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Voorwoord 
 
2015 is een intensief jaar voor Rotterdam Vakmanstad (RVS) geweest. Het is het 
jaar waarin de tweede fase van de implementering van Fysieke Integriteit afloopt. 
Omdat de wetenschappelijke monitoring van het Verwey-Jonker Instituut een jaar 
langer duurt, is in samenspraak met onze financier, Stichting De Verre Bergen, in 
2014 besloten, gegeven de staande begroting, het programma een jaar te verlengen 
tot oktober 2015. Dan worden de resultaten van de wetenschappelijke monitoring 
van het Verwey-Jonker Instituut bekend gemaakt en zal de Stichting De Verre 
Bergen zich over de resultaten buigen in haar overwegingen om het project nog een 
tweede periode te financieren. Aanvankelijk wordt ingeschat dat in oktober 2015 
deze beslissing genomen kan worden. Uiteindelijk is dit over het jaar heen getild en 
is pas medio 2016 een beslissing genomen. 
 
Om na deze tweede periode naar een zelfstandige sociale onderneming door te 
kunnen groeien maakt Rotterdam Vakmanstad begin 2015 een intensieve transitie 
door. Aanvankelijk wordt overwogen om binnen een aantal jaren naar een break 
even point toe te werken, maar bij nadere analyse wordt besloten om toch slechts 
vier scholen te ondersteunen. Het accent komt te liggen op het verbeteren van het 
programma, het verhogen van de kwaliteit van de vakdocenten en het vergroten van 
de samenhang van het zittende team groepsdocenten op de scholen. Daarvoor 
wordt een investering in het coördinatorenteam gedaan en wordt er in 2015 met de 
schoolbesturen intensiever samengewerkt. Nieuwe docenten worden aangenomen, 
waarbij gestreefd wordt naar een dienstverband om het docentencorps meer aan 
RVS te binden. De back office wordt versterkt met een HR medewerker die de 
teambuilding voor haar rekening neemt. 
 

 
Financieel is ieder jaar voor 
Rotterdam Vakmanstad 
een bewogen jaar, maar 
dat geldt in het bijzonder 
voor 2015. Voor het eerst 
wordt de ontwikkelde 
interventie Fysieke 
Integriteit als product in de 
markt gezet en aan scholen 
aangeboden. De scholen 
kunnen het programma met 
de extra financiële 
middelen uit het 
gemeentelijke programma 
Leren loont!  inkopen.  
 
Tegelijkertijd wordt er, in 

overeenstemming met het landelijk beleid, aan de bestaande lijnen een nieuwe lijn 
toegevoegd - de technieklijn - en wordt voor de cultuurlijn de samenwerking met de 
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Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) versterkt. In het schooljaar 2015-
2016 worden door de reeds aangesloten scholen 4 tot 5 lijnen ingekocht. Ook OBS 
De Globe in de Tarwewijk koopt 5 lijnen in.  
 
Met het oog op deze transitie werkt RVS in 2015 ook aan de vernieuwing van haar 
bestuur. Er wordt afscheid genomen van één van zijn bestuurders, Aad van Nes. We 
danken Aad voor zijn adviezen en steun. Mede dankzij hem is er meer zicht 
gekomen op de relatie met de arbeidsmarkt wat zijn vruchten heeft afgeworpen voor 
de verdere uitwerking van de Vakwerf. Er nemen twee nieuwe bestuurders zitting in 
het bestuur. Rowdy Schouten is als penningmeester de eerder afgetreden Paul de 
Haan opgevolgd en Jan de Jager, adviseur van het Albeda college, vult de plaats 
van Aad van Nes in. Ook wordt er besloten dat in 2016 een directiewisseling zal 
plaatsvinden in de persoon van Rachid el Ousrouti die Henk Oosterling als directeur 
opvolgt.  
 
In het volste vertrouwen dat de inzet van het RVS team dat zich in 2015 tot het 
uiterste heeft ingespannen om de resultaten op de drie basisscholen, het vmbo en 
het mbo ook cijfermatig transparant te maken, vruchten zal afwerpen, sluiten we het 
‘interim jaar’ 2015 af.  
 
 
Rotterdam, 23 september 2016 
 
 
 
 
Dr. Henk Oosterling     Rachid el Ousrouti 
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Hoofdstuk 1.  Vakmanschap: doorlopende leerlijnen 2015 
 
De belangrijkste doelen van RVS zijn het aanleren van life, sociale en vakskills die 
de door de UNESCO aangegeven mediawijsheid (digital literacy) en ecowijsheid 
(environmental awareness) van leerlingen vergroten. Dit vormt de kern van het 21ste 
eeuwse vakmanschap dat RVS voor ogen staat. In 2015 worden op de verschillende 
interactievelden - Fysieke Integriteit (PO), Actief Burgerschap (VMBO) en Duurzaam 
Vakmanschap (MBO) - daartoe nieuwe initiatieven ontwikkeld. Deze worden inge-
voegd in de bestaande lijnen. Op het interactieveld Fysieke Integriteit wordt filosofie 
uitgebreid naar alle groepen. Met het oog op het landelijk onderwijsbeleid wordt er 
een nieuwe lijn opgezet: de technieklijn. Voor de cultuurlijn wordt de samenwerking 
met de SKVR versterkt. Op OBS Bloemhof is in het schooljaar 2014-2015 in 

samenwerking met de Hogeschool Rotterdam het afzonderlijk mentorproject om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen van groep 8 te vergroten  
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gecontinueerd. Op KBS Elisabethschool bouwen we een keukensegment in en bij de 
Agnes-school wordt in samenwerking met de gemeente en door financiële 
ondersteuning van de Stichting Vogelgezang in de tegenover liggende Persoonshal 
een geheel nieuwe keuken ingericht. Van daaruit zal op termijn voor de 321 
leerlingen een warme lunch worden uitgeserveerd. In de tweede helft van 2015, 
wanneer openbare basisschool De Globe vijf lijnen heeft ingekocht, begeleidt RVS in 
totaal ongeveer 1200 leerlingen.  
 
Op interactieveld Actief Burgerschap wordt in het Vakhuis de mediawerkplaats 
bestendigd. In een samenwerking met de SKVR worden een viertal TV programma’s 
die door leerlingen van het Vakcollege De Hef zelf zijn gemaakt op OpenRotterdam 
uitgezonden. De samenwerking met de Weekendschool is volledig bestendigd. Op 
het derde interactieveld Duurzaam Vakmanschap komt de opzet van de Vakwerf in 
een stroomversnelling. Met het nieuwe techniekcollege waarin Zadkine en Albeda 
zijn gefuseerd tot een zelfstandige bestuurlijke eenheid, worden samen met andere 
partijen waaronder de RABO bank en PricewaterhouseCoopers een zestal modules 
ontwikkeld. De begeleiding groeit in 2015 uit van 30 naar 100 studenten. De Hoge-
school Rotterdam levert een cohort stagiairs en neemt het netwerkgedachtegoed van 
RVS over voor de competentieprofielen van hun nieuwe opleiding Social Work. RVS 
maakt deel uit van het kernteam dat deze nieuwe opleiding vorm moet geven.   
 

1.1 Primair onderwijs 
 
Het traject Fysieke Integriteit is in 2008 ingezet. De ambitie van het programma 
Fysieke Integriteit is om aan leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool 
skills aan te leren om hen fysiek evenwichtiger, sociaal weerbaarder en mentaal 
veerkrachtiger te maken. Door de schoolprestaties van de leerlingen in overeen-
stemming te brengen met hun capaciteiten en interesses groeit er een positief 
zelfbeeld en krijgen leerlingen inzicht in wat zij kunnen en willen. In afstemming met 
school en ouders wordt een op de leerling toegesneden overgang van PO naar VO 
voorbereid. In 2012 is de tweede fase ingegaan. In het schooljaar 2015-2016 leveren 
we het eerste cohort leerlingen af dat een gehele integrale vorming van RVS heeft 
genoten. 
 
Vanaf 2008 tot 2011 is uitsluitend op OBS Bloemhof gewerkt. Via sponsoring van 
externe partijen zijn in de jaren erna verschillende leerlijnen op een tweetal andere 
scholen opgezet: op KBS Elisabeth in Carnisse met geld van Pact op Zuid en op 
KBS De Agnesschool in Feijenoord met geld van de toenmalige deelgemeente en 
met Stichting Vogelgezang. In het kader van de Children’s Zone is in Feijenoord en 
Carnisse het pakket verder uitgebreid. Op beide scholen laat RVS in 2015 met extern 
geld een keuken installeren. Op de Agnesschool wordt, met ondersteuning van 
Stichting Vogelgezang, in 2015-2016 gefaseerd een lunch voor alle leerlingen 
ingevoerd.   
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1.1.1 Fysieke Integriteit (6-12 jaar) 
 

 
 
 
In de eerste helft van 2015 loopt het programma van de voorgaande jaren nog door: 
vier lijnen - de budolijn, kooklijn, tuinlijn en de filosofielijn - op OBS Bloemhof, KBS 
De Agnesschool en KBS Elisabethschool. Op OBS Bloemhof worden er voor het 
vierde jaar huiswerkklassen gegeven en is er, ingegeven door het inzicht dat de twee 
laatste groepen extra begeleiding nodig hebben, een mentortraject uitgezet waarin 
studenten van de Hogeschool de leerlingen van groep 8 op persoonlijke basis 
ondersteunen. Er komt een nieuwe openbare basisschool bij die 5 lijnen inkoopt: 
OBS De Globe in de Tarwewijk. Vanaf september begint RVS met de implementatie 
van 5 lijnen op 4 scholen. 
 
Uitbreiding basisprogramma: 5 lijnen 
 
Inhoudelijk is er in 2015 een enorme sprong gemaakt. Waren er in 2014 nog maar 
vier lijnen waarvan er een - filosofie -  slechts in de groepen 6, 7 en 8 werd gegeven, 
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in 2015 worden al deze lijnen aan groep 
1 t/m groep 8 gegeven en worden er 
vredeslessen met meditatieoefeningen 
toegevoegd.  
 
Ook wordt er met het oog op de wens 
van de overheid om techniek al in het 
primaire onderwijs op te tuigen, een 
nieuwe technieklijn toegevoegd. Voor 
de technieklijn wordt een leerlijn 
aangeschaft die door LEGO is  
ontwikkeld. De onderbouw werkt met 
duplo, de middenbouw met lego en 

allerlei mechanische verbindingen, aangesloten op 
een pc en in de bovenbouw leren leerlingen met de 
zelf ontworpen elementen programmeren. Het 
schrijven van lesmateriaal vordert. Eind 2015 ligt er 
voor de filosofielijn een werkboek en een handboek 
voor docenten. Voor de kooklijn is er een 
programmatisch handboek geschreven dat in de jaren 
erna zal worden uitgewerkt. 
 
De gezonde lunch 
 
Op OBS Bloemhof en de Agnesschool worden warme 
lunches bereid voor alle kinderen. Op OBS Bloemhof 
worden vanaf schooljaar 2015/16 vanwege  
verbouwingswerkzaamheden op beide locaties de 
leerlingen van de onder- en middenbouw gehuisvest 
in een schoolgebouw aan de Tweede 
Balsemienstraat. De groepen 7 en 8 krijgen les in het 
STEK-gebouw aan de Putselaan waar zich ook de 

keuken bevindt. Voor de logistiek 
van het uitcateren van de lunch 
heeft dit enorme consequenties. 
Er zijn nogal wat aanpassingen 
nodig. De eetzaal bevindt zich nu 
op de eerste verdieping en de 
zware pannen en bakken worden 
met behulp van de hulpmoeders 
de trap opgesjouwd. De ruimte 
boven is te klein om er in twee 
shifts te eten, dus wordt er 
overgestapt op drie groepen die 
vanaf 11.30 uur elk een half uur 
de tijd hebben om te eten. Dat 
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betekent dat de keuken ook eerder klaar moet zijn, wat de werkdruk immens 
verhoogt. Er wordt nu tweemaal naar de tijdelijke nieuwe locatie gefietst. 

 
Aan het uitserveren, opruimen en afwassen werken inmiddels 5 hulpmoeders mee. 
Om de ouderparticipatie te vergroten is er vanaf het begin van het schooljaar 
2014/2015 een roulatiesysteem ingevoerd, waarin om de paar maanden een moeder 
wordt vervangen door een door loting aangewezen andere moeder. Dat gaf 
aanvankelijk wat wrijving bij de ‘oude garde’ die inmiddels een ervaring en expertise 
van zeven jaar had opgebouwd. Toch bevalt dit nieuwe systeem uitstekend. Er zijn 
meer ouders betrokken bij het proces, er is een grotere diversiteit waardoor er wel 
Nederlands gesproken moet worden, terwijl voorheen bijna uitsluitend Turks de 
voertaal was. De hulpmoeders in het keukenrestaurant rouleren ook. Dit team springt 
ook bij in het geval er geen of weinig stagiairs zijn. Het aantal mbo-stagiairs is 
afgenomen, omdat er strengere criteria voor het aannemen van stagiairs worden 
gehanteerd. 
Op de Agnesschool wordt het mogelijk door de financiële steun van Stichting 
Vogelgezang en in samenwerking met de gemeente Rotterdam om een keuken te 
bouwen die begin 2015 klaar is. Vanuit de keuken worden in de tweede helft van het 
jaar alle kinderen twee dagen in de week van een warme en verse lunchmaaltijd 
voorzien. Daar er, anders dan bij OBS Bloemhof geen aparte eetvoorziening is, eten 
de leerlingen in hun eigen klas. In samenwerking met aanvankelijk een kleine, maar 
geleidelijk aan een steeds grotere groep ouders, ontstaat er een reguliere kookploeg. 
Vanuit RVS wordt er een assistent toegevoegd. 
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Huiswerkklas 
 
In oktober 2011 heeft RVS voor OBS Bloemhof een huiswerkklas opgezet. Ondanks 
de vrijwillige deelname doen nagenoeg alle leerlingen van de groepen 7 en 8 mee. 
Met Hogeschool Rotterdam is een convenant afgesloten om jaarlijks ruim 30 
studenten op dit traject te zetten en te begeleiden, zodat er sprake is van 1:1 of 1:2 
coaching. Inmiddels is de huiswerkklas volledig bestendigd. In 2014/15 wordt er een 
extra mentoring project opgezet om leerlingen individueel te ondersteunen.  
 
Brede Vakantieschool 
 
Vanaf de zomer van 2013 organiseert 
RVS de Brede Vakantieschool op OBS 
Bloemhof. In het tweede jaar doen ook 
leerlingen van de protestant-christe-
lijke basisscholen De Sleutel en de 
Oranjeschool mee. De leerlingen 
komen twee weken in de vakantie 
terug naar school, krijgen ’s ochtend 
kernvakken zoals taal en rekenen en 
’s middags vakken, stages en uit-
stapjes in de lijn van Fysieke Integri-
teit. In 2015 wordt deze Brede 
Vakantieschool voor de derde keer 
georganiseerd. Inmiddels is het programma door de gemeente erkend en kan dit 
volledig uit de reguliere gelden worden gefinancierd. RVS levert in 2015 nog een 
coördinator om het geheel in goede banen te leiden.  
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1.1.2 Vakhuis onderbouw (10-12 jaar) 
 
Het Vakhuis functioneert voor de bovenbouw van het primaire onderwijs als een 
soort Buurthuis 2.0. Daarin werkt RVS structureel samen met Vakcollege De Hef en 
SKVR. De leerlingen van de betrokken basisscholen krijgen extra cursussen  
aangeboden die de activiteiten van Fysieke Integriteit versterken. Er wordt met 
andere partijen, met name in de gezondlijn, samengewerkt. De leerlingen van de 
Agnes-school volgen in schooljaar 2014-2015 cursussen in de werkplaatsen cultuur, 
gezonde leefstijl, kook- en smaaklessen als onderdeel van hun curriculum. Naast 
groepen 7 en 8 van OBS Bloemhof komen er ook leerlingen van de PCB Oranje-
school en De Sleutel. Voor die leerlingen is deelname vrijwillig. Het Vakhuis biedt vier 
werkplaatsen aan die in het verlengde liggen van het programma Fysieke Integriteit 
en een opmaat vormen naar de modules van de Vakwerf op het derde interactieveld 
Duurzaam Vakmanschap: Gezondheid, Cultuur, ICT/Mediawijsheid en Techniek. Om 
de mediawijsheid te versterken wordt er houtbewerking en elektrotechniek gegeven, 
maar ook computer programmeren en film maken. In het kader van de ecowijsheid 
wordt gewerkt aan gezonde leefstijl, aikido, koken, percussie en kunnen leerlingen 
een EHBO-jeugddiploma halen. In de cultuurwerkplaats leren ze zingen, gitaar 
spelen en werken ze aan een dansproductie.  
 

In de workshops wordt 
ondersteuning verleend 
door studenten uit het 
mbo, hbo en het wo. 
Voor een deel heeft het 
Vakhuis een laborato-
riumfunctie. In het 
schooljaar 2014/15 is 
het onderdeel techniek 
verzelfstandigd en wordt 
dit in 2015 overgeheveld 
naar Fysieke Integriteit. 
Daar maakt dit vak nu 
onderdeel uit van het 
integrale leerpakket.  
Het totaalaanbod van de 

onderbouw van het Vakhuis helpt de deelnemende basisschool leerlingen hun 
interesses te ontdekken en talenten te ontwikkelen. Dit om een juiste profielkeuze 
mogelijk te maken voor het voortgezet onderwijs. Met een juiste profiel-keuze beoogt 
RVS in het voortgezet onderwijs het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en 
een structurele verbetering van de studieresultaten. Ook maken de leerlingen door 
het bezoek aan het Vakhuis al vroeg kennis met de cultuur van het vmbo. 
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1.2 Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (12-16 jaar) 
 
Fysieke Integriteit is de basis van Actief Burgerschap. Ook al gaan er een beperkt 
aantal leerlingen naar de havo en zelfs vwo/gymnasium, de meeste leerlingen van de 
basisscholen waar RVS actief is, belanden in het beroepsonderwijs. Een goede 
keuze voor het profiel is dan ook van het grootste belang.  
 

1.2.1 Vakhuis Bovenbouw (12-14 jaar) 
 
In het kader van de doorlopende leerlijn is het voor RVS belangrijk om de leerlingen 
die het programma Fysieke Integriteit hebben gevolgd in het voortgezet onderwijs 
verder te ondersteunen. Daarom werkt RVS al vanaf 2012 met RVC de Hef - toen 
nog vmbo De Wielslag - samen om vorm te geven aan de bovenbouw van het 
Vakhuis waar ook de leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) met diverse 
vakgebieden kennismaken om daarna naar het (vervolg)onderwijs door te stromen. 
De werkplaatsen zijn onderverdeeld in: 1) techniek, hout en nieuwe technologie, 
2) techniek ICT, programmeren en robotica, 3) gezonde leefstijl: aikido, yoga en 
kook-smaaklessen. Met deze werkplaatsen wordt ingezet op het versterken van de 
sociale, fysieke en mentale weerbaarheid en het ontwikkelen van cognitieve,  
communicatieve en creatieve skills. Alle werkplaatsen van het Vakhuis zijn voor de 
reguliere leerlingen als keuzevakken in het onderdeel Loopbaanoriëntatiebegeleiding 
(LOB) opgenomen en zijn daarmee deel van het vaste curriculum.  
 

1.2.2 Mediawerkplaats (12-14 jaar)  
 

Voor de bovenbouw van het 
Vakhuis voor 12-14 jarigen is 
de samenwerking met 
Vakcollege De Hef en de 
SKVR, de samenwerkings-
partner voor het cultuur 
onderdeel, in de afgelopen drie 
jaren bestendigd. De drie 
partijen dragen financieel bij. 
Ook andere fondsen zoals het 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
investeren in de Mediawerk-
plaats. Daarin wordt om de zes 
weken een TV programma 
geproduceerd dat op  
Open Rotterdam wordt 

uitgezonden.1 Om het programma te verbeteren is de Hogeschool InHolland 
gevraagd om het programma te monitoren. Eind 2015 is er een rapport beschikbaar, 

                                                        
1 zie: http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18911 
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waarin de onderzoekers zich positief uitlaten over de opbouw en uitwerking van de 
mediawerkplaats. Eind 2015 ligt er een handboek Mediawerkplaats. 
 

 
 

1.2.3 IMC Weekendschool Rotterdam Zuid (10-14 jaar) 
 
RVS is in 2012 samen met IMC Weekendschool gestart met een weekendschool 
tegenover OBS Bloemhof op het Vakcollege De Hef waarin ook het Vakhuis is 
gevestigd. Ook de leerlingen van het vmbo gaan naar de Weekendschool. Er is een 
convenant afgesloten om elkaar te ondersteunen. In 2015 wordt gestart met de 
derde jaargang en is voor wat betreft de RVS ondersteuning de IMC Weekendschool 
bestendigd. In het schooljaar 2015/16 wordt de overdracht ingezet. Wel blijft RVS 
ambassadeur voor IMC Weekendschool en stelt zij haar netwerken op scholen en in 
de stad beschikbaar.  
 

 
 

1.3 Middelbaar Beroeps 
Onderwijs (16 jaar >): Vakwerf 
 
In 2015 raakt de ontwikkeling 
van de Vakwerf in een 
stroomversnelling. Het traject 
Vakwerf is in 2014/15 binnen het 
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mbo van start gegaan. Het doel van de Vakwerf is mbo studenten skills aan te leren 
om ook hen, net als de leerlingen van de eraan voorafgaande opleidingen, fysiek 
evenwichtiger, sociaal weerbaarder en mentaal veerkrachtiger te maken. Het mag 
duidelijk zijn dat in de gerealiseerde doorlopende leerlijnaanpak deze studenten de 
skills al grotendeels bezitten als zij op het mbo worden toegelaten. De ambitie is 
meer rendement uit de studie en mediawijzer en ecowijzer de arbeidsmarkt betreden. 
In de jaren ervoor hebben studenten van de Horeca afdeling van Albeda en Zadkine 
een jaar lang stage gelopen in de keukens van RVS. Het constateren van hiaten in 
hun aanpak heeft veel opgeleverd voor de inrichting van de Vakwerf. Hun stage 
vormt als het ware de opmaat. In 2015 is de Vakwerf gegroeid van twee naar zes 
groepen met in totaal 100 deelnemers. De netwerken waarin studenten opereren zijn 
vergroot en zij leren hun eigen leven beter ‘managen’. Kortom, ze zijn in alle 
opzichten beter voorbereid op de eisen die gesteld worden in een nieuwe economie 
die uiteindelijk circulair zal moeten worden. 
 
De Vakwerf biedt gedurende het studiejaar een maal per week een module van een 
uur aan en voorafgaand of aansluitend op dit uur een extra uur aikido. De modules 
van de Vakwerf worden op maat gesneden om aan te sluiten bij de deelnemers en 
de opleidingen waarbinnen ze worden aangeboden, in dit geval het Techniekcollege 
Albeda/Zadkine. In 2015/16 worden de modules persoonlijke effectiviteit, werkveld 
oriëntatie, duurzaamheid, ondernemerschap, financiën, solliciteren/ presenteren en 
leefstijl verder ontwikkeld. Daarnaast zijn in samenwerking met de SKVR voor de 
workshop Present en Fynder voor de workshop Survival/ veerkracht workshops 
gegeven. Gedurende het afgelopen jaar is weer nauw samengewerkt met stichting 
Zterk voor het aanbieden van aikido dat zorgt voor het versterken van 
doorzettingsvermogen, vergroten van zelfvertrouwen en omgaan met weerstanden. 
Op gebied van duurzaamheid is intensiever samengewerkt met Duurzaam MBO. 
Voor diverse presentaties zijn gastsprekers uitgenodigd en zijn excursies 
georganiseerd. Ook is met De Club Rotterdam (DCR) en de onderwijspartners van 
RVS het evenement Matchmaking day georganiseerd om bedrijfsleven en onderwijs 
duurzaam aan elkaar te verbinden om zo de kansen van jongeren op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Na een lange inwerkperiode is in 2015 duidelijk gebleken 
dat de Vakwerf voorziet in een behoefte van het mbo. Tegen de achtergrond van de 
verzelfstandiging van het Techniekcollege is er voor gekozen om de focus van de 
Vakwerf geheel bij dit college te leggen.   
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1.4 Hoger Beroeps Onderwijs ( 18 jaar >) 
 
Het hbo is in 2015 op verschillende manieren bij RVS betrokken. Zoals voorgaande 
jaren lopen tientallen hbo studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen een 
jaar lang stage bij Fysieke Integriteit, de huiswerkklassen, het coachingstraject en in 
het Vakhuis. Zij worden ondersteund door een viertal begeleiders en volgen aan het 
begin van het school jaar een zes weken lang cursustraject, waarin ze kennis maken 
met de visie, werkwijze en partners van RVS.  
 
Daarnaast is RVS als kernadviseur van het ISO ook nog in 2015 betrokken bij de 
opzet van een nieuwe opleiding Sociaal Werk aan de Hogeschool Rotterdam. Begin 
2015 wordt dit traject, waarin de visie van RVS maatgevend is voor de 
competentieprofielen afgerond. In feite is met deze focus in een circulaire beweging 
de inzet van het nieuwe vakmanschap nu ook verankerd in het hbo. De ISO studen-
ten die in de komend jaren stage lopen op de basisscholen komen dan in een leer-
gemeenschap terecht waarin, wat zij op de Hogeschool leren, concreet in praktijk 
wordt gebracht. Deze circulaire feedback is in feite de backbone van de RVS poging 
om het vakmanschap in doorlopende, maar tevens op zichzelf terugbuigende 
leerlijnen te verankeren. 
 

1.5 Wetenschappelijk Onderwijs (>18 jaar) 
 
Ook studenten uit wetenschappelijke opleidingen lopen stages bij RVS. In 2015 zijn 
er studenten betrokken van de Humanistische Universiteit in Utrecht die in de  
programma’s meedraaien. Maar ook wordt er door studenten van de Universiteit van 
Amsterdam en de wetenschappelijke pabo van de Erasmus Universiteit  
ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van de inhoudelijke programma’s.  
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Hoofdstuk 2. Samenwerking 
 
Om al de hiervoor genoemde doelen door heel de onderwijskolom te realiseren is 
samenwerking onontbeerlijk. Samenwerken is de basis van het RVS project. Zonder 
onze stakeholders is het ondenkbaar dat RVS zijn doelen kan bereiken. In 2015 is 
dan ook weer productief geïnvesteerd in het opzetten van nieuwe en het versterken 
van bestaande samenwerkingen.   
 

2.1 Fysieke Integriteit 
 
Op dit eerste interactieveld werkt RVS structureel samen met de betrokken scholen - 
OBS Bloemhof, KBS Agnesschool, KBS Elisabethschool en OBS De Globe - en de 
SKVR. Voor de stagiairs heeft RVS convenanten afgesloten met de Hogeschool 
Rotterdam en ROC’s Albeda en Zadkine. In de wijk Carnisse wordt in het door het 
voormalige Pact op Zuid gefinancierde samenwerkingsverband Veerkracht dat in 
2015 afloopt, samengewerkt met Bureau Frontlijn, Creatief Beheer en D.R.I.F.T.  
Bij de aanleg van keukens en tuinen is de Gemeente Rotterdam betrokken. In de 
programma’s op de verschillende scholen wordt in de tuinlijn samengewerkt met 
Creatief Beheer. In de sportlijn zijn aikidovereniging Zterk en judovereniging Jayra 
Sport onze exclusieve partners. Voor de kooklijn wordt in Feijenoord samengewerkt 
met You Talent.   
 

2.2 Actief burgerschap 
 
Ook op het tweede interactieveld is naast de betrokken vmbo Vakcollege de Hef de 
SKVR een structurele partner. De mediawerkplaats is samen met hen opgezet. 
Naast bijdragen van RVS, SKVR en de school wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor onderdelen in de Gezondlijn doet RVS als 
het over voorlichting gaat een beroep op Voorlichters Gezondheid. Voor de EHBO 
lessen wordt met Eerste Hulp Internationaal gewerkt. Ook met de IMC 
Weekendschool wordt in 2015 nog intensief samengewerkt.  
  

2.3 Duurzaam vakmanschap 
 
De samenwerkingspartner op dit interactieveld is de combinatie van ROC’s Albeda 
en Zadkine. In 2015 wordt steeds duidelijker dat slechts een van de onderdelen 
verzelfstandigd wordt: het Techniekcollege. Met de directie, coördinatoren en 
docenten van dit college wordt steeds hechter samengewerkt. Voor de modules die 
aan de studenten worden aangeboden zijn de samenwerkingspartners: PWC, 
Rabobank en het Japans Cultureel Centrum Shofukan dat in oud-Charlois een 
prachtige locatie heeft in Japanse stijl en Duurzaam MBO. Daarnaast coördineert 
RVS het initiatief De Club Rotterdam, waarin 100 topondernemers het initiatief 
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hebben genomen om stageplaatsen voor zowel studenten als docenten te verzorgen. 
RVS organiseert de startbijeenkomst die in juni 2015 plaatsvindt. 

2.4 Schoolbesturen 
 
Met het oog op de omzetting van de programma’s tot producten gaat RVS in 2015 
intensiever samenwerken met de verschillende schoolbesturen. Er vinden 
voorbereidende besprekingen plaats voor het sluiten van structurele convenanten 
met BOOR en RVKO. De pre-convenanten worden eind 2015 gesloten. In 2015 
waren de volgende organisaties onze belangrijkste stakeholders:  
 
Onderwijs overheid ondernemers financiers 

OBS Bloemhof  Gemeente Rotterdam VNO-NCW Rotterdam  Stichting De Verre Bergen  

KBS Agnesschool  Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid 

De Club Rotterdam  Stichting Vogelgezang  

KBS Elisabeth    Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid 

OBS De Globe     

SKVR    

IMC Weekendschool    

Rotterdams Vakcollege 
de Hef  

   

Albeda College     

Zadkine     

Techniekcollege 
Rotterdam 

   

Hogeschool Rotterdam    

Hogeschool InHolland    

Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

   

Stichting BOOR     

Stichting RVKO     
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2.5 Externe interesse 
 
In 2015 worden de verschillende projecten door vertegenwoordigers van overheid, 
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bezocht. In februari bezoekt de secretaris-
generaal van World Expo 2025, Vicente Gonzalez Loscertales, met zijn assistent de 
Bloemhofkeuken om zich op de hoogte te stellen van de trajecten van RVS.  
 
In maart bezoeken de wethouders Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) en 
Adriaan Visser (Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport) de Proeftuin Feijenoord in 
de Persoonsdam. Zij spreken met deelnemers van de Vakwerf die de keuken van de 
Agnesschool hebben afgewerkt. 
 

 
 
In april brengt de Denker des Vaderlands, Marli Huijer, een bezoek aan het Vakhuis 
om zich op de hoogte te stellen van de manier waarop RVS het ‘tussendenken’ 
invult.  
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Hoofdstuk 3. Methodiekontwikkeling, onderzoek en advies 
 
Methodiekontwikkeling is cruciaal voor het realiseren van de RVS doelen. Het 
onderzoek dat daarvoor nodig is, beperkt zich niet tot de deelnemende scholen. 
Resultaten van andere leermethodes die in andere contexten zijn ontwikkeld, worden 
bestudeerd, evenals vele rapporten die zich op hetzelfde terrein bewegen. Ook in 
2015 zijn weer vele gesprekken met andere onderzoekers, instituten en organisaties 
gevoerd. De beperkte adviesfunctie die RVS zichzelf toedicht, wordt ook ingezet om 
de kennis die zij nodig heeft om beter te functioneren te toetsen en te vergroten.  
  

3.1 Methodiekontwikkeling 
 
In 2015 heeft RVS de ecosofiemethode voor de groepen 6, 7 en 8 afgerond. Er is 
een werkboek voor de leerlingen en een handboek voor de docenten gemaakt. Ook 
is er een eerste opzet voor een uitgewerkt handboek voor de kooklijn voorhanden. 
Op het interactieveld Actief Burgerschap is een volledig uitgewerkt handboek voor de 
Mediawerkplaats geschreven. In 2015 is voor de nieuwe technieklijn een leerlijn van 
Lego aangeschaft. Deze fungeert als basis voor een meer op onze doelgroepen 
toegespitste methodiek ook de media- en ICTlessen die nu in het Vakhuis worden 
gegeven, zullen worden opgenomen. In 2015 is met het oog op de volgende vier jaar 
besloten om van de zes leerlijnen die nu in het pakket zitten, voor vier leerlijnen 
volledige handboeken uit te werken: gezondlijn, groenlijn, denklijn en technieklijn.  
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3.2 Onderzoek 
 
In 2015 loopt de financiering van het samenwerkingsverband ten einde. D.R.I.F.T., 
de onderzoekspartij in het consortium, levert een analyse en Vers Beton levert 
daarvan de publieke versie: Carnisse. Veerkracht in een Rotterdamse wijk. Het 
succes van RVS ligt naast de integrale samenwerking vooral in de investering in de 
scholen, waardoor er met name op KBS Elisabethschool grote vooruitgang is 
geboekt. Reden genoeg voor deze school om de leerlijnen nu in te kopen en de 
samenwerking met RVS voort te zetten.  
Zoals al eerder werd vermeld is in 2014 besloten om het programma met het staande 
budget voor een jaar te verlengen, omdat de resultaten van het Verwey-Jonker 
Instituut eind 2014 nog niet voorhanden zijn. In het kader van het kwalitatieve 
onderzoek worden er met het team van OBS Bloemhof in twee rondes, onder 
voorzitterschap van Agnes van Ardenne, evaluatie gesprekken gevoerd.  
 

 
 
In de herfst van 2015 komt dit onderzoek uit en buigt Stichting De Verre Bergen zich 
samen met RVS over de eindconclusies. Die zullen in de maanden erop meege-
wogen worden in de beslissing van SDVB over het doorfinancieren van het RVS 
project. Medio 2016 zullen de resultaten openbaar gemaakt worden. Ook heeft 
Hogeschool InHolland onderzoek gedaan naar de effecten van de activiteiten van de 
Mediawerkplaats op de leerlingen. Ook deze zullen begin 2016 worden gepubliceerd.   
 

3.3 Advies 
 
In de marge van de structurele activiteiten wordt door RVS incidenteel advies  
gegeven aan andere scholen en in lezingen en seminars externe partijen 
geïnformeerd over het project. Zo heeft RVS geadviseerd bij de implementatie van 
het integrale programma op twee scholen van het speciale basisonderwijs: SSBO 
Heldringschool in Hillesluis en CSBO Bergkristal in Noord. Ook zat RVS in de 
kerngroep die op de Hogeschool Rotterdam een nieuwe opleiding Social Work heeft 
opgezet, met name bij de formulering van de competentieprofielen. RVS zit ook in de 
adviesraad van het Instituut voor Sociale Opleidingen van deze Hogeschool. RVS zit 
ook structureel in de kerngroep van de door de Gemeente opgerichte en door Agnes 
van Ardenne voorgezeten Foodcouncil.  
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Hoofdstuk 4. Organisatie 
 
Stichting Vakmanstad (RVS), statutair gevestigd te Rotterdam is op 22 oktober 2010 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam met 
dossiernummer 51106418. De (onbezoldigde) bestuurders die zijn ingeschreven zijn: 

 Peter de Regt (voorzitter per 20-10-2010) 
 Carol Hol (secretaris per 20-10-2010) 
 Rowdy Schouten (penningmeester per 23-04-2015)  
 Jan de Jager (bestuurslid per 8-7-2015) 
 Roelof Prins (bestuurslid per 14-3-2012) 

 

4.1 Doelstelling van de organisatie 
 
Stichting Vakmanstad werkt vanuit een integrale visie op verschillende schalen 
(lokaal, landelijk en internationaal) om een breed begrip van duurzaamheid en 
intercultureel vakmanschap uit te dragen en te realiseren. Naast strikt beroepsmatig 
vakmanschap in de economische sector beoogt ze ook een integrale realisatie van 
culturele, sportieve en sociale basisvaardigheden (skills) in de onderwijs- en 
welzijnssectoren. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
ontwerpen en initiëren van projecten en het organiseren en coördineren van daarop 
geënte netwerken. 
 
Henk Oosterling heeft in 2015 als directeur de dagelijkse leiding bij RVS.  
Ten tijde van publicatie van dit jaarverslag heeft er een directiewisseling 
plaatsgevonden. Rachid el Ousrouti, voormalig zakelijk leider van RVS, is per 1 juli 
2016 benoemd tot directeur. Henk Oosterling blijft als adviseur verbonden aan 
Vakmanstad. In 2015 heeft Vakmanstad organisatorisch een enorme groei 
doorgemaakt. Met het toenemen van het aantal lessen binnen FI en de exponentiële 
groei van de Vakwerf worden ook nieuwe eisen gesteld aan het team van 
Vakmanstad. Bij het aanstellen van nieuwe docenten wordt in 2015 bewust strenger 
geselecteerd op lesbevoegdheden. Bij een aantal docenten is dit gelukt, maar het 
vinden van de juiste en bevoegde docenten blijft een van de grootste uitdagingen. 
Voor het mentortraject op OBS Bloemhof werkt een coach door tot het nieuwe 
schooljaar. Er wordt een start gemaakt met het aanbieden van meer training en 
begeleiding aan de docenten. Voor alle docenten wordt een training georganiseerd 
over het directe instructiemodel en een start gemaakt met onderlinge kennisdeling. 
Om de docenten inhoudelijk te ondersteunen worden naast een docent-coach, vier 
onderwijsassistenten (klassenassistenten) aangesteld (loondienst- toen in totaal 1,2 
fte). Het resultaat is direct zichtbaar. Voor het programma Vakwerf zijn in 2015 twee 
nieuwe Vakwerf coördinatoren aangesteld. Een van deze coaches wordt ingezet om 
het HRM te versterken en te coördineren. 
In 2015 zijn er bij RVS 9 personen in dienst en zijn er ruim 40 freelancers actief als 
docenten en trainers.  
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4.2 Beleggingsbeleid 
 
De stichting heeft geen beleggingen. Tijdelijk wordt geld op een spaarrekening bij de 
huisbankier geparkeerd indien dit niet op korte termijn nodig is. 
 

4.3 Begroting komende boekjaar 
 
De begroting voor 2016 bestaat uit de tweede helft van de begroting voor het 
schooljaar 2015/2016 en de eerste helft van het schooljaar 2015/2016.  
Deze is als volgt weer te geven: 
 
 

           Begroting 
 2016 
  
Subsidiebaten 1.182.551 
Overige baten 707.777 
 1.890.328 
  
Fysieke Integriteit 1.043.208 
Actief Burgerschap 232.466 
Overige trajecten 230.439 
Backoffice 384.216 
 1.890.328 
  
Saldo resultaat 0 

  
 

4.4 Bestuurlijke voornemens 
 
In 2016 heeft Stichting De Verre Bergen besloten om de samenwerking met Stichting 
Vakmanstad voort te zetten. In het derde kwartaal van 2016 worden de voorwaarden 
voor de samenwerking geformaliseerd. Hiermee is de continuïteit van de activiteiten 
van Vakmanstad gewaarborgd. Ook Stichting Vogelgezang heeft ten aanzien van de 
gezonde lunch op de Agnesschool haar financiering toegezegd voor het schooljaar 
2016/2017. 
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Hoofdstuk 5. Presentaties & Publiciteit 
 

5.1 Lezingen en seminars 
 
Henk Oosterling op het filosofische Mag Het Licht Aan festival, in de Tolhuistuin in 
Amsterdam-Noord. Over 'Nieuwe verlichting' en over zijn werk en visie voor 
Rotterdam Vakmanstad, 21 juni 2015. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18572  
 
Henk Oosterling  verzorgt een onderwijsavond bij het NIVOZ in Driebergen met de 
titel: De noodzaak van mediawijsheid en ecowijsheid in het basisonderwijs, 17 juni 
2015. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18622  
 
Werksessie Vitale Lokale Samenlevingen; “Meedoen” met Henk Oosterling (interview 
door Thijs Jansen) lees hier het verslag, 13 mei 2015.  
http://www.vitaallokaal.org/index.php?a=20150528  
 
Henk Oosterling over “De basis voor een evenwichtige sociale infrastructuur in de 
nieuwe Metropoolregio”.  In de nieuwe Metropoolregio Rotterdam/Den Haag is 
Duurzaam Vakmanschap onderdeel van het curriculum, 19 maart 2015. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18424 
 

5.2 Radio 
 
Henk Oosterling in het programma OBA live van NPO radio 5 geïnterviewd door 
Bettine Vriesekoop op de BOS over zijn projecten en eco- en budofilosofische 
dimensie, 31 maart 2015. Luister mee naar OBA live  
 
Henk Oosterling in gesprek met Marli Huijer, Denker des Vaderlands, 10 april 2015.  
 
Nico Haasbroek in gesprek met Henk Oosterling over Rotterdam als Vakmanstad. 
Bekijk en luister hier het interview.  
 

5.3 Online Televisie 
 
Eerste aflevering Hef TV 2015-2016 Mediawerkplaats. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18911 
 
Henk Oosterling te zien bij de in de documentaire De drie vergiften van regisseur 
Alexander Oey, BOS NPO 2 TV, 12 april 2015. Bekijk hier de uitzending. 
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5.4 Pers 
 
Henk Oosterling; Jezelf overtreffen hoeft niet altijd, Trouw 3 december 2015. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18929  
 
Eindspel rond Carnissertuin, AD november 2015. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18851 
 
Doendenkers hebben de toekomst, 1 oktober 2015 Vers Beton. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18826  
 
‘Deze stad is niet het Rotterdam van mijn vader’, interview met  
Henk Oosterling door Mariska Jansen voor NieuwWij, 4 juni 2015. 
http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18598  
 

5.5 Convenanten/overige activiteiten 
 
RVS directeur Henk Oosterling en Huub van Blijswijk als voorzitter van het College 
van Bestuur van B.O.O.R. hun handtekening onder het convenant waarin de 
samenwerking tussen beide organisaties is vastgelegd. 17 december 2015. 
http://www.blogbird.nl/vakmanstad/detail/posts/18952 
 
Henk Oosterling, dir. Rotterdam Vakmanstad en Ariette Kasbergen, dir. SKVR 
ondertekenen een convenant waarin zij de samenwerking tussen beide organisaties 
vastleggen. 7 juli 2015. 
http://www.blogbird.nl/vakmanstad/detail/posts/18661 
 
Leerlingen van de Bloemhofschool nemen deel aan een Nationaal debattoernooi,  
18 april 2015. http://www.vakmanstad.nl/detail/post/18556  
 
Kinderen van het Vakhuis geven workshop op wereldwereldwijde Arduinodag,  
28 maart 2015. http:/ www.vakmanstad.nl/detail/post/18397 
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Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

Activa 31 december 2015 31 december 2014

Ref. € € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 7.382 16.407

Vlottende activa
Vorderingen 426.767 93.792
Liquide middelen 123.556 105.795

550.323 199.587

557.705 215.994

Passiva

Eigen vermogen 
Reserves 247.781 118.680

Kortlopende schulden 309.924 97.314

 557.705  215.994
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Staat van baten en lasten over 2015
 

Begroting Exploitatie Exploitatie
2015 2015 2014

Ref. € € €

Baten
Subsidiebaten 1.241.978 989.533 868.291
Overige baten 412.827 496.876 31.280

Som der baten 1.654.805 1.486.409 899.571

Lasten
Fysieke Integriteit 763.514 710.613 336.639
Actief Burgerschap 275.813 245.404 266.448
Duurzaam Vakmanschap 259.378 147.428 114.410
Backoffice 356.100 254.014 213.289

Som der lasten 1.654.805 1.357.459 930.786

Baten minus de lasten 0 128.950 (31.215)

Financiële baten en lasten 0 151 (138)

Saldo resultaat 0 129.101 (31.353)

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Exploitatie Exploitatie
2015 2014

€ €

Dotatie bestemmingsreserve 29.004 0

Dotatie / (onttrekking) algemene reserve 100.097 (31.353)

Saldo resultaat 129.101 (31.353)

Stichting Vakmanstad, Rotterdam Pagina 4 van 7



  

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemene toelichting
1.1. Activiteiten
Stichting Vakmanstad werkt vanuit een integrale visie op verschillende schalen (lokaal, landelijk en
internationaal) om een breed begrip van duurzaamheid en intercultureel vakmanschap uit te dragen en te
realiseren in de ruimste zin des woords alsmede het ontwerpen en initiëren van projecten en het organiseren
en coördineren van daarop geënte netwerken. 

1.2. Vestigingsadres
Stichting Vakmanstad is feitelijk gevestigd op Westersingel 102, 3015 LD te Rotterdam.

1.3. Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Vakmanstad zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

1.4. Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

2. Grondslagen van waardering
2.1. Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en de winst-en-
verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.

2.3. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.                   
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2.4. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is
dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is
bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzondere-
waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

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 activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het
actief zou zijn verantwoord.

2.5. Vorderingen
Vorderingen 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.

2.6. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.7. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1. Algemeen
Het 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 ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of 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 baten in
het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en
lasten.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
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3.2. Opbrengstverantwoording
3.2.1. Subsidiebaten
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan
de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. 

Investeringssubsidies worden als vooruitontvangen onder de passiva opgenomen of worden in mindering
gebracht op het geïnvesteerde bedrag.

3.2.2. Overige baten
Indien sprake is van ruiltransacties/bartertransacties dient de reële waarde van de transactie te worden
verantwoord onder de baten alsmede onder de kosten.

Indien baten worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten en deze baten niet zijn opgenomen in de
staat van baten en lasten, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting. Indien dit van belang is voor het
inzicht wordt een indicatie gegeven van de reële waarde van deze baten.

3.2.3. Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.2.4. Giften en soortgelijke baten
Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

3.3. Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

3.4. Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

3.5. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden
plaats 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 bedrijfsuitoefening dienstbare activa in het
algemeen onder de buitengewone baten en lasten worden verantwoord.

3.6. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.

3.7. Fiscaal
Stichting Vakmanstad is met de Belastingdienst in gesprek gegaan over de BTW-positie. Uitgangspunt is dat
RVS niet belastingplichtig is voor de BTW. De Belastingdienst heeft per brief d.d. 3 juni 2013 bevestigd dat
over de bijdragen die RVS ontvangt uit de diverse fondsen geen omzetbelasting berekend en voldaan moet
worden. Nu er geen sprake is van met omzetbelasting belaste prestaties, kan RVS de aan haar in rekening
gebrachte omzetbelasting niet in aftrek brengen.   
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