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CIBAP 

Voorzitter Raad van Toezicht 
“Passie voor beroepsonderwijs, ondernemerschap en de creatieve industrie” 

 
Standplaats:  Zwolle   
 

 
1. CIBAP 
 
Cibap, vakschool voor vormgeving te Zwolle, is specialist in het opleiden van vakmensen voor de 
creatieve industrie. Toekomstige professionals ontmoeten elkaar hier. Cibap is het tref- en kruispunt 
van en voor de creatieve industrie. Studenten leren hun creatieve ideeën om te zetten in oplossingen, 
met oog voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Als beste creatieve vakschool 
(keuzegids mbo 2021) met 1800 energieke studenten en veel gedreven medewerkers, is Cibap een 
toonaangevende vakschool. Een plek waar talentvolle studenten (zowel jongeren als volwassenen) 
worden uitgedaagd te excelleren als toekomstig beroepsbeoefenaar. Een plek waar ruimte is voor 
creativiteit, geplaatst in het kader van vakmanschap en ondernemendheid. Waar open communicatie 
voorop staat en de omgeving overal meespeelt. 
 
Cibap wil de komende jaren een belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen. De kwaliteit van 
het onderwijs en de relatie met het werkveld vormen hiervoor de basis. Cibap heeft een 
organisatieontwikkeling in gang gezet waarbij de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsvoering 
uitgangspunt is voor het realiseren van het beste onderwijs voor haar studenten.  
 
 
Naar de website: https://www.cibap.nl 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit  zeven leden, waaronder de voorzitter en vicevoorzitter. Daarnaast 
zijn bij de leden van de Raad de volgende aandachtsgebieden belegd: 
•Onderwijs 
•Financiën 
•Bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen de creatieve sector 
•HR en organisatieontwikkeling 
 
Voor medezeggenschap en belangenbehartiging van studenten en medewerkers kent Cibap een 
Studentenraad, een Ondernemingsraad en een Ouderadviesraad. Een van de leden van de Raad 
wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. 
 
De Raad van Toezicht onderschrijft de vigerende branchecode ('Goed bestuur in het mbo’) en heeft 
een eigen reglement waarin de taken en bevoegdheden zijn beschreven.  
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Rollen 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren en presteren van het Cibap. Het 
voert daartoe periodiek overleg met het College van Bestuur en met organen en personen uit de 
organisatie en de directe omgeving ervan. De Raad van Toezicht ziet een betrokken rol voor zichzelf 
met gepaste afstand als het gaat om de besturing van de organisatie. 
Naast een toezichthoudende rol heeft de Raad een belangrijke rol als sparringpartner van de 
organisatie, in casu het College van Bestuur. De Raad vervult de werkgeversfunctie voor de 
bestuurders. De Raad van Toezicht voert tweemaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad en de 
Studentenraad. 
 
Samenstelling en profiel leden 
De Raad van Toezicht zorgt er bij haar samenstelling voor dat: 
 

• Er voldoende affiniteit met het mbo-onderwijs in het algemeen en de maatschappelijke 
doelstelling van de stichting Cibap in het bijzonder aanwezig is; 

• Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; 
• Er een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden, diversiteit naar 

geslacht, leeftijd en disciplines aanwezig is. Hierbij wordt onder meer gedacht aan 
onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige deskundigheid en 
deskundigheid op het gebied van HR en organisatieontwikkeling; 

• De leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurders onafhankelijk en kritisch 
opereren; 

• Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurders. 
 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is 
maximaal tweemaal herbenoembaar. 
 
 
2.  PROFIEL 
 
Algemene persoonlijke competenties en eigenschappen voor alle leden van de Raad van Toezicht 
 

 Heeft affiniteit met het (beroeps)onderwijs. 

 Voelt zich betrokken bij de beroepsmatige en maatschappelijke ontwikkeling 
van jongeren. 

 Heeft visie op de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs. 

 Heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. 

 Heeft kennis van de governance-regels binnen het mbo. 

 Is integer en in staat op constructief kritische wijze samen te werken binnen het 
team van toezichthouders. 

 Is onafhankelijk, heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties. 

 Is communicatief vaardig en handelt proactief. 

 Beschikt over een onafhankelijk instelling ten opzichte van het bestuur van de 
instelling, de mede toezichthouders en overige direct bij de organisatie 
betrokkenen.  

 Is in staat tot reflectie op het eigen functioneren. 

 Is bereid tot verantwoording met betrekking tot wet- en regelgeving. 



   

 

 

 Heeft voldoende tijd beschikbaar voor het vervullen van de functie. 
 

Aanvullend profiel voor de voorzitter  
Van de voorzitter van de RvT worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In 
het bijzonder dient hij/zij: 

• Het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de 
voorzittersfunctie in de RvT te vervullen. 

• Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te 
vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT. 

• Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de 
RvT en het College van Bestuur. 

• Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern 
een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan 
vervullen. 

• Dient als bruggenbouwer de collegialiteit binnen de RvT te bevorderen en te 
bewaken. 

 
 
 
6. VERGOEDING EN INVESTERING VAN TIJD 
 
De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat eenmaal per jaar wordt opgesteld. 
Gemiddeld vergadert de volledige Raad van Toezicht zes keer per jaar. Daarnaast vinden er 
tussentijdse overleggen plaats (ca. twee keer per jaar) en is er twee keer per jaar overleg met de OR 
en studentenraad.  
 
De tijdsinvestering is een indicatie. In bijzondere omstandigheden kan dit meer zijn. 
De vergoeding bestaat uit een vergoeding per bijgewoonde vergadering en daarnaast een netto 
onkostenvergoeding. 
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 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Mr. Erik Traas 
executive consultant 
06-224 207 42/ erik.traas@beljonwesterterp.nl 
 


