5 

jaar, leggen we vast in de routeplanning naar jouw 

succes. Dat is de Toekomstkrant 2020. 

Cibap blijft een kleinschalige 
vakschool met een opleidings-
aanbod in de vakgebieden:
 

•	 Ontwerp	en	ruimte

•	 Ontwerp	en	media

•	 Ontwerp	en	vakmanschap

•	 Medewerker	vormgeving

Onze	omgeving

Design Thinking heeft de toekomst

Wat is Design Thinking? Dit is de kracht van 

vormgevers, ingenieurs en ontwerpers die ligt in het 

bedenken van originele en creatieve oplossingen. 

Ze gebruiken hiervoor hun ‘vrije geest’, die eerder 

kansen dan belemmeringen ziet. Ze kruipen in de 

huid van de gebruiker. Deze techniek wordt ingezet 

voor het oplossen van maatschappelijke problemen, 

het ontwerpen van nieuwe diensten of een originele 

klantbenadering. Design Thinking helpt mens en 

bedrijf om vernieuwend te zijn. Dit betekent dat de 

creatieveling ook buiten het vakgebied kan bijdragen. 

Onze	
medewerkers

De docenten bij Cibap zijn ervaren professionals 

in hun creatieve vak. Je krijgt ook te maken met 

instructeurs, studiecoaches en praktijkbegeleiders. 

Ze coachen, stimuleren en inspireren je.  Je 

krijgt alle ruimte om zelf verantwoordelijk te zijn 

voor je eigen onderwijstraject. De studiecoach 

en het StudentTrajectBureau helpen je verder bij 

vragen over leren, carrière of privé. De systemen 

waar je mee werkt, moeten op orde zijn. Je 

mag een logische roosterplanning verwachten. 

Onderwijsteams, bureaus en diensten zijn zo 

ingericht om dit te kunnen bereiken:

Je ervaart succes en  
je voelt je op je gemak

Je kent het werkterrein  
van toekomstige werkgevers

Je krijgt een diploma 
waar je mee verder kan

Oh	ja,	
en	dit	ook	nog!

› Verbreed je horizon want de beeldtaal is een 

internationale taal. Cibap stimuleert internationale 

uitwisseling met studenten uit China, Duitsland 

of (op termijn) Finland & samenwerken aan 

internationale projecten. 

› Vanaf fase 3 kun je kiezen voor zogenaamde ‘keuze 

delen’. Dit is een aanbod op mbo- of hbo-niveau 

om je kennis uit te breiden.

› Cibap gaat de komende 5 jaar nieuwe dingen 

ontwikkelen:

› Een hbo opleiding Creatief ondernemerschap 

zodat je met je diploma op termijn kan 

doorstromen naar deze opleiding.

› Een landelijk kenniscentrum waarin we 

met (toekomstige) werkgevers en creatieve 

ondernemers samenwerken.

› De Ontwerpfabriek: een materiaal-experience 

center in Zwolle waar veel materialen beschikbaar 

zijn om bewuster te leren kiezen welk materiaal je 

gebruikt. Denk hierbij aan hergebruikte materialen. 

Hierin komt ook het 360⁰-lab, met voorbeelden 

om je werk te communiceren en te presenteren. 

› Met Kennispoort Zwolle onderzoeken we hoe 

studenten kunnen helpen bij vragen van regionale 

ondernemers op het gebied van nieuwe producten 

en diensten.

› Met hbo opleidingen blijven we in contact om 

vervolgopleidingen goed aan te laten sluiten.

Help! 
Een 
toekomstkrant?

Wat moet ik 
ermee?



Waarom	christelijk?

Cibap heeft een christelijke achtergrond. Dit 

betekent dat we warm en respectvol met elkaar 

omgaan. We hopen je te inspireren om te dromen 

over een betere wereld, waarin we samenwerken 

en rekening houden met het milieu. 

Samenwerken met studenten 
uit andere fases

Leren door zien, ruiken, 

horen en voelen 

Leren via games

Jouw persoonlijke 

routeplanning volgen

Leren om oplossingen  
te bedenken

Respect, aandacht, 

inzet en 
verantwoordelijkheid

voor elkaar 

en de aarde.

Als jij het Cibap 

afrondt word je 

herkend want

Je bent:

Creatief
Ondernemend
Communicatief
Bewust van je
omgeving
Je toont:

Vakmanschap

Routeplanning naar jouw diploma
Je hebt veel aan je hoofd. Op jezelf wonen, 

de liefde, muziek en uitgaan met vrienden. 

Dan moet onze vakschool een plek zijn 

waar je jezelf kunt uiten en bezig bent 

met de voorbereiding op een creatieve 

toekomst. Je hebt immers de creatieve 

richting gekozen als je toekomstige 

werkplek. Als je een nieuwe telefoon koopt, 

weet je dat er in no time een nieuw model 

uitkomt. Ook het creatieve vakgebied is in 

beweging. Daarom vernieuwt ook Cibap 

zich steeds. Dat ga je merken door de 

samenwerking met studenten uit andere 

fases. 

In de klas krijg je lessen die gericht zijn op je 

toekomstige carrière. De docenten bieden 

je uitdagende werkvormen aan waarbij je 

met ogen, oren en door voelen nieuwe 

ervaringen op doet. De plekken waar je leert 

en werkt, gaan je verrassen. We blijven je 

goed begeleiden bij jouw route naar het 

diploma. 

Dus: 

› zelf op onderzoek gaan

› samenwerken aan projecten

› ruimte om talenten te ontwikkelen

Jij
Samenwerken

Nieuwsgierig Internationaal

Praktijkgericht

Succes
Studiecoach

Toekomst

Diploma

Uitdagende leer- en werkplekken

Studenten & onderwijs
Cibap Pro

Wat weten wij van onze studenten? Hoe is hun 
tijdbesteding, hoe wonen zij, hoe leren zij?
En hebben wij een goed beeld van de nieuwe 
werkwijze van jonge bedrijven? Dit zijn de dingen 
waar wij ons op willen richten en rekening mee 
willen houden. Creativiteit niet afleren maar 
aanleren. 

Studenten
Je woont thuis, of op kamers. Je bent kritisch en 
nuchter tegelijk en met meer bezig dan alleen de 
school, dus de tijd die je aan het Cibap besteedt 
moet zo efficiënt en zinvol mogelijk zijn. 

Een niet zinvolle 
onderwijsdag is een 
verloren dag
Wij begrijpen dat je behoefte hebt aan 
duidelijkheid en structuur, zodat je langzamerhand 
meer de ruimte krijgt om je eigen mogelijkheden 
te ontdekken en in te zetten. Structuur betekent:

- Duidelijke uitleg en benadering
- Lijn in het lesprogramma
- Goede onderlinge afstemming door docenten

Hier kunnen wij op worden aangesproken.
Vanaf leerjaar 2015/16 bieden we onderwijs dat je 
kunt volgen in je eigen tempo. Het ene moment 
ga je in de 5e versnelling en loop je een stukje 
voor. En als het nodig is, ga je een tijdje langzamer. 
Je kiest zelf wanneer je je kennis verdiept.

Fase 1
 

Ontdekken 
& uitdagen 

In de eerste fase start je 
met een basisperiode.

Fase 4
 

Boven jezelf 
uitstijgen 

In fase 4 kan je de 
opleiding verdiepen en 
verbreden door het volgen 
van keuzeblokken.

Fase 2 en 3
 

Zelfstandig 
werken 

In fase 2 en 3 worden vier 
projecten van 10 weken 
aangeboden en 2 stages 
van 20 weken.

Cibap Pro 
is ingedeeld
in drie fases:


