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VoorwoordHet jaar 2014 stond in het teken van een infrastructurele afronding van de tweede strategische ronde 2012-2014. Deze sloot naadloos aan op de eerste ronde van 2008-2011. Om duurzaam vakmanschap in de geheleonderwijskolom te verankeren zijn in de loop van 2014 de doorlopende leerlijnen - van het basisonderwijsvia het (v)mbo tot aan het hbo – hechter in educatieve netwerken verknoopt. Gegeven onze strategischedrieslag – initiëren, realiseren, bestendigen - betekent dit voor de trajecten op de drie interactievelden datFysieke Integriteit – het eerste interactieveld: school - op drie basisscholen is bestendigd. Het wordt nu nietalleen door de schooldirecties en -teams gedragen, maar ook door de schoolbesturen van de door onsondersteunde scholen (BOOR, RVKO). Actief Burgerschap – het tweede interactieveld: wijk - is in de vormvan het Vakhuis op het Vakcollege De Hef gerealiseerd. Duurzaam Vakmanschap – het derde interactieveld:markt – is na een lange voorbereidingsperiode met de opzet van de Vakwerf in samenwerking metAlbeda/Zadkine geïnitieerd.De eco-pedagogische visie van RVS wordt in toenemende mate door hogescholen omarmd. Zo vormt onsgedachtegoed expliciet de conceptuele basis voor de nieuwe opleiding ‘sociaal werk’ op de HogeschoolRotterdam. RVS adviseerde bij het vaststellen van de competentieprofielen. Ook op de Thomas MoreHogeschool is eind 2014 een intentieverklaring afgegeven om met RVS samen te werken bij de vorming vanleergemeenschappen: pabo studenten gaan op de basisschooltrajecten ondersteunen bij de uitvoering vande ecosofiemethode. Concreet betekent dit dat de eco-sociale cirkel die al onze trajecten schraagt, iskortgesloten: mbo stagiairs van de Vakwerf staan in de keukens van de basisscholen, ondersteunen in hetVakhuis en worden door RVS aan bedrijven gekoppeld om daar hun eco-sociale expertise te vergroten.Stagiairs van het hbo ondersteunen in leergemeenschappen bij Fysieke Integriteit, de huiswerk- enmentortrajecten, het Vakhuis en de Brede Vakantieschool.De belangstelling voor de RVS visie en de concrete projecten op scholen was ook in 2014 groot. RVS kwam,evenals in 2013, regelmatig in de media ter sprake. Met seminars en lezingen is het gedachtegoed aan eenbreder publiek gepresenteerd. Ook heeft RVS geadviseerd bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s opbasisscholen, bij de formulering van strategische visies van opleidingen van het mbo (Albeda) en het hbo(Hogeschool Rotterdam) en werd zij uitgenodigd zitting te nemen in adviesorganen zoals de RotterdamseFoodcouncil. Daarmee is haar beleid en strategische visie via het vierde interactieveld – ECO3. Urbaneinfrastructuur – verder op de grootstedelijke agenda gezet.Samenwerking blijft een cruciaal uitgangspunt voor RVS. Los vande samenwerking met de kernscholen en schoolbesturen was eral een samenwerkingsverband met Bureau Frontlijn, CreatiefBeheer en D.R.I.F.T. in de Veerkracht coalitie in Carnisse en metde IMC Weekendschool op RVS De Hef. In 2014 is samen met hetlectoraat ‘Geïntegreerd Pedagogisch Handelen' van HogeschoolInholland systematisch gewerkt aan deontwikkeling van een ecosofiemethode waarin naastfilosofielessen ook ecolessen en vredeslessen zijn opgenomen.In het Vakhuis wordt intensief met Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) samengewerkt,specifiek bij de oprichting van de mediawerkplaats waar vmbo leerlingen zelf TV maken, maar meer in hetalgemeen aan de verbinding van cultuureducatie en vakmanschap. Voor de Vakwerf wordt intensief enproductief samengewerkt met bedrijven, instituten, banken en welzijnsorganisaties om studenten eengoede stageplek te bezorgen waarin ze via aanvullende modules in een gedifferentieerde aanpak vanduurzaamheid worden geschoold. Er is met het Rotterdamse bedrijfsleven een stevig netwerk opgebouwd
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wat onder andere heeft geresulteerd in een strategische samenwerking met VNO/NCW Rotterdam. Derelatie met de financiers van de verschillende trajecten is in 2014 verdiept. Met Stichting De Verre Bergen(SDVB) is maandelijks overleg over de besteding van de gelden. In opdracht van SDVB is het Verwey-JonkerInstituut in 2014 begonnen met de afronding van de monitoring van de periode 2012-2015 op deBloemhofschool. Met Stichting Vogelgezang die vanaf januari 2014 financiële steun voor de trajecten op deAgnesschool biedt, is in 2014 intensief inhoudelijk overleg gevoerd. Naast deze structurele financiers is RVStevens in gesprek met fondsen, organisaties en bedrijven die haar projecten willen ondersteunen.Kortom, 2014 was een zeer productief jaar. Het vormde de opmaat naar de derde strategische ronde 2015-2019 waarin RVS, 15 jaar na de lancering van het concept, zich erop toelegt te verzelfstandigen. RVS heefthaar wetenschappelijk gemonitorde trajecten uitgewerkt in een viertal producten waar scholen op kunneninschrijven. In november 2014 is dit transitieplan aan het bestuur gepresenteerd. Deze heeft hetenthousiast ontvangen en unaniem onderschreven. Mede met het oog op deze transitie heeft een aantalbestuurders te kennen gegeven dat, na vier jaar, hun taak er op zit. De inhoudelijk-strategische transitiegaat dan ook gepaard met een bestuurlijke transitie die in 2015 zijn beslag zal krijgen.Bestuurder van het eerste uur, penningmeester Paul de Haan, is in december als eerste afgetreden. Het isgeenszins overdreven te stellen dat zonder Paul RVS niet was geworden wat ze nu is. Zonder de inzet vanzijn netwerk en zijn niet aflatende, creatieve bemoeienis met de financiële perikelen waar RVS in debeginjaren mee worstelde, had RVS niet de gezonde financiële basis gekregen die zij nu heeft. Maar ook deontwikkeling van het RVS gedachtegoed is door Pauls inhoudelijke commentaren versterkt. Wij danken hemoprecht voor zijn inspanningen en inzet.Ten slotte, maar in feite allereerst, zijn het naast de partners en onze adviseurs de medewerkers vanRotterdam Vakmanstad geweest die de successen van 2014 hebben gefaciliteerd. Zonder hen waren onzeprojecten niet zo succesvol uitgegroeid tot wat ze nu zijn. Hun inzet, creativiteit, veerkracht en flexibiliteit,kortom hun wil tot samenwerken, hun integriteit vormt de basis van alles wat RVS te bieden heeft.

Dr. Henk OosterlingDirecteur Rotterdam Vakmanstad
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Hoofdstuk 1 Vakmanschap: doorlopende leerlijnen 2014In 2014 zijn de trajecten Fysieke Integriteit (FI), Actief Burgerschap (AB), Duurzaam Vakmanschap (DV),ECO3. Urbane infrastructuur op de verschillende interactievelden – school, wijk, markt, stad – versterkt enstelselmatig in de reguliere curricula van PO, VMBO, MBO en HBO ingeweven. De basis voor devakmanschapsroute als doorlopende leerlijn in het reguliere onderwijs heeft in 2014 zijn beslag gekregen.

Figuur 1. Doorlopende leerlijnen1.1 Interactievelden 2014: algemeen
Fysieke Integriteit is in 2014 op drie scholen voortgezet. Deze basisscholen hebben de trajecten steedshechter in hun curriculum verankerd. In 2014 is op de Bloemhofschool voor de groepen 7 en 8 een mentor-project toegevoegd. Studenten van de Hogeschool Rotterdam begeleiden leerlingen 1 op 3. De eerste versievan de ecosofische leergang voor de groepen 6, 7 en 8 staat in de steigers en er wordt vanaf oktober 2014mee gewerkt in de klassen.
Op beide andere kernscholen – de RVKO Agnesschool in Feijenoord en de KBS Elisabethschool in Carnisse -zijn keukens gebouwd. Op de Bloemhofschool is in de tuin een kweekkas gebouwd die ook dient alsleslokaal voor de ecolessen. Met deze scholen en hun schoolbesturen is RVS gesprekken begonnen over de
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inbedding van FI in de periode na 2015 in de reguliere curricula. Deze verankering loopt via de aan tevragen Maatwerk gelden die door scholen via hun schoolbesturen in het kader van het RotterdamseOnderwijsbeleid 3 (ROB3) Leren loont! kunnen worden aangevraagd.Twee speciale basisscholen – De Heldringschool (Hillesluis) en de Bergkristal (Liskwartier) – hebben in2014 met het FI-concept hun curriculum versterkt, waarbij RVS een adviserende rol heeft vervuld.
Actief Burgerschap is op Vakcollege de Hef via het Vakhuis gerealiseerd. Aan de vier velden – techniek,zorg/gezondheid, ICT, cultuur - is in samenwerking met de SKVR een mediawerkplaats toegevoegd. Leer-lingen van het vmbo maken zelf HefTV. In januari 2015 is het eerste programma op OpenRotterdamuitgezonden.1 Iedere zes weken komt er een nieuwe uitzending. Met deze door de leerlingen opgezette enuitgevoerde programma’s wordt de relatie van de school met de wijk en die van de leerkrachten met deouders versterkt. Samen met de IMC weekendschool hebben we de kinderziekten waar iedere samenwer-king in het begin mee te kampen heeft, achter ons gelaten. De samenwerking wordt van beide zijden zeergewaardeerd. De Brede Vakantieschool (BVS) in Bloemhof is na drie jaar volledig bestendigd. BVS 2014telde weer meer leerlingen dan het jaar ervoor en de samenwerking met beide PCBO scholen –Oranjeschool en De Sleutel - is voortgezet.

Duurzaam Vakmanschap wordt na intensieve gesprekken in 2013 daadwerkelijk in 2014 opgestart. In 2014werpt ook de structurele samenwerking met bedrijven voor stageplekken voor de Vakwerf zijn eerstevruchten af. De eerste successen voor Duurzaam Vakmanschap zijn in de samenwerking met Albeda/Zadkine College geboekt. Dit interactieveld bevindt zich in 2014 weliswaar nog in een ontwikkelfase, maarde overdraagbare resultaten zullen, net als dit bij Fysieke Integriteit en Actief Burgerschap het geval is, in dekomende jaren hun neerslag krijgen in methodische handboeken. (zie hfdst.2)
1.2 Primair onderwijsIn het basisonderwijs wordt een aantal trajecten die tot verschillende interactievelden behoren, met elkaarverknoopt. Naast Fysieke Integriteit gaan leerlingen op vrijwillige basis na schooltijd naar de huiswerk-
1 www.rvcdehef.nl
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klassen, waar ze ook in een mentorproject kunnen meedraaien. Ze bezoeken, opnieuw op vrijwillige basis,de onderbouw van het Vakhuis - 10-12 jaar - dat afgesloten wordt met een Vakhuis Zomerfestival in de wijk.Op zondagen kunnen op intrinsieke motivatie geselecteerde leerlingen meelopen bij de IMCWeekendschool. En ze kunnen in de zomervakantie twee weken terug naar school in de BVS. Daarnaastbezoeken leerlingen periodiek bedrijven en doen ze mee aan lokale en regionale wedstrijden op het gebiedvan sport, techniek en debatteren.
1.2.1 Fysieke Integriteit (6-12 jaar)Op de Bloemhofschool wordt in 2014 een laatste traject opgezet: een mentorproject waarin leerlingen vangroep 7 en 8 door hbo studenten 1 op 3 worden begeleid om zich beter voor te bereiden op de keuze voorhet voortgezet onderwijs. In de loop van 2014 is op twee andere basisscholen – Agnesschool en Elisabeth-school (beide RVKO) – infrastructureel de basis gelegd voor een integrale implementatie in het onderwijs-jaar 2015-2016.RVS heeft in 2014 voor beide scholen aanvullende financiering aangevraagd en gekregen, respectievelijk bijde Stichting Vogelgezang en vanuit het Veerkrachtbudget dat het voormalige Pact op Zuid voor de periode2011-2015 voor de wijk Carnisse had vrijgemaakt. Van dit geld krijgt ook PCBO De Klaver financiëleondersteuning voor het huiswerktraject. Anders dan de Elisabethschool heeft deze school aangegeven dat zijna de beëindiging van de Veerkracht ondersteuning de FI-trajecten niet uit de reguliere aanvullende geldenwil doorfinancieren.
Huiswerkklas 94 leerlingen (groepen 7,8)

Mentoring 94 leerlingen (groepen 7,8)
Tabel 1. Deelname huiswerk/mentoring
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Begin 2014 start op de Agnesschool de financiële ondersteuning door de Stichting Vogelgezang. Alletrajecten van FI worden in de eerste helft van het jaar uitgezet. Om de leerlingen bekend te maken met denieuwe trajecten worden workshops gegeven. Naast de FI-trajecten volgen hun leerlingen ook 1x per weekde workshops op het Vakhuis in Vakcollege De Hef. De 18 leerlingen uit groep 8, die naar het Vmbo gaan,kunnen in het Vakhuis hun eerste structurele ervaringen opdoen met vakskills om zo een gerichteberoepskeuze voor te bereiden. In september 2014 doen leerlingen uit het Vakhuis mee metMiniMasterChef, waarbij de teams als afsluiting een vier gangendiner voor hun ouders bereiden.Beide RVKO scholen hebben toegezegd in hun aanvragen voor aanvullende financiering binnen het ROB3
Leren loont! de FI-trajecten op te nemen. Daarom zijn er in 2014 ter ondersteuning voor beide scholen in ennabij de hoofdgebouwen via aanvullende financiering keukens gebouwd, zodat de kooklijn kan wordenopgezet. Daarnaast is op twee SBO scholen – Bergkristal (Kind & Onderwijs) en Heldringschool (PCBO) – hetFI-concept als basis voor een nieuw schoolbeleid overgenomen. RVS adviseert beide scholen onbezoldigd enbegeleidt de implementatie van de verschillende trajecten.

Bij het bezoek van staatssecretaris Van Rijn aan de wijk Feijenoord presenteert RVS zijn plannen aan de
staatssecretaris.
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OBS Bloemhof RVKO Agnesschool KBS Elisabeth PCBO de Klaver
368 leerlingen 297 leerlingen minus 233 leerlingen 437 leerlingen

groepen 1,2 (65) = 232

Tot juni Tot dec. 2014 Tot juni Tot Tot juni Tot dec.2014 2014 dec. 2014 20142014
Judolijn/
aikido

368 100 145 90 140 68(clinics) (structureel)
Kooklijn 368 50 75 18
Tuinlijn/
ecosofie

80 60 70 25 50 30
Filosofielijn 137 60 120 25 50 50(groepen 6,7,8)
Huiswerklijn 75 35 35 30 3013 HRO 13 HROstagiairs stagiairs
Mentorlijn
Kookles

75368 (2x perjaar)
Tabel 2. Overzicht deelname leerlingen totaal

1.2.2 Vakhuis onderbouw (10-12 jaar)Het Vakhuis biedt voor leerlingen van vier basisscholen (OBS Bloemhof, PCB Oranjeschool, CBS De Sleutel,RVKO Agnesschool) ruimte om in hun vrije tijd de PO versie van de 21st century skills te ontwikkelen. OpKBS Elisabethschool volgen 18 leerlingen op maandagen kooklessen in het kader van het Vakhuis. Zewerken in diverse werkplaatsen op vier velden: techniek, ICT, zorg/gezondheid en cultuur. Bij Techniek(hout, metaal, elektro, energie) hebben twee teams die Robotica volgen meegedaan aan de internationalewedstrijd First Lego League. Crossovers met Techniek en Cultuur leiden tot lessen in duurzaam design,recycle-technologie, zonne- en windenergie waarbij leerlingen ontwerpend- en onderzoekend leren. Bij ICT(programmeren en games bouwen) leren ze de beginselen van programmeren en werken ze aan hun eigengames. Ze doen mediawijsheid op door filmpjes te maken met de iPad. Op het veld Cultuur ligt de focus oppodiumkunsten en het bespelen van instrumenten. Er wordt intensief samengewerkt met de SKVR in dedans- en zangworkshops. In 2014 is er een nieuw muziektraject opgezet waarop leerlingen een instrumentleren bespelen, in dit geval gitaar.
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Het veld Gezondheid/Zorg biedt programma’s als MiniMasterchef, Make you Move, Aikido en leerlingenkunnen het EHBO jeugddiploma halen. De winnende teams van Mini Masterchef hebben meegewerkt aan deBloemhof-wijkdiners en liepen stage bij het gerenommeerde restaurant Quartier du Port, waar ze tijdens dedenkdiners met bestuurders en ondernemers die in het kader van de opzet van de Vakwerf werdengehouden, de gerechten hielpen bereiden en uitserveren.
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Elke rapportperiode worden afgeronde projecten aan medeleerlingen gepresenteerd. Aan het eind van elkblok van ongeveer 9 weken ontvangen deelnemers een vakcertificaat, waarmee ze een portfolio opbouwen.In hun portfolio ‘Mijn Vakboek’ houden leerlingen hun resultaten bij, werken aan reflectie en evaluatie enverzamelen ze foto’s en certificaten.
groepen 7, 8 per week 112 deelnemers over 3 dagen

OBS Bloemhof 64 leerlingen
KBS Agnesschool 18 leerlingen (maandag)
PCB Oranjeschool 4 leerlingen
CBS De Sleutel 8 leerlingen
Tabel 3. Deelname Vakhuis onderbouw

In 2014 is voor de derde maal het Vakhuis Zomerfestival gehouden. Het binnenterrein van Speeltuin deKlimroos, waar ook het restaurant voor de Oleander locatie van OBS Bloemhof is gevestigd, was net als



16

voorgaande jaren weer ingericht als een festivalterrein. Leerlingen van De Bloemhof, De Sleutel en Oranje-school geven zelf workshops aan bezoekers – kinderen uit de wijk, ouders en buurtbewoners. Zo kun jeleren interviewen, lekker eten bereiden met de Mini Master Chefs, djembé bespelen, wordt er een film vangemaakt en zijn er optredens van de gitaar-, de zang- en dansgroepen. En er is een Vakhuisbioscoop waar degames, filmpjes en animatiefilms door de trotse makers aan hun vrienden, ouders en familie wordenvertoond.
Vakhuis zomerfestival 110 kinderen
Tabel 4. Deelname Vakhuis zomerfestival
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scholen Leerlingen
OBS Bloemhof 45
PCB Oranjeschool 50
CBS De Sleutel 15
scholen Leerlingen
OBS Bloemhof 45
PCB Oranjeschool 50
CBS De Sleutel 15

Tabel 5. Deelname  BVS

1.2.3 Brede VakantieschoolVoor de derde maal is in de maand augustus in week 4 en 5 van de zomervakantie voor die leerlingen dieniet op vakantie gaan een Brede Vakantieschool georganiseerd. Achterliggende gedachte is het ophalen vanweggezachte cognitieve skills (rekenen en taal) en het versterken van de aangeleerde eco-sociale skills. Inde middagen bezoeken leerlingen bedrijven, musea en culturele en ecologische projecten. Twee PCBOscholen – De Sleutel en de Oranjeschool – doen mee in de deelprogramma’s – judolijn, kooklijn, ecolijn,excursies – en de lunches die door RVS worden gecoördineerd.
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1.2.4 Bliksemstages en bedrijfsbezoekenVanuit zijn samenwerkingsverbanden verbindt RVS scholen met bedrijven. In het kader van IKZITOPZUIDwas er al een uitwisseling met Sam Electronics, een technisch bedrijf op Zuid. Na een bezoek van deondernemer in 2014 aan het Vakhuis brachten de kinderen en ouders een tegenbezoek aan dat bedrijf.Verder hebben leerlingen van de Elisabethschool het Hoogheemraadschap Krimpen aan de IJssel bezocht enmaakten ze kennis met de bedrijvigheid op de 2e Maasvlakte. Leerlingen van PCB De Klaver bezochten 2xmaal het Eiland van Brienenoord. Een selectie van deelnemers van de MiniMasterchef van het Vakhuismochten hun skills tonen in Restaurant Quartier du Port waar RVS in het kader van de doorlopendeleerlijnen voor onderwijsbestuurders en ondernemers een tweetal denkdiners organiseerde.
OBS Bloemhof KBO

Agnes
KBS
Elisabeth

Vakhuis IMC Weekendschool

C&A (25) Pincoffs Waterschap Sam Rechtbank (20)
Meneba (25) (27) Hollandse Delta Electronics Meneba (20)
Albert H. (25) (30) (21), Unilever (20)
MCD Futureland/2e 3 ouders Uit je eigen stad (20)
Supermarkt Maasvlakte (15) Rest. Gracy's (20)
(25) Futureland (20)
Brandweer Blijdorp (20)
(25) BroekBakema (20)
Tauw (25) Sonneveld/HNI(20)Dura Vermeer (20)

Tabel 6. Deelname bliksemstages
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1.3 Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (12-16 jaar)Door de trajecten in FI wordt de vo-keuze van de leerlingen beter voorbereid. Dit zal het VoortijdigSchoolverlaten infrastructureel en exponentieel doen afnemen. Op het vmbo worden de trajecten van FI inhet Vakhuis Bovenbouw – 12-14 jaar - opgeschaald en verdiept. Ook door de deelname aan de IMCWeekendschool wordt de belangstelling van leerlingen aanzienlijk vergroot, omdat zij in netwerken wordengeïntroduceerd waar ze doorgaans geen notie van hebben.
1.3.1 Vakhuis Bovenbouw (12-14 jaar)De samenwerking met Rotterdamse Vakcollege De Hef – voormalig vmbo Wielslag en vmbo Nieuw Zuid – isin 2014 geïntensiveerd. Het is directeur Selma Klinkhamer gelukt haar school een nieuwe naam, een nieuwcurriculum en een nieuw imago te geven. RVS heeft samen met de SKVR op de vier velden van het Vakhuisleermeesters aangesteld die de diverse workshops geven. Na een eerste experimentele fase die in de herfstvan 2012 is begonnen heeft RVS in 2014 meer greep op het proces gekregen. Op het vmbo Vakcollege DeHef zijn in 2014 de eerste twee klassen van het vmbo bij het Vakhuis betrokken. Het Vakhuis geeft in 2014binnen het curriculum van RVC De Hef invulling aan zeven van hun keuzevakken in de leertijduitbreidingvoor leerlingen van zowel de vmbo-Vakschool als de Internationale Schakelklas. Vakhuis is hier een vastonderdeel van het lesprogramma.
Ltu Filosofie EHBO Aikido FLL- Lego Media Gezonde
leerlingen Robotica Mindstorm werkplaats Leefstijl
91 10 15 12 14 14 12 14
Tabel 7. Deelname Vakhuis leerlingen vmbo

1.3.2 Mediawerkplaats (12-14 jaar)Samen met de SKVR en RVC De Hef werkt RVSaan de structurele inbedding van eenmediawerkplaats in het Vakhuis. Dit zaluiteindelijk een generiek format opleveren voorandere werkplaatsen. Eind 2014 is samen met deSKVR gewerkt aan een aanvraag voor eenmuziekwerkplaats waar leerlingen in een orkestleren spelen en getalenteerde leerlingen eenintensieve begeleiding van coaches krijgen. In2014 vormt een groep van 12 op intrinsiekemotivatie geselecteerde vmbo en ISK leerlingende redactie van het TV-programma HefTV. Zij maken items over gebeurtenissen op school en in de wijk. Hetprogramma duurt 20 minuten en wordt om de zes weken op het open kanaal van OpenRotterdamuitgezonden. Deze leerlingen worden ondersteund door een leermeester van RVS en een docent van SKVR.Doelen van de Mediawerkplaats zijn de ontwikkeling van mediawijsheid, met name de sociale vaardighedenin de productie, opnames en presentatie van Hef TV, en de ontwikkeling van studievaardigheden zoalsplannen, vooruit denken en onderzoek doen naar een onderwerp. De Mediawerkplaats vindt aansluiting bijhet vak Loopbaanoriëntatie-begeleiding (LOB) op RVC de Hef.
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Mediawerkplaats 2014
12 leerlingen
Tabel 8. Deelname mediawerkplaatsRVS ontwikkelt in 2014 een plan om LOB, cultuureducatie en burgerschap in elkaar te schuiven om zo ookbinnen het curriculum een meer integrale aanpak te realiseren. Het is de bedoeling dit plan in 2015 bijminister van OCW, Jet Bussemaker, te presenteren. Als opmaat dient RVS met de SKVR en RVC De Hef eind2014 bij Fonds Cultuurparticipatie een subsidieaanvraag in om de LOB te verbreden en te versterken. Het isde bedoeling meer cultuureducatie aan dit traject te verbinden, met als uitvalsbasis de mediawerkplaats.

Voor RVS is de gedachte leidend die zij al eerder bij het mbo heeft neergelegd: de drie vakken LOB,levensstijl en burgerschap worden verbonden om onder de noemer ECO3 in een nieuw integraal vakleerlingen en studenten in de volle breedte op duurzaam vakmanschap voor te bereiden. Zo wordtvakmanschap meer dan alleen naar een set skills of een baan. Het wordt als levensstijl geoefend envoorbereid in de hierboven geschetste doorlopende leerlijnen.
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1.3.3 IMC Weekendschool Rotterdam Zuid (10-14 jaar)De contacten met de IMC Weekendschool Rotterdam Zuid zijn in 2014 bestendigd. De IMC Weekendschoolis een driejarige opleiding. Zij is ook in het gebouw van RVC De Hef gevestigd en geeft op zondagen lessenwaarbij leerlingen van mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de kunstwereld wordenonderwezen. Met hen worden bedrijven, ateliers en universiteiten bezocht. Naast OBS Bloemhof doen nogvijf scholen uit de omliggende buurten mee.
IMC Weekendschool
Tot juni 2014 (30 leerlingen) Tot dec 2014 (32 leerlingen)
OBS Bloemhof OBS Bloemhof
PCB Oranjeschool PCB Oranjeschool
PCB De Sleutel PCB De Sleutel
KBO Agnesschool KBO Agnesschool
Pantarijn Pantarijn

Tabel 9. Deelname IMC Weekendschool1.4 Middelbaar Beroeps Onderwijs (16 jaar >): VakwerfIn 2014 is met de Vakwerf in het mbo daadwerkelijk een begin gemaakt. Na uitgebreide en intensievevoorbereiding in 2013, waarbij in het eerste denkdiner met directeuren en HR-managers van grotebedrijven is gesproken, volgde in 2014 het tweede denkdiner waarin aan onderwijsbestuurders,directeuren en begeleiders van het Albeda en Zadkine college een opstartstrategie werd gepresenteerd.Er is besloten om de horecastages vanAlbeda/ Zadkine die al vijf jaar op OBSBloemhof lopen te verbreden en daarverbrede stagetrajecten voor techniek enbouw aan toe te voegen. Er is in de loopvan 2014 intensief met de beide CvB’s ende respectievelijke onderwijsdirecteurengesproken. Op RVC De Hef is daarna eenbijeenkomst gehouden met alle adviseursvan het Albeda om de RVS strategieverder te verduidelijken. Ook voor destudenten Zorg wordt onderzocht hoeRVS in de leerwijkbedrijven een bijdragekan leveren. Daarvoor is in 2014 eensamenwerkingsverklaring met anderewijkpartners ondertekend.
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Om de stage trajecten te verbreden zijn samen met andere partners zoals RABO en PWC modules ontworpenvoor levensstijl, gezondheid, financieel beheer, sollicitatievaardigheden en ondernemend werken. Debouwstagiairs volgen in de herfst de eerste budolessen. Net als op het vmbo wordt verkend hoe de drievakken LOB, levensstijl en burgerschap met elkaar kunnen worden verbonden om dit in het voorstel aan deminister van OCW te presenteren.
Vakwerf (totaal 21 leerlingen) Albeda Zadkine

Horeca 7 3
Techniek/Bouw 2 9

Tabel 10. Deelname VakwerfEen belangrijke samenwerkingspartner voor de Vakwerf is VNO/NCW Rotterdam. De samenwerking istweeledig. Leden van VNO/NCW Rotterdam worden gevraagd om hun bijdrage te leveren aan dedoelstellingen van RVS en stageplekken aan te bieden voor het mbo, maar ook om voor basisschool-leerlingen, voor deelnemers van de IMC Weekendschool en het Vakhuis bedrijfsbezoeken te faciliteren engastlessen te verzorgen. In november 2014 worden de eerste stagestudenten van het mbo horeca ingezet bijverschillende evenementen van het VNO/NCW, zoals de eindejaar bijeenkomst in december 2014 in deBurgerzaal van het Stadhuis Rotterdam.
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1.5 Hoger Beroeps Onderwijs ( 18 jaar >)Ook in de samenwerking met het hbo zijn in 2014 grote stappen gemaakt. Met de Hogeschool Rotterdamwas in 2012 al een convenant gesloten voor de begeleiding van een zestigtal studenten uit de opleidingenPedagogiek en CMV. Er zijn in 2014 besprekingen begonnen met de nieuwe directeur van de Pabo om teverkennen of er een structurele samenwerking mogelijk is. Pabo studenten zijn heel belangrijk, omdat zijonze toekomstige basisschoolleraren leveren. Het thema duurzaamheid is door RVS in verschillende gremiavan de Hogeschool geïntroduceerd en RVS heeft de stage trajecten met alle coördinatoren voor externebetrekkingen van alle opleidingen systematisch doorgenomen. Het is de bedoeling dat stagiairs uit dieverschillende opleidingen gericht stages gaan volgen op de verschillende locaties.De studenten die in FI meelopen, worden een jaar begeleid door een viertal door RVS aangesteldebegeleiders. Ook in 2014 krijgen ze in de eerste zes weken door RVS coördinatoren verzorgde seminarsover hoe er vanuit een netwerkperspectief met diverse partners op de kernscholen wordt gewerkt. Deze‘leergemeenschap’ was aanleiding voor de directeur van het Instituut voor Sociale Opleidingen, drs. JeroenOversier, om RVS te vragen te adviseren bij het opzetten van de competentieprofielen voor een nieuweopleiding ‘sociaal werk’. Vanaf oktober 2014 werkt RVS samen met een werkgroep aan die competentie-profielen.
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Ook wordt er in 2014 een samenwerking gestart met Hogeschool InHolland voor het ontwerpen enschrijven van de ecosofiemethode, waarin filosofielessen aangevuld worden met vredeslessen en ecolessen.Er wordt van het lectoraat ‘Geïntegreerd Pedagogisch Handelen’ van dr. Jeroen Onstenk voor een jaar eenonderzoeker ingehuurd – dr. Rob Bartels - die samen met drs. Aetzel Griffioen, een beleidsmedewerker vanJOLO, drs. mr. Vinod Bhagwandin en een masterstudente van de Universiteit van Amsterdam de methodeontwikkelen. Eind 2014 worden de eerste lessen uitgezet op de scholen.

In het verlengde van een lezing die RVS in december 2013 op de Thomas More Hogeschool heeft gegevenwordt zij een jaar later in de gelegenheid gesteld om een breed seminar Fysieke Integriteit en de integraleontwikkeling van het kind te geven voor 3e-jaarstudenten, docenten, alumni en het bestuur van het RVKO.Daar worden de eerste contacten gelegd voor een duurzame samenwerking waarin PABO studenten in deFI-trajecten, te beginnen bij de experimentele ecosofielessen, gaan meedraaien in leergemeenschappen.1.6 Wetenschappelijk Onderwijs (>18 jaar)Sinds de start van de RVS activiteiten is de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de projecten betrokken.Allereerst in de vorm van stagiaires van de Faculteit der Wijsbegeerte waar later ook de leraren filosofie uitworden gerekruteerd. Vanaf 2012 werkt RVS in de Veerkracht coalitie in de wijk Carnisse samen met hetaan de EUR verbonden Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) wat mede tot gevolg heeft dat dr.Henk Oosterling samen met oprichter van DRIFT, prof. dr. ir. Jan Rotmans, in 2014 de honorsclass
Sustainability voor topstudenten aan de EUR gaat verzorgen. Ook in het curriculum van de Faculteit derWijsbegeerte wordt in de nieuwe opzet een module Ecophilosophy opgenomen. In beide cursussen komende projecten van RVS uitgebreid aan de orde.
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In 2013 is al contact gezocht met de nieuwe opleiding Pedagogiek aan de EUR en wordt in een seminar aande staf verhelderd waar mogelijk samenwerkingen gerealiseerd kunnen worden. In 2014 lopen er eenaantal stagiairs van deze opleiding mee in de trajecten. Ook van de Universiteit van Amsterdam en van deUniversiteit van Humanistiek lopen studenten stage bij de verschillende onderdelen van FI en in hetVakhuis.
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Hoofdstuk 2 Methodiekontwikkeling, onderzoek en advies

De intensieve betrokkenheid van RVS bij de verschillende programma’s en de noodzaak de ontwikkelingenen effecten systematisch te meten vergt dat er voortdurend onderzoek moet worden gedaan op basis vannieuwe inzichten. In het doorspelen en doorspreken van deze inzichten met de samenwerkingspartnersheeft RVS een rol als adviseur. Daarnaast wordt er ook een beroep op RVS gedaan om in verwante projectenals adviseur op te treden. In de visierapporten en beleidsstukken van mbo’s en hbo’s is de zienswijze vanRVS expliciet terug te vinden. Met het oog op de wetenschappelijke monitoring is er een aanzet gemaakt totmethodische verwerking van het materiaal. RVS zet een matrix op waarin alle pakketten die wordenaangeboden in termen van skills worden geherdefinieerd. Samen met Movisie wordt een rapportsamengesteld over de samenhang en impact van Fysieke Integriteit dat in een database toegankelijk wordtvoor geïnteresseerden die zelf aan de slag willen gaan. Kortom, methodiekontwikkeling is cruciaal voor hetbestendigen van de programma’s van RVS in de onderwijskolom. Dit kan alleen maar als de reguliereonderwijspraktijk vanuit de meest recente onderzoeken wordt doorgelicht om te kijken hoe mediawijsheiden ecowijsheid als mijlpalen van een duurzaam vakmanschap in het curriculum kunnen worden verankerd.Tevens vormen deze de pijlers waarop adviezen die RVS aan onderwijsinstellingen zijn geschraagd.

ECO3, de adviespoot van RVS, boekt in 2014 successen. Dat ROC’s RVS serieus nemen, blijkt wel uit hunvisienota’s: RVS wordt daarin expliciet genoemd. Dat geldt ook voor de hbo opleidingen waar RVS adviseertbij de opzet van nieuwe opleidingen. Ook bij de overheid – lokaal en nationaal – staat RVS op het netvlies. Inhet nieuwe onderwijsbeleid ROB3 wordt RVS in Leren loont! expliciet genoemd. In 2014 is samen met SDVBcontact gezocht met het kennisinstituut en adviesbureau Movisie om een handboek samen te stellen vooreen database waarin geïnteresseerde partijen zich op ons programma kunnen oriënteren. Een eerste opzetis in de herfst van 2014 gerealiseerd. Voor het eerst is er ook een inventaris gemaakt van alle skills die RVSin zijn trajecten aanbiedt. Er is een 0.2 versie in de maak waarin de skills in hun progressieve opeenvolgingop elkaar worden afgestemd. Uitgangspunt daarbij zijn ook nu weer de 21st century skills. De doorvertalingvan deze metacompetenties naar concrete programma’s zal in 2015 zijn beslag krijgen.
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2.1 MethodiekontwikkelingNa gedegen vooronderzoek in 2013 is RVS in 2014 begonnen met het ontwikkelen van een ecosofiemethode voor het basisonderwijs voor de groepen 6, 7 en 8. De ecosofielijn is een combinatie van eendrietal vakken: filosofie, vredeslessen en ecolessen in het verlengde van judo, natuur- en milieu educatie ende filosofielessen die in de jaren daarvoor zijn gegeven.- hoofddoel: zelfreflectie en eco wijsheid versterken door de training van communicatieve en mediatieskills in te bedden in filosofielessen en natuur- en milieu educatie. Het gaat erom leerlingen deschaal te laten ontdekken waarop ze verantwoordelijk kunnen en willen zijn voor hun handelen. Ditvertaalt zich van het niveau van de school (pesten op het plein), via de wijk (gedrag op straat) naarde wereld (impact van lokaal energieverbruik en voedselpatroon op globaal niveau)- nevendoelen: praktisch inzicht in het dialogisch filosoferen, het verwerven van communicatieveskills om in conflictsituaties tussen leerlingen te bemiddelen, inzicht verkrijgen in wat ecosystemenzijn en hoe gedragingen op verschillende schalen in elkaar doorwerken. Door het gebruik vanallerlei media in de lessen wordt ook de mediawijsheid van de leerlingen versterkt.De ecosofiemethode die door RVS ontwikkeld is, kan zodra deze in 2016 is uitontwikkeld door regulieregroepsdocenten op de basisscholen worden gebruikt. De methode bestaat uit gedifferentieerd lesmateriaalen een handleiding voor de docent. Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn voor ieder jaar afzonderlijk 30 lessengepland die wekelijks worden gegeven. In groep 6 wordt er alleen filosofie gegeven, in groep 7 komt daar deconflictmediatie van de vredeslessen bij en in groep 8 komen daarbovenop de ecolessen die de biologie-lessen die in het kader van natuur- en milieu educatie worden gegeven ecologisch verdiepen.2.2 OnderzoekTegelijkertijd is RVS in 2014 begonnen met het inventariseren van alle skills in een matrix die alle trajectenonderbouwt. Deze matrix is het uitgangspunt voor het rapport dat op instigatie van SDVB door RVS samenmet Stichting Movisie in de herfst van 2014 in een eerste versie is opgesteld. Dit rapport is maatgevend voorhet Verwey-Jonker Instituut bij de monitoring van de trajecten op de Bloemhofschool. In 2015 zal ditonderzoek voor de periode 2012-2015 worden afgerond. Naast de door VJI uitgevoerde monitoring heeftRVS in 2014 een traject van kwalitatieve monitoring opgezet waarin de docententeams, ouders enleerlingen in groepen systematisch worden geïnterviewd over hun bevinden in deze periode. Dit zal in deloop van 2015 worden uitgevoerd.2.3 Advies
POTwee speciale basisonderwijs scholen – De Heldringschool op Zuid en de Bergkristal op Noord – worden ophun verzoek onbezoldigd door RVS bijgestaan in de implementatie van FI in hun curriculum.
VMBOIn de implementatie van de verschillende programma’s op RVC De Hef vervult RVS samen met de SKVR derol als adviseur.
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MBOIn de loop van 2014 is RVS direct betrokken bij de uitwerking van de nieuwe visienota Ruim Baan 3.2waarin het RVS gedachtengoed expliciet aan de orde komt:“Ruim Baan 3.2 ‘Samen opleiden voor een duurzame toekomst’ is het strategisch kader vanhet Albeda College voor 2015. Samen opleiden staat voor samen met bedrijven, omdat hetom hun toekomstige werknemers gaat en samen met Zadkine omdat we onze opleidingen dekomende jaren bundelen in vijf nieuwe mbo-colleges. Duurzaam is een kernwoord in onzemissie en staat voor duurzaam opleiden van jongeren en (jong)volwassenen tot gewilde enbekwame vakmensen, die in staat zijn een leven lang te leren en als ambitieus vakman/vakvrouw én actief burger een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. Oftewelzoals Henk Oosterling, filosoof en oprichter van Rotterdam Vakmanstad uitdraagt: opleidenvoor een duurzame toekomst betekent opleiden tot duurzaam vakmanschap, opleiden vanvaklieden die zich fysiek (milieu en gezondheid), sociaal (zorgzame samenwerking) enmentaal een leven lang ontwikkelen.”2
HBOMede door de opzet van deze ‘leergemeenschappen’ en de bijdrage van RVS in verschillende commissies enadviesraden van het Instituut van Sociale Opleidingen (ISO) in de voorgaande jaren is, net als op het mbo,het vertrouwen in de werkwijze en ideeën van RVS vergroot. Zelfs zodanig dat RVS als exclusieve adviseurbetrokken is bij de opzet van een nieuwe opleiding voor ‘sociaal werk’ voor het ISO. RVS zat al als kernlid inde adviesraad, maar wordt in 2014 gevraagd om samen met een kleine werkgroep de competentieprofielenvan de nieuwe ISO opleidingen uit te werken.
FoodcouncilRVS is in 2014 lid van de Rotterdamse Foodcouncil. Als een van de drie speerpunten heeft de Foodcouncileen voorstel van RVS voor een business case overgenomen om in Rotterdam een infrastructuur terealiseren waarin alle scholen lunchen en het voedsel daarvoor vanuit een local to local concept insamenwerking met boeren in de omgeving van Rotterdam wordt uitgevoerd. De RABO bank heeft toegezegddeze business case door te berekenen.
Adviesraden

o Hoofd-adviseur, nieuw competentieprofiel voor nieuwe opleiding ‘Sociaal werk’, Instituut voorSociale Opleidingen, Hogeschool Rotterdam
o Adviseur visienota commissie Albedacollege
o Kernlid gemeentelijke adviesgroep Foodcouncil, wethouder Van Huffelen
o Kernlid adviesgroep Instituut voor Sociale Opleidingen, Hogeschool Rotterdam

2 www.albeda.nl//sites/overhetalbeda/beleidsvisie.htm
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Hoofdstuk 3 Samenwerking

Fysieke IntegriteitNieuwe scholen hebben in 2014 belangstelling getoond voor onze programma’s waaronder twee specialebasisonderwijsscholen (SBO). In Carnisse werkt RVS binnen de Veerkracht coalitie operationeel uitstekendsamen met Bureau Frontlijn, Creatief Beheer en DRIFT. Met Veerkracht gaat RVS in 2014-2015 het laatstejaar van zijn vierjarige samenwerking in.
Actief burgerschapOp het tweede interactieveld is de structurele samenwerking met Vakcollege De Hef, IMC Weekendschool ende SKVR uiterst succesvol. Cultuur is inmiddels een volwaardig traject in het Vakhuis geworden. Ook wordterin 2014 een eerste aanzet gemaakt met samenwerking met zorgorganisaties in de wijk, zoalsHuisartsenpraktijk Mozaïek en Gezondheidscentrum Lijn 2 die ook in het gebouw van De Hef gevestigd zijn.
Duurzaam vakmanschapDe opschaling naar het mbo en hbo is geslaagd. Operationeel, tactisch en strategisch is RVS in allegeledingen van deze onderwijsorganisaties in overleg getreden. In de strategische visies van het mboAlbeda college is RVS expliciet terug te vinden. Ook met bedrijven, zoals Hollandia en IHC zijn structurelebesprekingen over samenwerkingen in gang gezet. Medio 2014 is in een speciaal daarvoor georganiseerddenkdiner onder voorzitterschap van Agnes van Ardenne de RVS strategie aan een tiental directeuren vangrote bedrijven gepresenteerd
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SchoolbesturenIn intensieve besprekingen in 2014 zijn de verschillende schoolbesturen – BOOR, RVKO, PCBO, LMC, CVO –geïnformeerd over de RVS strategie. In een tweede denkdiner hebben de bestuursvoorzitters envaktechnisch betrokken bestuurders met RVS bestuurders overlegd.
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Hoofdstuk 4 OrganisatieRVS is op 22 oktober 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdammet dossiernummer 51106418. De (onbezoldigde) bestuurders die zijn ingeschreven zijn:
 Peter de Regt (voorzitter per 20-10-2010)
 Carol Hol (secretaris per 20-10-2010 en penningmeester per 15-11-2014)
 Paul de Haan (penningmeester per 20-10-2010 en afgetreden per 14 november 2014)
 Aad van Nes (bestuurslid per 31-10-2011)
 Roelof Prins (bestuurslid per 14-3-2012)Bestuurder penningmeester Paul de Haan is in december als eerste afgetreden.Henk Oosterling heeft als directeur de dagelijkse leiding bij RVS. Om de activiteiten goed te kunnenuitvoeren is per interactieveld een coördinator aangesteld. In 2014 heeft RVS 5 personen in dienst en werktRVS met een flexibele kern van zo’n 25 ZZP-ers die als coördinator, docent of leermeester betrokken zijn.Voor uitgebreide informatie over onze organisatie en team verwijzen wij naar de site: www.vakmanstad.nl
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Vooruitblik
Het jaar 2015 zal meer zijn dan de afronding van de tweede periode 2012-2015. Het istevens de opmaat naar een transitiefase die nodig is om RVS tot een volwaardige enduurzame netwerkorganisatie te laten doorgroeien. Daar ligt de grote uitdaging voor 2015.Voorlopig mogen we concluderen dat het werk van RVS in 2014 niet onopgemerkt isgebleven. De basis voor de vakmanschapsroute als doorlopende leerlijn in de volledigeonderwijskolom van PO tot HBO is gelegd. Wat betekent dit voor de komende jaren? In2015-2016 zal de huidige groep 7 de eerste, naar het VO doorstromendebasisschoolgeneratie zijn die het volledige programma van Fysieke Integriteit heeft gevolgd.Na initiëring en realisering volgt in 2015 op andere scholen verdere bestendiging. Zo zijn wemet RVS als organisatie na twee financieringsrondes – 2008-2011 en 2012-2015 – waarinwe alles hebben opgezet wat in de oorspronkelijke plannen van 2008 lag besloten, in dekomende drie jaar met het Vakhuis en de Vakwerf aan onze derde slag toe: bestendigen. Inde periode 2016-2019 zal RVS naar een volledig zelfstandige organisatie doorgroeien omdaarna geheel op eigen benen te kunnen staan. Dat vereist dat zij een vierde strategische slagmoeten maken ten aanzien van Fysieke Integriteit op de scholen waar ze tot dan toe heeftgewerkt: overdracht naar de schoolteams.In 2019 zal, 15 jaar na de lancering van het discoursconcept Rotterdam Vakmanstad in 2004,RVS in Rotterdam – en ver daarbuiten - een begrip zijn dat staat voor innovatief enduurzaam ontwikkelen van ‘menselijk kapitaal’ aan de basis van de samenleving vanuit deonderwijskolom, gericht op drievoudige duurzaamheid – ECO3 - met 21e-eeuwsvakmanschap als de cultureel-economische focus.
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Hoofdstuk 5 Financiën

Balans per 31 december 2014(na voorgestelde resultaatbestemming)
Activa 31 december 2014 31 december 2013Ref. € € € €
Vaste activaMateriële vaste activa 5. 16.407 27.753
Vlottende activaVorderingen 6. 93.792 144.298Liquide middelen 7. 105.795 24.364Totaal vlottende activa 199.587 168.662
Totaal activa 215.994 196.415
Eigen vermogen 8.Reserves 8.1. 118.680 150.033
Kortlopende schuldenKortlopende schulden enoverlopende passiva 9. 97.314 46.382Totaal kortlopende schulden 97.314 46.382
Totaal passiva 215.994 196.415
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Staat van baten lasten 2014

2014 2013Ref. € € € €
BatenSubsidiebaten 11. 868.291 743.302Overige baten 12. 31.280 16.793
Som der baten 899.571 760.095
LastenFysieke Integriteit 360.145 221.032Actief Burgerschap 242.942 256.783Duurzaam Vakmanschap 114.410 98.162Backoffice 13. 213.289 161.117
Som der lasten 930.786 737.094(31.215) 23.001Financiële baten en lasten (138) 698
Saldo (31.353) 23.699
ResultaatbestemmingHet resultaat is als volgt verdeeld:

2014 2013€ €Toevoeging/(onttrekking):Onttrekking/toevoeging algemene reserve (31.353) 23.699(31.353) 23.699



36

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

5.1 Algemene toelichting
5.1.1 ActiviteitenStichting Vakmanstad werkt vanuit een integrale visie op verschillende schalen (lokaal, landelijk eninternationaal) om een breed begrip van duurzaamheid en intercultureel vakmanschap uit te dragen ente realiseren in de ruimste zin des woords alsmede het ontwerpen en initiëren van projecten en hetorganiseren en coördineren van daarop geënte netwerken.
5.1.2 VestigingsadresStichting Vakmanstad is feitelijk gevestigd op Westersingel 102, 3015 LD te Rotterdam.
5.1.3 SchattingenBij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding vanStichting Vakmanstad zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in dejaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereisteinzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorendeveronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.5.2 Algemene grondslagen
5.2.1 AlgemeenDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voorkleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dejaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kostenen kostprijzen.Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominalewaarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en de staatvan baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de toelichting.
5.2.2 Vergelijking met voorgaand jaarDe gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven tenopzichte van het voorgaande jaar.5.3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
5.3.1 Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- inclusief direct toerekenbare kosten,onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur enbijzondere waardeverminderingen.
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5.3.2 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activaDe stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan eenbijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt derealiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voorhet individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererendeeenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als deboekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogstevan de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaardeis bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Eenbijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten enlasten.Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activaniet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingvoor het actief zou zijn verantwoord.
5.3.3 VorderingenVorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
5.3.4 Liquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onderkortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.5.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
5.4.1 AlgemeenHet resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zebetrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in datrekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijnof worden ontvangen, dan wel betaald.Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze batenin het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in dedesbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aanbestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten enlasten.Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan weldaaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van batenen lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lastenmet een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatieopgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
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5.4.2 Opbrengstverantwoording

5. 4.2.1 Ontvangen subsidiesSubsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten lastewaarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel hetexploitatietekort zich heeft voorgedaan. Investeringssubsidies worden als vooruit ontvangen onder depassiva opgenomen of worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.
5.4.2.2 Overige batenIndien sprake is van ruiltransacties/bartertransacties dient de reële waarde van de transactie te wordenverantwoord onder de baten alsmede onder de kosten.Indien baten worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten en deze baten niet zijn opgenomen inde staat van baten en lasten, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting. Indien dit van belang isvoor het inzicht wordt een indicatie gegeven van de reële waarde van deze baten.
5.4.2.3 SponsorbijdragenBijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
5.4.2.4 Giften en soortgelijke batenNaast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord.Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kanworden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
5.4.3 LastenDe kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekkinghebben.5.5 Personeelsbeloningen
5.5.1 Periodiek betaalbare beloningenLonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat vanbaten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.5.6 Afschrijvingen op materiële vaste activaDe afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vindenplaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen,met dien verstande dat boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan bedrijfsuitoefeningdienstbare activa in het algemeen onder de buitengewone baten en lasten worden verantwoord.5.6 Financiële baten en lasten
5.6.1 Rentebaten en rentelastenRentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieverentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekeninggehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van deberekening van de effectieve rente worden meegenomen.
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Hoofdstuk 6 Presentaties & Publiciteit

In 2014 is er weer veel publiciteit gegenereerd. Ook in dag- en weekbladen is regelmatigaandacht besteed aan de projecten. Hieronder volgt een overzicht van deze presentaties enartikelen.6.1 Lezingen en seminars
Henk Oosterling- Openingslezing Radicalizing the local. Conferentie Freehouse, Rotterdam: Het Gemaal,Afrikaanderplein, 15 januari 2014- Het integrale werken. Seminar voor Instituuut voor Sociale Opleidingen. Rotterdam:Hogeschool Rotterdam, 27 januari 2014- Hoe competent is een integralist? Key lecture over het nieuwe (net)werken in de wijken.Landelijke docentendag voor de opleiding Ergotherapie. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam,6 februari 2014- Wat is wijsheid? Mediawijsheid in de kunsteducatie. Maastricht: Hogeschool Zuid, 7 februari2014- Extatische pedagogiek? Het belang van mediawijsheid en ecowijsheid in de opvoeding. DenHaag: Pulchri Studio, 27 februari 2014- Hoe authentiek is dienend leiderschap? Garderen: B-dare, Essenties van Leiderschap, 14 maart2014- Afscheidsrede voor Piet Boekhoud, bestuurder Laurens Zorggroep. Rotterdam: Charlois,20 maart 2014- Rotterdam Vakmanstad. Rotterdam: Docenten Techniek Zadkine en Albeda College, 3 april2014- Ecofilosofie. Samen met Jan Rotmans. Week van de Filosofie. Rotterdam: Erasmus Paviljoen(Woudenstein), 30 april 2014- Interview en gesprek met Lama Jigmé, Phuntsok Chö Ling. Rotterdam: OT-Theater, 9 mei 2014- Filosoferen. Rotterdam: IMC Weekendschool Delfshaven, 15 juni 2014- Ethnic Profiling en vredeslessen. Seminar voor Eenheidsstaf Rotterdam: PolitiecorpsRotterdam, afd. Strategie, 23 juni 2014- Fysieke Integriteit in het onderwijs. Reflectiedag, Seminar Protestant-ChristelijkBasisonderwijs. Rotterdam, 26 juni 2014- De intermediale stad en het theater. Workshop voor jonge theatermakers. Rotterdam:Rotterdamse Schouwburg, 4 juli 2014- ECO3. 3x duurzaamheid. Uitreiking Falco Eleonorae Award 2014, Rotterdam: ErasmusPaviljoen, 8 september 2014- Fysieke Integriteit. Presentatie aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Rotterdam:Agnesschool Feijenoord, 8 september 2014- Eco-sociale educatie. Symposium 'Verandering, hoe doe je dat?' Utrecht: Milieudefensie/DowntoEarth, 27 september 2014- Iedere krijger is een gever. Bright Now festival, Tropenmuseum. Amsterdam: ShambhalaVereniging Nederland, 28 september 2014- Integrale gezondheid. De Zorg in de toekomst, 40 jaar Gezondheidscentrum Randweg.Rotterdam, 1 oktober 2014- Participation on Trial, Amsterdam: Castrumperigrini, 10 oktober 2014- Social design. Maastricht: Studium generale, Universiteit van Maastricht, 13 oktober 2014
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- Keylecture Art as public space Sofia, Bulgarije: IETM, international network for contemporaryperforming arts, 17 oktober 2014- Ecosofie en ecowijsheid. Utrecht: Jaarstudiedag Stichting Kinderfilosofie, 1 november 2014- Rotterdam Skillcity. Skill is will. Hamburg: HafenCity Universiteit, 7 november 2014Henk Oosterling, Rotterdam Vakmanstad. Een nieuw verhaal.- Rotterdam: Seminar Gemeente directie Stadsontwikkeling ‘Kaart van de stad’, 21 november2014- Het kind als kansrijk knooppunt in netwerken. Onderwijs in de nieuwe netwerksamenleving.Rotterdam: Thomas More Hogeschool, 8 december 2014- Zelfverzekerd leven, Kerstlezing. Rotterdam: Rechtbank Rotterdam, 16 december 2014
Aetzel Griffioen- Urban Paradise, The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS),Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Amsterdam, 10 maart 2014- Institutions for the commons. Freehouse afsluitend congres Radicalizing the local, 17 jan 2014- Onderwijs en de participatiemaatschappi. College Den Hulster, Focus 14, Venlo, 18 jan 2014- Designing against obesitas: enhancing collective emancipation. Academie van Bouwkunst:Winter School (Slim City) Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 20 jan 2014- Ecosophical practices: SkillCity and institutions for the commons. EUR MA Honours, 28 jan2014- The Garden as an Ecosocial Means. Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions/ TU Delft: The Urban Paradise, 3 okt 2014- Rotterdam Vakmanstad en het Basisonderwijs PCBO Studiedag Meesterschap op Zuid. 7 okt2014- Meentes maken: voorbij de participatiemaatschappij Associatie voor Jeugd, Najaarscongres2014, Deventer. 6 nov 2014- Bijdrage aan toneelstuk met de kinderen van groep 8 van de OBS Bloemhof locatie Oleander-straat, Wunderbaum & Veenfabriek (2014), The House. Een popconcert met film.Rotterdam/Leiden.
Rachid el Ousrouti- Support op Zuid, Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs: presentatie RotterdamVakmanstad aan bedrijfleven en onderwijs, 6 februari 2014- Gastcollege voor de HBO pedagogiekstudenten van de Driestar Educatief in Gouda, 25 juni2014- Maatwerkbijeenkomst Gemeente Rotterdam, presentatie Rotterdam Vakmanstad, Melanchton14 oktober 2014- Presentatie aan docenten en studenten Zadkine en Albeda College , afdeling Bouw, 15 oktober2014- Work Out Sessie presentatie Rotterdam Vakmanstad voor World Expo 2025, BAR Schiekade,16 december 20146.2 Radio- Interview met Ingrid Smits, ‘Zo Ben Ik Groot Geworden’. RTV Rijnmond 22 januari 2014, 15.00uur- Interview in Dit is Dag, 9 maart 2014, Radio 1 18.00-18.30 uur- Interview Fysieke Integriteit op De Ochtend, NRCV, Radio 1 22 april 9.40 uur
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6.3. On line TelevisieInterview Tegenlicht, Youtopia. VPRO, Rotterdam: De Banier, 17 juli 20146.4 Pers- ‘Filosoof op de arbeidsmarkt. Henk Oosterling over het praktisch nut van de filosofie’.Interview met Lisanne Hemmen en Sabine Holtermann. Splijtstof, Thema nr. Persoonlijkheid, 77-86- ‘Filosoof in een achterstandswijk’. Erasmus Alumni Magazine, Lente 2014, 27-31- ‘Jongeren missen de vaardigheden om zich in de 21e eeuw te redden’. Interview met MichielGoudswaard. Rubriek Brandende Kwesties, Financieel Dagblad, 18 september 2014.- ‘Oosterling school opent aan Bergsingel. Interview met Barbara de Jong. Algemeen Dagblad, 30augustus 2014- ‘Met wat meer hulp meer kansen’. Interview Niels Markus met Henk Oosterling. Trouw. DeVerdieping; Onderwijs en Opvoeding, 9 april 2014- ‘De nieuwe burger is intervidu’. Interview Ray Simoen met Henk Oosterling. De
Limburger/Limburgs Dagblad, 1 februari 2014- ‘Mij krijg je niet klein’. Interview Monica Verhoek met Henk Oosterling. Rubriek: In de Spiegel,
Algemeen Dagblad, 9 januari 2014
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