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Vooruit naar de basis  
 
Het afgelopen verslagjaar kent vele gebeurtenissen in onze organisatie, zoals de 
uitkomsten van het onderzoek naar ons programma, de aanpassing van ons programma 
en de intensievere samenwerking met onze onderwijspartners. In dit verslag geven wij 
u zo goed mogelijk inzicht in bovengenoemde en andere gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. Een jaar waarin wij vooruit zijn gegaan naar de basis. 
 
In 2016 is het onderzoek naar ons programma Fysieke Integriteit in de periode 2012-
2015 door het Verwey-Jonker Instituut afgerond. De onderzoekers constateren een 
discrepantie tussen enerzijds de positieve ervaringen van alle betrokkenen met ons  
programma en anderzijds het uitblijven van gemeten effecten. Een belangrijke conclusie 
is dat de deelnemende basisscholen enthousiast zijn over het RVS programma en dat zij 
de komende jaren het programma op school willen voortzetten. Op basis van de 
evaluaties en het onderzoek stelden wij in 2016 met onze partners vast dat door een 
meer gefocuste aanpak het programma veel potentie heeft om impact te maken. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat de uitvoering van het programma van excellente 
kwaliteit is.  
 
Stichting De Verre Bergen heeft in 2016 besloten om de investeringen in onze 
programma’s op de basisschool en het vmbo te verlengen. Stichting Vogelgezang 
investeert in de gezonde lunch op KBS Agnesschool. Als wij terugkijken op 2016 dan 
stellen wij vast dat onze programma’s na de zomer uitstekend zijn opgestart. Het is 
prachtig om te zien hoe onze vakdocenten samen met Aetzel Griffioen keihard aan de 
ontwikkeling van de leerlijnen hebben gewerkt.  
 
En verder? De afgelopen maanden heb ik veel lessen van onze vakdocenten op de 
deelnemende scholen bezocht. Ik heb prachtige voorbeelden gezien van docenten die 
met heel veel inzet en passie werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen. Samen met alle collega’s, vrijwilligers en overige samenwerkingspartners, 
zetten wij ons in om kinderen met een minder kansrijke achtergrond fysiek 
evenwichtiger, sociaal weerbaarder en mentaal veerkrachtiger te maken met als doel 
om deze kinderen een beter perspectief te bieden. Het is fascinerend om te zien hoe een 
leerling die nog géén twee jaar geleden zijn land is ontvlucht op een podium in het 
Vakhuis in het Nederlands zijn presentatie doet!  
 
Ik wil een ieder die heeft bijgedragen aan onze programma’s bedanken voor hun inzet 
en vertrouwen. Namens Rotterdam Vakmanstad wens ik u veel leesplezier met ons 
jaarverslag 2016.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rachid el Ousrouti  
Directeur Rotterdam Vakmanstad 
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1. Waar staan wij voor?

Rotterdam Vakmanstad is een programma met het doel Rotterdamse kinderen met een 
minder kansrijke achtergrond een beter perspectief te geven. RVS richt zich specifiek op 
leerlingen in achterstandswijken met een lage sociaaleconomische status en veel ‘sociale 
stress’. Zij krijgen later vaker te maken met afstroom, voortijdig schoolverlaten en 
schoolverzuim. RVS wil bijdragen aan het verbeteren van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen en ze ondersteunen in het maken van de juiste keuze voor 
hun vervolgopleiding. Hoe doen we dat?  

In onze nieuwe ‘Theory of Change’ hebben wij het antwoord op deze vraag uiteengezet. 
Samen met onze partners hebben wij eind 2015 en begin 2016 ons programma Fysieke 
Integriteit uitgebreid geëvalueerd. We hebben een aantal belangrijke verbeterpunten 
benoemd. Eén van de belangrijkste aanpassingen die volgde uit de evaluaties met de 
onderwijspartners en uit het wetenschappelijk onderzoek van het Verwey-Jonker 
Instituut is een focus op meer afgebakende doelen die moeten leiden tot sociaal-
emotionele ontwikkeling en een primaire beheersing van vakskills. Daarnaast krijgt de 
Two-Generation Approach een meer prominente rol in het programma door ouders bij 
het programma te betrekken. Verder wordt het schoolteam nog meer betrokken bij de 
implementatie en uitvoering van het programma. Hiervoor is het belangrijk dat de 
onderwijspartners meer stem krijgen in de aansturing van het programma. Dit alles 
leidde tot nieuwe keuzes voor ons beleid tot en met het schooljaar 2019/2020.  

Met ons Vakhuis werken wij met scholieren van 10-16 jaar om hen de nodige skills aan 
te leren om hen fysiek evenwichtiger, sociaal weerbaarder en mentaal veerkrachtiger te 
maken. De ambitie is om leerlingen hun interesses en talenten te laten ontdekken en 
hun ambitie te vergroten door ze lessen van leermeesters uit de praktijk aan te bieden in 
de werkplaatsen (Media, Techniek, Gezond, Cultuur). Bij het aanleren van de skills ligt 
een accent op ecowijsheid en mediawijsheid.  

In 2014 is gestart met de Vakwerf in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Vanwege 
de hierboven genoemde focus heeft Rotterdam Vakmanstad in 2016 in goed overleg met 
haar partners besloten om de succesvolle methode van de Vakwerf aan het 
Techniekcollege Rotterdam over te dragen. Stichting Dok21 verzorgt de modules op het 
MBO en ontwikkelt de modules verder door. Hiermee gaan de investeringen en 
opgedane expertise niet verloren. Met ingang van het schooljaar 2018/2019 zal 
Rotterdam Vakmanstad de Vakwerf bij gebleken succes op de andere terreinen weer 
oppakken om de doorgaande leerlijn van PO-VMBO-MBO te effectueren.   
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2. Onze programma’s in het primair onderwijs

In de jaren 2016-2020 ligt zoals gezegd de focus op het goed uitvoeren van het 
programma Fysieke Integriteit in het PO waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen centraal staat en interesse wordt vergroot voor vakmanschap en 
beginnende (vak)skills. De ambitie is om de leerlingen skills aan te leren die bijdragen 
aan het vergroten van mediawijsheid en ecologisch bewustzijn. Dit vormt de kern van 
het vakmanschap dat RVS in de 21ste eeuw voor ogen staat. De focus ligt op het 
ontwikkelen van een positief zelfbeeld door interesses en capaciteiten in 
overeenstemming te brengen, waardoor schoolprestaties verbeteren. In afstemming 
met school en ouders wordt de leerling begeleid naar een soepele overgang van primair 
onderwijs naar het voortgezet onderwijs.  

In 2016 bood RVS in het programma vijf leerlijnen aan bovenop het reguliere onderwijs: 
de budolijn, kooklijn, groenlijn, de filosofielijn en de technieklijn op respectievelijk OBS 
Bloemhof, KBS De Agnesschool, KBS Elisabethschool en OBS de Globe. Deze leerlijnen 
zijn gekoppeld aan de kerndoelen van SLO waarbij reken- en taalactiviteiten integraal in 
de lijnen zijn opgenomen. 

Tuinles in de kas OBS Bloemhof, onderdeel van de Groenlijn. 
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2.1 OBS Bloemhof  
Naast het programma Fysieke Integriteit wordt op OBS Bloemhof dagelijks een gezonde 
lunch aangeboden aan alle leerlingen. Voor het vijfde opeenvolgende jaar verzorgt RVS 
huiswerkklassen en is het mentortraject dat inmiddels het derde jaar is ingegaan 
versterkt. In 2016 hebben 23 studenten van de Hogeschool Rotterdam wekelijks 
ondersteuning geboden in dit traject.  
 
Gezonde lunch OBS Bloemhof  
In 2016 hebben wederom alle leerlingen van OBS Bloemhof vier keer per week een 
gezonde lunch gegeten in een pauze van een half uur. Met de gezonde lunch hebben wij 
gewerkt aan de smaakdiversiteit en smaakontwikkeling van de leerlingen. Het is 
belangrijk dat kinderen leren eten met zorg en aandacht. Het eten komt ook de 
saamhorigheid ten goede.  
 

 
Vier keer per week een gezonde lunch voor leerlingen van OBS Bloemhof. 
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De lunches worden vier keer per week op school voorbereid door een kok samen met 
een keuken assistent, moeders en stagiairs uit het mbo. Aan de tafels met leerlingen 
zitten hulpmoeders die helpen serveren en de maaltijd begeleiden. Om de voorlichting 
richting de ouders te verhogen is er op OBS Bloemhof een schoolapp ontwikkeld waarop 
iedere dag het menu wordt geplaatst.  

 
Moeders helpen dagelijks mee in de keuken van OBS Bloemhof.  
 
Huiswerkklassen OBS Bloemhof  
RVS biedt sinds 2011 huiswerkklassen voor OBS Bloemhof aan de groepen 7 en 8 
waaraan meer dan 20 stagiairs van de Hogeschool deelnemen. Zij staan de leerlingen bij 
en ondersteunen ze mentaal bij het maken van hun huiswerk. Ondanks de vrijwillige 
deelname doen nagenoeg alle leerlingen van de groepen 7 en 8 mee.  

 
Met Hogeschool Rotterdam is een convenant 
afgesloten om jaarlijks ongeveer 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. Dit geldt ook voor het 
mentoring traject dat voor het derde jaar 
wordt aangeboden. In dit project worden 
leerlingen individueel ondersteund.  
  
 

Huiswerkklas en mentoring OBS Bloemhof.  
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Brede Vakantieschool OBS Bloemhof  
In 2016 wordt de Brede Vakantieschool voor de vierde keer georganiseerd en is 
inmiddels niet meer weg te denken uit het aanbod van de school. In het jaar daarvoor is 
de Brede Vakantieschool door RVS overgedragen aan de Bloemhofschool. De 
coördinator van RVS speelde op de achtergrond nog een kleine rol als achtervang om de 
transitie soepel te laten verlopen. Hiermee kunnen wij vaststellen dat de overdracht van 
de Brede Vakantieschool aan OBS Bloemhof een succes . 
 
 

  
Voor het 2e jaar een bezoek aan een kweker in Tholen. 
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2.2 KBS Agnesschool 
Op KBS Agnesschool biedt RVS in 2016 eveneens de vijf leerlijnen aan. Daarnaast 
hebben wij in 2016 door steun van Stichting Vogelgezang de warme gezonde lunch 
voortgezet en doorontwikkeld. De opschaling van de lunch van 75 naar 150 leerlingen is 
over de gehele breedte goed ontvangen en loopt inmiddels als een geoliede machine met 
goede krachten en vrijwilligers. De ouderparticipatie is daardoor toegenomen. We zijn 
met 4 tot 6 ouders gestart die op vrijwillige basis meehelpen om het uitserveren van de 
lunch tot een succes te maken. Eten met aandacht, mate en zelfbeheersing kost tijd, maar 
ook dat begint steeds meer gemeengoed te worden. 
 

 
Gezonde lunch op KBS Agnesschool met volop verse groenten.  
 

2.3 KBS Elisabeth 
In 2016 hebben wij met de KBS Elisabeth gesprekken gevoerd om het succesvolle traject 
met de vijf leerlijnen voort te zetten. Hieraan wordt ook een wetenschappelijk 
onderzoek gekoppeld via het Kohnstamm Instituut. Zij meten in twee jaar tijd de 
effectiviteit van het RVS-programma en het effect daarvan op de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. Op KBS Elisabeth heeft RVS een keuken gerealiseerd 
waar de kook-en smaaklessen worden verzorgd. Tevens is in KBS Elisabeth een eigen 
technieklokaal gerealiseerd. Dit blijkt in de praktijk goed te werken. Teleurstellend is 
dat wij de tuinen rondom de Elisabethschool niet hebben kunnen handhaven. Dit lag 
helaas buiten de invloedssfeer van RVS, maar eind 2016 is een goed alternatief 
voorhanden waar in 2017 de tuinlessen kunnen worden voortgezet.  
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2.4 OBS de Globe  
In september 2016 is de implementatie van het programma Fysieke Integriteit op OBS 
de Globe het tweede jaar ingegaan. Het programma van RVS is bij OBS de Globe integraal 
opgenomen in het schoolplan. Op het schoolplein aan de Zwartewaalstraat is door RVS 
een nieuwe educatieve tuin aangelegd. Op de Locatie Den Hertig is echter nog geen tuin. 
In 2016 zijn de eerste stappen gezet om ook voor deze locatie een tuin aan te leggen.  

Ook op OBS de Globe is het Kohnstamm instituut gestart met het onderzoek wat uit twee 
fases zal bestaan. Allereerst komt er een systematische beschrijving van de activiteiten, 
die vastgelegd worden in een rapportage. Daarna wordt in de tweede fase inzicht 
gegeven in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook wordt er gekeken 
naar de relatie tussen de kwaliteit en intensiteit van de activiteiten en de sociaal-
emotionele ontwikkeling.  

Vakmanstad op schoolapp OBS de Globe. 
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3. Ons programma in het vmbo 
 
In 2016 hebben wij ons programma in het vmbo, het Vakhuis, verder doorontwikkeld 
voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste twee klassen 
van het vmbo en de ISK (Internationale Schakelklassen).     

3.1 Vakhuis basisschool 
Het totaalaanbod van het Vakhuis helpt de leerlingen hun interesses te ontdekken en 
talenten te ontwikkelen. Dit om een juiste schoolkeuze mogelijk te maken voor het 
voortgezet onderwijs. Ook maken de leerlingen en hun ouders door het bezoek aan het 
Vakhuis al vroeg kennis met het voortgezet onderwijs.  
 
Omdat de werkplaatsen in eigen tijd gevolgd worden fungeert het Vakhuis voor 
leerlingen van groepen 7 en 8  van het primaire onderwijs als een soort Buurthuis 2.0. 
De structurele samenwerking met Vakcollege De Hef en de Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR) worden voortgezet. Ouders en ook andere (wijk)partijen 
sluiten regelmatig aan bij de activiteiten van het Vakhuis. Bezoekende kinderen geven 
blijk van een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding. Het Vakhuis biedt 
vier werkplaatsen aan die in het verlengde liggen van het programma Fysieke Integriteit 
en een opmaat zijn naar een passende schoolkeuze, waarbij ze kennismaken met 
elementen van Duurzaam Vakmanschap:  
• Gezondheid 
• Cultuur 
• ICT/Mediawijsheid 
• Techniek  
 
 

       
Leerlingen aan de slag met de 3D printers in het Vakhuis bij Vakcollege De Hef. 
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Voorbeelden van activiteiten zijn houtbewerking, elektrotechniek (zonne- en 
windenergie), koken en gezonde leefstijl, aikido, yoga, computer programmeren,  
werken met Arduino, websites, films en vlogs maken, percussie, zang en gitaar leren 
spelen en deelname aan een dansproductie.  

Het werken aan  ontwikkeling van skills is een nevendoel. De deelnemers aan de 
werkplaatsen verwerven een certificaat, waarin aangegeven staat wat ze aan skills 
verworven hebben. Samen met beeldmateriaal wordt dit opgenomen in hun portfolio. 

Begin juni 2016 sloot het Vakhuis het schooljaar 2015-2016 af met het Vakhuis 
ZOMERFESTIVAL 2016. Een groot festival op locatie waar kinderen van groep 7 en 8 en 
hun ouders workshops konden volgen en genieten van de kookkunsten en andere 
aangeleerde skills van de Vakhuiskinderen. Er waren ongeveer 75 deelnemers, ouders, 
andere familieleden en vrienden.  

Vakhuis Zomerfestival, inmiddels een begrip op school en in de buurt. 
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3.2. Vakhuis 12-14 jaar    
Het is belangrijk om leerlingen die het traject FI hebben gevolgd in het kader van de 
doorlopende leerlijn verder te ondersteunen in het voortgezet onderwijs. De leerlingen 
van klas en 2 van het vmbo maken in het Vakhuis kennis met verschillende vakgebieden 
en hebben daardoor betere mogelijkheden en ruimere keuzes voor (vervolg)onderwijs 
en beroep. Met een juiste profielkeuze beoogt RVS in het voortgezet onderwijs het 
terugdringen van voortijdig schoolverlaten en een structurele verbetering van de 
studieresultaten. 
 
De Vakhuis werkplaatsen als onderdeel van het LOB leren, (Loopbaan 
OrientatieBegeleiding) zijn direct opgenomen in het curriculum van RVC de Hef.  
Ook hier wordt ingezet op het versterken van de sociale, fysieke en mentale 
weerbaarheid en het ontwikkelen van cognitieve, communicatieve en creatieve 
vaardigheden. In het Vakhuis worden de volgende werkplaatsen aangeboden:  
 Media TV 
 Techniek Hout en nieuwe technologie 
 Techniek ICT, Programmeren en Robotica 
•     Gezonde leefstijl, weerbaarheid (Rots en Water), Aikido, Yoga en kook-smaaklessen.  

 
 

 
Zelf een filmpje maken of vloggen in de Mediawerkplaats. 
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Begin 2016 worden deze keuzevakken wekelijks gegeven aan ruim 100 leerlingen. Na de 
zomer is het programma uitgebreid naar 16 keuzevakken, waarbij wekelijks ruim 200 
leerlingen van zowel de VMBO leerjaren 1 en 2 alsook de ISK leerlingen uit de 
uitstroom- en doorstroomklassen deelnemen. Totaal namen ruim 300 leerlingen aan de 
Vakhuis-activiteiten in 2016 deel. 
 
Voor het ontwikkelen van de Mediawerkplaats is een samenwerking gevonden in SKVR, 
Vakcollege De Hef en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vanaf begin 2016 is de 
handleiding Mediawerkplaats, ontwikkeld door RVS, beschikbaar. De Mediawerkplaats 
produceert om de zes weken een TV programma dat op Open Rotterdam wordt 
uitgezonden. Wetenschappelijke monitoring werd tot eind 2015 verzorgd door 
Hogeschool InHolland. Begin 2016 kwam er een rapport beschikbaar, waarin de 
onderzoekers zich positief uitlaten over de opbouw en uitwerking van de 
Mediawerkplaats.   
 
Daarnaast is ‘medialeren’ met een door SKVR en RVS ontwikkelde lesmodule integraal 
onderdeel van het curriculum van RVC de Hef. Mentoren worden getraind en begeleid 
om mediawijsheid te geven en de leerlingen beeldverslagen te laten maken voor hun CV. 
Aan het LOB leren nemen alle leerlingen van de klassen 1 en 2 van het vmbo deel. 
 
 

 
Vakdocente Suzanne met leerlingen Mediawerkplaats. 
 
In de workshops van het Vakhuis wordt ondersteuning verleend door studenten uit het 
mbo, hbo en het wo. Voor een deel heeft het Vakhuis een laboratoriumfunctie. In het 
schooljaar 2015-2016 is het onderdeel techniek verzelfstandigd en overgeheveld naar 
Fysieke Integriteit waar dit vak nu onderdeel uitmaakt van het integrale leerpakket.  
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In het Vakhuis wordt zowel met hardware als met software gewerkt.  
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4. Ons programma in het middelbaar beroeps onderwijs

Op het derde interactieveld Duurzaam Vakmanschap is het succesvolle traject Vakwerf, conform 
de afspraken met de financier afgerond. Het concept wordt voortgezet onder auspiciën van het 
nieuwe Techniekcollege Rotterdam, waarin Zadkine en Albeda zijn gefuseerd tot een 
zelfstandige bestuurlijke eenheid. De voormalige Vakwerf is inmiddels verankerd in Dok21 als 
zelfstandige organisatie.  

5. Ons programma en het hbo en wetenschappelijk onderwijs

De betrokkenheid van het hbo bij de diverse activiteiten van RVS is onverminderd groot. Ook in 
2016 lopen tientallen hbo studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen één schooljaar 
lang stage bij RVS in het programma Fysieke Integriteit, de huiswerkklassen, het mentortraject 
en in het Vakhuis. Zij worden ondersteund door een viertal begeleiders en volgen aan het begin 
van het schooljaar een aantal cursussen, waarin ze kennis maken met de visie, werkwijze en 
partners van RVS. In de huiswerklassen, gedurende het schooljaar op maandag, worden ruim 
dertig leerlingen uit groep 7 begeleid door zo’n twintig hbo studenten. Op dinsdag gaat het om 
bijna veertig leerlingen.  

Ook studenten uit wetenschappelijke opleidingen lopen stages bij RVS. In 2016 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.  

6. Onze leerlijnen en programma ontwikkeling

In 2016 is het onderzoek naar ons programma Fysieke Integriteit in de periode 2012-2015 door 
het Verwey-Jonker Instituut afgerond. De onderzoekers constateren een discrepantie tussen 
enerzijds de positieve ervaringen van alle betrokkenen met ons  programma en anderzijds het 
uitblijven van gemeten effecten. Een belangrijke conclusie is dat de deelnemende basisscholen 
enthousiast zijn over het RVS programma en dat zij de komende jaren het programma op school 
willen voortzetten. Op basis van de  evaluaties en het onderzoek stelden wij in 2016 met onze 
partners vast dat door een meer gefocuste aanpak het programma veel potentie heeft om 
impact te maken. Voorwaarde hiervoor is wel dat de uitvoering van het programma van 
excellente kwaliteit is. 
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Eén van de belangrijkste aanpassingen die uit de evaluaties met de onderwijspartners 
en het onderhavige onderzoek voortkwam, is een focus op meer afgebakende doelen: 
investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en in het integraal 
aanleren van soft en life skills. Daarnaast krijgt de Two-Generation Approach waarbij de 
ouders systematisch bij de schoolactiviteiten betrokken worden een meer prominente 
rol in het programma. Bovendien wordt het schoolteam nog meer betrokken bij de 
implementatie en uitvoering van het programma (Whole-school Approach). Voor een 
adequate uitvoering is het ten slotte van belang dat de onderwijspartners meer stem 
krijgen in de aansturing van het programma.  

6.1 Leerlijnen 
Eén van de belangrijkste lessen uit de voorgaande jaren is het uitvoeren van ons 
programma Fysieke Integriteit volgens methodieken die staan beschreven in 
methodiekboeken en handleidingen. In de zomervakantie van 2016 begint Vakmanstad 
aan de gezamenlijke samenstelling van de leerlijnen van de groenlijn, de kook- en 
smaaklessen van de gezondlijn, de technieklijn en de denklijn. De meeste docenten 
ontwikkelen mee. Aetzel Griffioen leidt het proces onder de nieuwe functie coördinator 
leerlijnen, daarin bijgestaan door oud-directeur en oprichter Henk Oosterling. 
Gedurende het schooljaar 2016-2017 schrijven alle deelnemende docenten elke week 
minstens één week vooruit. Tegen de zomer 2017 is dan de eerste versie klaar. In de 
zomer 2018 wordt de eindversie opgeleverd. De vijfde lijn, de sportlijn, wordt wel op 
overzichtsniveau, maar niet op lesniveau uitgewerkt. 

Vakdocenten werken mee aan het ontwikkelen van methodieken voor de leerlijnen. 
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De vier leerlijnen worden ondergebracht in een Wikipedia database onder een creative 
commons licentie 4.0. Die licentie staat voor een gezamenlijk eigendom. Derden mogen 
de leerlijnen delen en aanpassen mits er een non-commercieel doel mee gemoeid is en 
de oorspronkelijke schrijvers en Stichting Vakmanstad altijd genoemd blijven worden in 
gedeelde en afgeleide producten. 

De in 2015 geïnitieerde Technieklijn 
binnen het programma Fysieke 
Integriteit krijgt in 2016 steeds meer 
vorm en wordt aangepast naar 
behoefte en competentie van de 
leerlingen op de individuele scholen. 
Docenten techniek worden 
bijgeschoold en voldoende toegerust 
om deze onderwijsmethodiek toe te 
passen. De werkboeken voor de 
filosofielijn en het handboek voor de 
docenten van de gezondlijn die eind 
2015 gepubliceerd zijn, worden 
herwerkt en aangevuld met 

Methodische handboeken voor alle leerlijnen. De ontwikkeling van de methodische 
handboeken is in 2016 in een stroomversnelling geraakt. Door het ontwikkelen van de 
leerlijnen maakt RVS inzichtelijk hoe de lessen binnen het programma Fysieke 
Integriteit eruit zien en maakt het de integraliteit duidelijk zichtbaar. Op deze manier 
heeft RVS in 2016 vorm gegeven aan de hernieuwde koers. Methodiekontwikkeling is 
cruciaal voor het realiseren van de RVS doelen. Het streven is dat RVS aan het einde van 
het schooljaar 2017/2018 alle leerlijnen doceert vanuit gestandaardiseerde RVS-
leerlijnen.  

6.2 Two-Generation Approach - ouderbetrokkenheid 
Naast het beschrijven van de leerlijnen heeft RVS nog een belangrijke les geleerd waar 
inmiddels in de afgelopen jaren ervaring mee is opgedaan en dat is ouderbetrokkenheid. 
Ouderbetrokkenheid blijft voor het programma van RVS belangrijk. Met name door de 
gezonde lunch zien wij veel ouders die participeren in ons programma. Dit is voor RVS 
een mooie kans om via voorlichting, bewustwording en extra participatie kennis en 
kunde van ouders te vergroten. Om dit proces professioneel vorm te geven stelt RVS met 
ingang van 2017 een coördinator ouderbetrokkenheid aan die de best practises uitrolt 
op alle deelnemende scholen.  

Met de Two-Generation Approach gaat het erom dat ouders/verzorgers zoveel mogelijk 
worden betrokken bij de activiteiten van RVS. Zo heeft RVS diverse voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd voor ouders over het programma FI en de diverse 
leerlijnen. Er hebben in 2016 vier familiediners plaatsgevonden in het restaurant van de 
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Bloemhofschool. De gemiddelde opkomst bedroeg ongeveer 25 ouders en 20 kinderen. 
Daarnaast hebben in 2016 een aantal ouders van OBS Bloemhof “Eet-je-slim” cursussen 
gevolgd.  

De cursussen zijn aangeboden door RVS in samenwerking met wijkpartners. De ouders 
kregen hierbij voorlichting over het programma van RVS, gezonde voeding en tips over 
opvoeding.   

Een ouderdiner waarin de leerlingen aan hun ouders vertellen wat zij binnen de Gezondlijn doen. 
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6.3 Whole-school Approach – betrekken schoolteam 
In mei 2016 hebben OBS Bloemhof, KBS Elisabeth, KBS Agnes, OBS De Globe, BOOR, 
RVKO, RVS en De Verre Bergen afgesproken verder samen te werken aan het bouwen 
van het programma Fysieke Integriteit. Eén van de concrete afspraken is het formeren 
van een stuurgroep waaraan de bovengenoemde partners in vertegenwoordigd zijn. 
Inmiddels zijn er in 2016 drie stuurgroep meetings geweest. De stuurgroep is een 
tijdelijke structuur, opgezet om het traject aan te sturen en de condities voor succes te 
scheppen. Alhoewel het soms noodzakelijk is gebleken om in de inhoud te duiken, heeft 
de stuurgroep vooral de taak om op hoofdlijnen te sturen. Daarnaast zijn er per school 
trajectdocenten actief die RVS helpen bij het implementeren van de verschillende 
leerlijnen. Op deze manier geeft RVS invulling aan een integrale of schoolomvattende 
aanpak.  
 

 
 
Eerste stuurgroep meeting in september 2016 met vertegenwoordigers van de vier partners: OBS 
Bloemhof, KBS Elisabeth, KBS Agnes, OBS De Globe, BOOR, RVKO, RVS en Stichting De Verre Bergen. 
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7. Onze 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. 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.  
 

7.1 Bestuur  
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) 
 Hidde Verkade (bestuurslid per 5-9-2016) 

 
Rachid el Ousrouti werd per 1 juli 2016 benoemd tot directeur van Rotterdam 
Vakmanstad. Hij volgde Henk Oosterling op die op eigen verzoek is terug getreden als 
directeur en als strategisch adviseur verbonden blijft aan Rotterdam Vakmanstad.  
 

7.2 Sociaal beleid  
De organisatorische groei die Vakmanstad in 2015 doormaakte is ook in 2016 
doorgezet. Het blijft wel een uitdaging om goede, gekwalificeerde en bevoegde docenten 
te vinden. Door meer docenten een loondienst verband aan te bieden wil RVS de 
betrokkenheid en flexibiliteit vergroten. Dit is deels gelukt. Voor de inhoudelijke 
ondersteuning van de vakdocenten is een docentcoach aangesteld. Per 1 november 2016 
is de docentcoach gestart. Daarnaast zijn stappen gezet op gebied van communicatie, 
informatie delen, nieuwsbrief, sociaal beleid, werkprocessen en 
personeelsbijeenkomsten organiseren. Verder zijn er in 2016 diverse trainingen en 
cursussen aan het personeel aangeboden voor de professionele ontwikkeling.   
 
In 2016 zijn er onderwijsassistenten aangesteld om in de grotere groepen en bij 
praktijkvakken te kunnen assisteren. De leerlingen hebben in deze groepen en lessen 
meer hulp nodig en hiermee kan er een veilige situatie gecreëerd worden. Op het niveau 
van HR zijn een aantal procedures ontwikkeld en doorgevoerd, onder andere een HR 
handboek, verzuimbeleid, gedragscode, werving en selectie en een 
vrijwilligersprocedure.  
 
Met betrekking tot huisvesting en het creëren van gezonde werkplekken zijn grote 
stappen gezet. Inmiddels is RVS verhuisd naar een locatie in Rotterdam Zuid waarmee 
het kantoor zich letterlijk dichter naar de bron heeft verplaatst. 
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7.3 Samenwerkingspartners 
Om al de hiervoor genoemde doelen 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 2016 is dan ook productief 
geïnvesteerd in het opzetten van nieuwe en het versterken van bestaande 
samenwerkingen.  In het programma Fysieke Integriteit werkt RVS structureel samen 
met de betrokken scholen - OBS Bloemhof, KBS Agnesschool, KBS Elisabethschool en 
OBS De Globe - en de SKVR. Bij de aanleg van 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 is judovereniging Zterk onze partner. 
Voor de gezondlijn wordt in Feijenoord samengewerkt met You Talent.  
 
In het Vakhuis 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.  
  
In het programma Vakwerf waren de Albeda en Zadkine in de afgelopen jaren onze 
partners.  Eind 2016 wordt de samenwerking met het techniekcollege zelfstandig en 
succesvol voortgezet door de onafhankelijke organisatie Dok21.  
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In 2016 waren de volgende organisaties onze belangrijkste stakeholders:  
 

Stichting De Verre Bergen Dok21 
Stichting Vogelgezang Gemeente Rotterdam 
OBS Bloemhof Nationaal Programma Rotterdam Zuid 
KBS Agnesschool Techniekcollege Rotterdam 
KBS Elisabeth Scheepvaart- & Transportcollege (STC) 
OBS De Globe LMC 
Stichting BOOR Comenius 
Stichting RVKO Hogeschool Rotterdam 
SKVR Hogeschool InHolland 
Rotterdams Vakcollege de Hef Erasmus Universiteit Rotterdam 
Albeda College  IMC Weekendschool 
Zadkine VNO-NCW Rotterdam (diverse bedrijven) 
TechniekCollege Rotterdam De Club Rotterdam (DCR, diverse bedrijven) 

 

7.4 Externe interesse 
Ook in 2016 ontbreekt het RVS niet aan belangstelling van derden. Vertegenwoordigers 
van overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bezoeken verschillende projecten. 
In januari bezoekt een delegatie van de PO raad de verschillende locaties van OBS 
Bloemhof. Zo ook Pieter Winsemius met een delegatie van het ministerie van onderwijs. 
In november 2016 brengt een delegatie van de financier Vogelgezang een bezoek aan de 
Agnesschool. 
 

 
Bezoek van Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van  
Onderwijs, Pieter Winsemius voormalig-minister en Roelof Prins, directeur  
van Stichting De Verre Bergen.  
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8. Zo zien wij de toekomst   
 
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. 
 

8.1 Kwadrantconvenanten 
In de maanden januari en februari 2017 zijn met de vier deelnemende basisscholen OBS 
Bloemhof, OBS de Globe, KBS Agnes en KBS Elisabeth kwadrantconvenanten getekend. 
In de overeenkomsten zijn ook afspraken over overdracht op termijn opgenomen. Een 
soepele overdracht van het programma is in de komende jaren een van de speerpunten 
van RVS.  
 

8.2 Overdracht programma’s  
Zoals gezegd wordt het programma Fysieke Integriteit op de vier deelnemende scholen 
voortgezet. In 2017 werkt RVS samen met KBS Agnesschool en OBS Bloemhof aan de 
overdracht van het programma. Deze overdracht vloeit voort uit de visie van RVS 
waarbij in elke samenwerkingsovereenkomst wordt uitgegaan van: initiëren, realiseren, 
bestendigen en overdragen. Begin 2017 start RVS met de voorbereidingen en de eerste 
overleggen met de scholen om de overdracht vorm te geven. Waarbij een op maat 
gevormde overdracht centraal staat. 
 

8.3 Onderzoek 2017/2018 
Om het programma van RVS continue beter te maken wordt het programma onderzocht.  
Op OBS de Globe en KBS Elisabethschool is gestart met een onderzoek naar het 
programma. In 2016/2017 wordt vooral gekeken naar de implementatie van Fysieke 
Integriteit, waarbij de praktijk in kaart wordt gebracht. In het schooljaar 2017/2018 
wordt er naar de effecten van het programma gekeken. Het Kohnstamm Instituut heeft 
in afstemming met de partners de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
Hoe wordt het programma van Rotterdam Vakmanstad geïmplementeerd op de twee 
deelnemende basisscholen? 
Heeft het programma invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen? 
Met de inzichten uit dit onderzoek kan RVS haar programma nog verder optimaliseren.  
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9. Financiële informatie en financieel verslag 2016 
 

9.1 Begroting volgend boekjaar 
 
De begroting voor 2017 bestaat uit de tweede helft van de begroting voor het schooljaar 
2016/2017 en de eerste helft van het schooljaar 2017/2018.  
 

Deze is als volgt weer te geven: 2017 

 Subsidiebaten 1.249.146  
Overige baten 655.118  

 
1.904.264  

 Fysieke Integriteit 1.066.739  
Actief Burgerschap 167.825  
Overige trajecten 224.000  
Backoffice 445.700  

 
1.904.264  

 Saldo resultaat 0  
 

9.2 Bestuurlijke voornemens 
Het bestuur heeft besloten om in 2017 een continuïteitsreserve te gaan vormen ter 
grootte van € 220.000. 
 

9.3 Vermogensbeleid  
Als gevolg van het bestuursbesluit om de Algemene reserve aan te wenden voor de 
vorming van een continuïteitsreserve, bedraagt het vrij besteedbaar vermogen van de 
Stichting € nihil.  
 

9.4 Beleggingsbeleid 
De stichting heeft geen beleggingen. Tijdelijk wordt geld op een spaarrekening bij de 
huisbankier geparkeerd indien dit niet op korte termijn nodig is. 
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Activa 31 december 2016 31 december 2015

Ref. € € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.944 7.382

Vlottende activa
Vorderingen 172.393 426.767
Liquide middelen 210.002 123.556

382.395 550.323

384.339 557.705

Passiva

Eigen vermogen 
Reserves 198.996 247.781

Kortlopende schulden 185.343 309.924

 384.339  557.705
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Staat van baten en lasten over 2016
 

Begroting Exploitatie Exploitatie
2016 2016 2015

Ref. € € €

Baten
Subsidiebaten 1.182.552 831.074 989.533
Overige baten 707.777 743.067 496.876

Som der baten 1.890.329 1.574.141 1.486.409

Lasten
Fysieke Integriteit 948.159 823.576 549.536
Overige trajecten 260.248 235.787 232.471
Actief Burgerschap 181.642 110.375 119.786
Duurzaam Vakmanschap 118.439 88.045 115.946
Backoffice 384.216 364.702 339.720

Som der lasten 1.892.704 1.622.485 1.357.459

Baten minus de lasten (2.375) (48.344) 128.950

Financiële baten en lasten 0 (441) 151

Saldo resultaat (2.375) (48.785) 129.101

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Exploitatie Exploitatie
2016 2015

€ €

(Onttrekking) / dotatie bestemmingsreserves 135.139 29.004

Dotatie algemene reserve (183.924) 100.097

Saldo resultaat (48.785) 129.101
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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 Strevelsweg 700 – 315, 3083 AS 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. 

Per 1 juli 2016 zijn nieuwe afspraken gemaakt met Stichting De Verre Bergen en heeft Stichting Vakmanstad
haar administratie en de rapportage hiervan aangepast aan deze nieuwe afspraken. De vergelijkende cijfers
over 2015 zijn overeenkomstig deze inrichting aangepast aan de huidige situatie en zijn derhalve niet geheel
vergelijkbaar met de rubricering zoals in de jaarrekening 2015 is toegepast. 

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 ten laste gebracht 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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