
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 

 
 CIBAP 

 Manager Onderwijs 
“Inspirerend, overstijgend en vernieuwend” 

 
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, 
steeds 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 onze studenten. De onderwijsteams 
belanden in deze ontwikkeling in vier domeinen. Elk domein wordt aangestuurd door een Manager 
Onderwijs. 
 
De functie van Manager Onderwijs betreft een managementpositie zonder docerende taken. Naast de 
aansturing van de onderwijsteams in het domein krijgt iedere Manager Onderwijs ook Cibap brede 
taken en portefeuilles. De Manager Onderwijs houdt zicht op onderwijsontwikkeling, kwaliteitsborging 
en ontwikkelingen in de beroepspraktijk en geeft hiërarchisch leiding aan de docenten in de 
onderwijsteams. Nabijheid, zichtbaarheid en betrouwbaarheid zijn daarin belangrijke elementen. De 
Manager Onderwijs geeft leiding aan gemiddeld 35-40 personen. In elk onderwijsteam heeft één van 
de docenten de rol van teamcoördinator, die een aantal praktische zaken voor zijn rekening neemt. Zo 
hebben binnen een onderwijsteam meerdere docenten specifieke rollen en verantwoordelijkheden in 
bijvoorbeeld curriculumontwikkeling of kwaliteitszorg. Teamdoorsnijdende taken (bijvoorbeeld 
studiecoaching, BPV of internationalisering) zijn ‘geclusterd’. Een Manager Onderwijs heeft naast de 
verantwoordelijkheid voor de teams ook de verantwoordelijkheid voor één of meerdere clusters.  
 
We zoeken twee Managers Onderwijs en wel voor de volgende domeinen:  

 Het domein met de opleidingsteams Ruimtelijk Vormgever, International Creative Business 
Developer, de bachelor Visual Communication en NEXT (leven lang ontwikkelen); 

 Het domein met de opleidingsteams Creatief Vakman (hout, fabrics), Specialist Schilder, Taal 
& Rekenen en de Werkplaatsen. 

 



   

 

 

Het betreft een uitdagende positie met impact op de gehele organisatie, waarbij je meewerkt aan 
onderwijsvernieuwing en organisatieontwikkeling alsmede een relevante bijdrage levert aan de 
realisatie van de strategische agenda van Cibap. 
 
Voor meer informatie over de organisatieontwikkeling: https://vimeo.com/683702204/eca79cf5bb 
 
Naar de website: https://www.cibap.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

De Manager Onderwijs geeft leiding aan de team- en 
clustercoördinatoren en is onderdeel van het 
managementteam dat wordt aangestuurd door het 
tweehoofdige College van Bestuur. Ook de bedrijfsvoering 
is vertegenwoordigd in dit managementteam; het 
zogenaamde CvB-overleg. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De Manager Onderwijs geeft leiding aan een domein en 
creëert een uitdagende leeromgeving om ieders talent en 
vakmanschap, van zowel studenten als medewerkers, 
volledig te benutten. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Op hoofdlijnen bestaat de functie uit drie resultaatgebieden; leidinggeven en teamontwikkeling, 
onderwijsontwikkeling en innovatie, en bijdragen in netwerken. De Manager Onderwijs: 

 Geeft leiding aan de medewerkers in het domein; 

 Realiseert de afgesproken doelstellingen rond onderwijs en kwaliteit; 

 Ontwikkelt het meerjaren onderwijsbeleid voor het domein, inclusief de organisatorische, 

financiële en formatieve consequenties en stemt dit intern af; 

 Initieert en realiseert nieuwe/alternatieve onderwijsprogramma’s, trajecten en/of 

praktijkonderzoeken; 

 Draagt bij aan een cultuur waarbinnen kwaliteit, professionaliteit, opbrengsten, dienstverlening 

aan studenten en werkveld worden gerealiseerd; 

 Coördineert de organisatiebrede bijdrage en stuurt de clustercoördinatoren hierop aan; 

 Levert in het CvB-overleg een bijdrage aan de onderwijskundige, organisatorische, financiële en 

facilitaire randvoorwaarden van Cibap; 

 Levert een bijdrage aan het Cibap brede netwerk van relaties met het onderwijs, het werkveld en 

de maatschappelijke omgeving; 

 Stimuleert het zelforganiserend vermogen en een leercultuur in de teams; 

 Stimuleert professionele ontwikkeling en talentontwikkeling van alle teamleden. 
  

https://vimeo.com/683702204/eca79cf5bb
https://www.cibap.nl/


   

 

 

 
4. PROFIEL 
 

 HBO+/WO werk- en denkniveau; 

 Affiniteit met het beroepsonderwijs en het creatieve werkveld; 

 Ervaring met het aansturen van professionals; 

 Kennis van en ervaring met teamontwikkeling; 

 Kennis van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 

 Ervaring met beleidsontwikkeling en verandermanagement; 

 Extern gericht; weet externe ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor Cibap. 

 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Overstijgend (conceptueel) denken en handelen; 

 Procesmatig denken; 

 Coachend leidinggeven; 

 Besluitvaardig en resultaatgericht; 

 Ondernemerschap; onderkent kansen in de markt voor Cibap; 

 Adviesvaardig; 

 Overtuigingskracht; 
 Verbindend; 

 Ontwikkelt visie en creëert draagvlak; 

 Samenwerkingsgericht.  
 
 
6. CIBAP BIEDT JOU 
 
De functie wordt beloond volgens schaal 12 cao mbo. Daarnaast biedt Cibap een goed pakket aan 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Definitieve inschaling vindt plaats op basis van aanwezige kennis en 
ervaring. Het betreft een functie van 0,8 - 1,0 fte met in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor 
een jaar.  
 
De vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern gepubliceerd.  
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
mr. Erik Traas 
06-22420742 
 


