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Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting IMC Weekendschool. Een school voor aanvullend 

onderwijs waar jongeren tussen tien en veertien jaar drie jaar lang elke zondag les krijgen van 

professionals die met plezier hun vak uitoefenen. Het driejarig curriculum omvat academische 

vakken (alfa, beta, gamma), kunsten, maatschappelijk relevante vakken zoals politiek, 

journalistiek en ondernemen, en vakken waar de leerlingen uit zichzelf om vragen. De 

weekendschool is voor jongeren van alle schoolniveaus. 

 

Stichting IMC Weekendschool is ontworpen door psycholoog Heleen Terwijn en startte in 1998 

in Amsterdam Zuidoost, met steun van IMC Financial Markets & Asset Management. In 2014 

zijn er tien IMC Weekendscholen in zeven grote steden in Nederland, en twee zusterscholen in 

Brussel en Hong Kong. De scholen worden mogelijk gemaakt door meer dan honderd bedrijven 

en fondsen. Jaarlijks geven meer dan 3500 gastdocenten (vrijwilligers) les 

www.imcweekendschool.nl. IMC Weekendschool is vrijwel geheel gefinancierd met particuliere 

giften en heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft als vestigingsplaats Amsterdam en is 

aangewezen als algemeen nut beogende instelling. 

 

Missie & visie 

 

Missie  

 

IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle 

schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de 

samenleving. Motivatie voor een specifieke levensrichting is de uitkomst van een 

ontwikkelingsproces waarin jongeren de kans moeten krijgen te experimenteren met hun 

voorkeuren. Essentieel voor het kunnen richten van motivatie is dat jongeren de samenleving 

leren kennen, zichzelf leren kennen (hun interesses, hun kwaliteiten) en dat ze het lef 

ontwikkelen om hun interesses te volgen. 

 

Visie 

 

Regulier onderwijs is primair gericht op het behalen van diploma’s (liefst het hoogste diploma). 

Maar de weekendschool stelt motivatie centraal. Weekendschool onderwijs sluit aan bij de 

natuurlijke motivatie van kinderen om de wereld te ontdekken. Op de weekendschool leren 

jongeren niet ‘voor later,’ maar leren ze wat later is. Door experimenteren met sociale rollen 

leggen weekendschool jongeren de basis voor de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: 

gemotiveerd hun plek innemen in de samenleving. 

Op de weekendschool krijgen jongeren in de ontvankelijke leeftijd van 10 tot 14 jaar drie jaar 

lang elke zondag les van professionals (vrijwilligers) die met plezier hun vak uitoefenen. Het 

http://www.imcweekendschool.nl/
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driejarig curriculum omvat academische vakken (alfa, beta, gamma), kunsten, maatschappelijk 

relevante vakken zoals politiek, journalistiek en ondernemen, en vakken waar de leerlingen uit 

zichzelf om vragen. Centraal staat de interactie met de gastdocenten, aan wie de jongeren alles 

kunnen vragen. De weekendschool is voor jongeren van alle schoolniveaus. 

IMC Weekendschool heeft tien vestigingen in Nederland; twee zusterscholen in Brussel en 

Hong Kong; een afdeling Research en Development die de methode en effecten onderzoekt, en 

een alumninetwerk genaamd Future for Life, waarin oud-leerlingen waar nodig nog worden nog 

begeleid en op hun beurt weer de jongere generaties begeleiden. Sinds schooljaar 2013-2014 

wordt weekendschool onderwijs ook aangeboden op basisscholen, met als doel de 

mogelijkheden tot integratie in het reguliere onderwijs te onderzoeken. 

Alle activiteiten van IMC Weekendschool zijn gericht op het stapsgewijs verspreiden van de 

weekendschool methode: het voeden van motivatie in plaats van eenzijdige gerichtheid op 

schoolvakken en het diploma. Het uiteindelijke doel is bijdragen aan sterke samenlevingen, 

door met inzet van maatschappelijk potentieel alle jongeren dusdanig uit te rusten dat ze 

zelfstandig hun hoogste persoonlijke succes kunnen behalen. 

 

Doelen en doelstellingen 

 

De centrale doelstelling is jongeren erop voor te bereiden zelfstandig en gemotiveerd hun plaats 

te vinden in de samenleving. Hiertoe wordt concreet gewerkt aan drie doelstellingen:  

1) De maatschappij leren kennen: toekomstperspectieven verbreden;  

2) Zichzelf leren kennen: experimenteren met interesses, levensvaardigheden ontwikkelen 

(samenwerken, discussiëren, presenteren, conflicthantering, enzovoort);  

3) Zichzelf plaatsen in de samenleving: experimenteren met sociale rollen, lef ontwikkelen 

om met professionals om te gaan en de eigen interesses te volgen, verdieping in morele 

vraagstukken, naar aanleiding van diverse beroepspraktijken. 

 

IMC Weekendschool bestaat náást het reguliere onderwijs, dat voor alle kinderen is en zich 

vooral focust op basisvaardigheden zoals taal en rekenen. Uiteraard zou het weekendschool-

onderwijs voor elk kind zinvol zijn, maar IMC Weekendschool richt zich in eerste instantie op de 

groep die dit het hardst nodig heeft: kinderen uit sociaaleconomische achterstandswijken. 

 

Dat de behoefte groot is, blijkt elk jaar tijdens de uitnodigingsrondes op basisscholen waar de 

weekendschool leerlingen werft. Steeds weer blijkt dat er meer kinderen willen deelnemen dan 

dat er plek is. Bij het samenstellen van nieuwe eerstejaarsgroepen moet er dus geselecteerd 

worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar intrinsieke motivatie en naar de samenstelling van de 

te vormen jaargroep als geheel. 

 

Kernwaarden 

 

De organisatie staat voor de volgende kernwaarden: 
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o Ont-luiken: Planten ontluiken als het weer het toelaat. Wij vinden dat kinderen op hun 

allermooist moeten kunnen ontluiken. Daarom scheppen wij een klimaat waarin ze 

kunnen floreren. Het proces dat wij bij leerlingen in gang zetten, heeft ook een 

ontluikend effect op gastdocenten, medewerkers en andere betrokkenen. Onze aanpak 

ont-luikt ook het reguliere onderwijs. 

o Eigenzinnig: 'We have to be comfortable with the uncomfortable.' Wij koesteren dat wat 

het kind eigen, uniek maakt. Eigen(zinnig)heid groeit door nieuwsgierigheid te prikkelen 

en zelfvertrouwen te voeden. Door het goede te benoemen en het minder goede te 

begeleiden. We houden van eigenzinnige kinderen, omdat we dat zelf ook nog zijn. Wij 

doen het anders en zijn daardoor een voorbeeld. Daar zijn we trots op.  

o Energiek: Onze initiatieven zinderen van de energie. Niet alleen de energie van de 

kinderen; ook die van gastdocenten en onze mensen. En dat is aanstekelijk. Er zit 

zoveel kracht in elk kind. Ons onderwijs helpt om die kracht aan te boren en te richten, 

zodat elk kind nu en straks echt van betekenis kan zijn. Het is een eer om dat te mogen 

aanwakkeren. 

o Echt: Echte vakmensen vertellen vanuit hun hart over wat ze doen. Het opent het vizier 

naar de toekomst. Echtheid levert verhalen op die je verder wilt vertellen. Bovendien 

willen wij weten wat er in onze leerlingen, gastdocenten, medewerkers en andere 

betrokkenen omgaat. We komen dichtbij omdat we er dan zeker van zijn dat we die 

echtheid voelen. 

o Inspirerend: Als je geïnspireerd bent, kun je tot grote hoogte stijgen. 'In spirit' zijn wil 

zeggen dat je bezield bent. Van daaruit is alles mogelijk. Tegelijk zijn we aards. Dat 

moet ook als we een voorbeeld willen zijn voor het onderwijs, de ontwikkeling van 

kinderen en volwassenen. Wij dromen en we doen - inspiratie en transpiratie met het 

doel  om te laten zien dat het veel beter kan in het onderwijs. 

o Ont-moeting: Onderwijs is ont-moeten, vinden wij. Als je ont-moet, kun je ont-dekken 

(het deksel eraf halen. Natuurlijk hebben wij regels en afspraken, maar het ont-moeten 

van mensen met mooie verhalen staat centraal. Die interactie sterkt de motivatie van 

kinderen om goede keuzes te maken voor hun toekomst. Door te ont-moeten scheppen 

we daarvoor de sfeer en de ruimte. 

 

Organisatie  

Bestuur en directie  

 

Het bestuur van IMC Weekendschool telt drie onbezoldigde leden, zij zijn benoemd voor 

onbepaalde tijd. Voorzitter Rob Defares, penningmeester Rien van Gendt en secretaris Carien 

Pot dragen de eindverantwoordelijkheid voor Stichting IMC Weekendschool. Bestuursleden 

worden benoemd door het bestuur en ontvangen geen beloning. Periodiek wordt het 

functioneren geëvalueerd, deze evaluatie wordt in de bestuursvergadering besproken met de 

directie. Conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen is een duidelijke functiescheiding 

aangehouden. Het bestuur beoordeelt de begroting en het strategisch meerjarenplan van de 
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directie, stelt het beleid vast en ziet er op toe dat dit correct wordt uitgevoerd. Het bestuur komt 

vier maal per jaar bijeen in de maanden september, december, maart en juni. 

 

De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de dagelijkse leiding en 

heeft als taak het beleid voor te bereiden en uit te voeren. De directie bestaat uit oprichter en 

strategisch directeur Heleen Terwijn en directeur operationele zaken Marion Weijman. De 

relevante nevenfuncties van bestuursleden en directie worden vermeld op de website. 

 

Team en cultuur 

 

IMC Weekendschool is een open, resultaatgerichte, lerende en vernieuwende organisatie. De 

verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Daar waar direct wordt gewerkt aan 

de doelstelling is er de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inhoud. Het streven is 

kwalitatief hoog onderwijs te bieden. Daarbij spelen medewerkers die de lesdagen voorbereiden 

een centrale rol: zij brengen visie en concept samen in het programma en verbinden mensen. 

De organisatie bestaat uit 44 FTE. Een jong enthousiast team van 77 medewerkers met een 

gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Er zijn verschillende oud-leerlingen werkzaam bij de 

organisatie.  

 

Figuur 1.1 Organogram IMC Weekendschool 

 

 
 

Op iedere vestiging worden drie jaargroepen begeleid door een jaarcoördinator en een 

klassendocent. Klassendocenten werken alleen op zondag. Een van de jaarcoördinatoren is 

Bestuur 
Stichting IMC Weekendschool

Voorzitter
Penningmeester

Secretaris

Research & Development 
(4,8 fte)

Manager R&D (0,8)                     
Conceptbegeleider (0,8)
Conceptbegeleider (0,8) 
Conceptbegeleider (0,7) 

Coördinator IMC Basis (0,8)
Coördinator IMC Basis (0,6)
Coördinator IMC Basis (0,3)

Tilburg (3,3 fte)

Locatiemanager (0,9)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Klassendocenten (1)

Amsterdam West (2,9 fte)

Locatiemanager (0,9)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Klassendocenten (0,6)

Amsterdam Noord (2,9 fte)

Locatiemanager (0,9)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)     
Klassendocenten (0,6)

Amsterdam Zuidoost (3,0 fte)

Locatiemanager (0,8)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Assistent Jaarcoördinator (0,4) 
Klassendocenten (0,4)

Den Haag (2,8 fte)

Locatiemanager (0,8)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Klassendocenten (0,6)

Rotterdam (2,9 fte)

Locatiemanager (0,9)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Klassendocenten (0,6)

Rotterdam Zuid (2,0 fte)

Locatiemanager (0,2)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Klassendocent (0,4)

Groningen (2,9 fte)

Locatiemanager (0,9)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Klassendocenten (0,6)

Utrecht (2,9 fte)

Locatiemanager (0,9)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Klassendocenten (0,6)

Directeur Operationele Zaken 
0.8 fte

Directeur Strategie
1 fte

Centrale IMC Weekendschool
(4,1 fte)

Fondsencoördinator (0,8)        
Fondsencoördinator (0,2)

Controller (0,8)
Directieassistente (0,8)    

PR & Communicatiecoördinator (0,8)
Office Manager (0,7)                            

Future for Life Institute
(2,9 fte)

Manager FFL (0,8)
Landelijke FFL-coördinator (0.9)
Landelijke FFL-coördinator (0.8)
Assistent coördinator FFL (0.4)

Personeels-
vertegenwoordiging

(0,075 fte)

Weekendscholen 
(28,6 fte)

Manager Vestigingen (0,8)

Nijmegen (3,0 fte)

Locatiemanager (0,7)                        
Jaarcoördinator (0,7)
Jaarcoördinator (0,7)
Assistent Jaarcoördinator (0,3)
Klassendocenten (0,6)
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tevens locatiemanager. Er zijn centraal vier medewerkers actief binnen Future for Life. 

Conceptbegeleiding voert observaties uit om inzicht te krijgen in hoe de weekendschool ervoor 

staat, medewerkers te ontwikkelen en het concept te versterken. Binnen Research en 

Development waren IMC Basis coördinatoren betrokken bij de uitvoering op de basisscholen. Er 

is een personeelsvertegenwoordiging (PVT), deze bestaat uit drie medewerkers. 

 

Weekendschool coördinator 

 

Weekendschool coördinatoren hebben drie jaar lang de leiding over een klas. Zij ontwerpen een 

evenwichtig driejarig curriculum; actualiseren weekendschoolvakken; bereiden de lessen voor 

met de vakexperts; creëren een veilig en stimulerend klassenklimaat; begeleiden het trainen 

van vaardigheden, en stimuleren de leerlingen en hun ouders. Weekendschool onderwijs 

behelst dus veel meer dan de aanwezigheid van experts in de klas. Ook weekendschool 

coördinatoren zijn professionals. De professie van weekendschool coördinator kan (nog) 

uitsluitend worden geleerd bij IMC Weekendschool, in een intensief inwerktraject en 

voortdurende on the job trainingen. 

 

Vrijwilligersbeleid 

 

De inzet van gastdocenten als vakexpert is onmiskenbaar de essentie van het 

weekendschoolonderwijs. Daarnaast leveren vrijwilligers als begeleiders een essentiële 

bijdrage. Vrijwilligers worden begeleid door de Jaarcoördinatoren. Van de vaste vrijwilligers 

wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Partners zijn onmisbaar voor de 

bijzondere lessen op de weekendschool, naast financiële en materiële steun geven zij ook 

advies en zetten hun medewerkers zich in als vrijwilliger. Ouderbetrokkenheid is een thema 

waar de vestigingen actief aan werken. Ouders zijn aanwezig bij presentaties en vestigingen 

zetten ouders in als begeleider, bijvoorbeeld bij excursies. 

 

Aannamebeleid, werving en selectie leerlingen  

 

Het programma van IMC Weekendschool begint als leerlingen in groep zeven van de 

basisschool zitten. Ze zijn dan tien of elf jaar oud. Op deze leeftijd zijn kinderen erg nieuwsgierig 

naar de wereld om hen heen. Het programma is in principe voor alle leerlingen interessant. 

Omdat er per vestiging 40 of 50 plaatsen beschikbaar zijn werkt de organisatie met een 

selectieprocedure. Iedere weekendschool is gevestigd in een sociaaleconomische 

achterstandswijk. IMC Weekendschool voert vooronderzoek uit in beoogde buurten voor nieuwe 

vestigingen, focus hierbij ligt op de sociaaleconomische situatie, migratie en werkloosheid. In de 

aangewezen buurt worden scholen geselecteerd. Dat gebeurt op grond van hoge 

leerlinggewichten. Uiteindelijk worden per buurt zes tot acht scholen geselecteerd als 

leveranciers van weekendschoolleerlingen. Bij de keuze van de groep scholen wordt rekening 

gehouden met een spreiding in denominatie. Nadat buurten en scholen op achterstanden zijn 
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gekozen, worden de leerlingen geselecteerd. In de definitieve selectie speelt de motivatie van 

leerlingen een belangrijke rol. Indien er meer geschikte leerlingen zijn wordt er een wachtlijst 

aangelegd. 

 

Future for Life 

 

Weekendschool onderwijs is er voor jongeren in de ontvankelijke leeftijdsperiode van 10 tot 14 

jaar, maar is daarna niet afgelopen. In de alumnikring, Future for Life genaamd, wordt de 

weekendschool filosofie leeftijdsadequaat voortgezet. Future for Life organiseert verdiepende 

Masterclasses; bemiddelt bij het vinden van stages en werkplekken, en betrekt alumni als 

gastdocenten op de vestigingen. In FFL stimuleren de alumni elkaar en de jongere generaties 

om hun capaciteiten te verwezenlijken. Hun slogan luidt: ‘Leren doe je niet alleen.’ 

Weekendschool alumni verpersoonlijken de weekendschool idealen: motivatie voor studie en 

beroep, en bijdragen aan de samenleving. 

 

Future for Life is een uniek netwerk. De alumni komen uit verschillende steden in Nederland, 

hebben diverse culturele achtergronden en uiteenlopende opleidingsniveaus. Partners en 

gastdocenten van de weekendschool komen uit diverse delen van de maatschappij, van 

zelfstandig ondernemers, politici, kunstenaars, universiteiten en fondsen tot multinationals. Wat 

de mensen in het netwerk gemeen hebben, is betrokkenheid bij elkaar, nieuwsgierigheid naar 

de ander en een gemotiveerde levenshouding. Door middel van trainingen, masterclasses en 

persoonlijke begeleiding wordt intellectueel enthousiasme van de alumni levend gehouden en 

verder gevoed. Binnen het platform van Future for Life kunnen alumni, gastdocenten en 

partners op een laagdrempelige manier contact met elkaar leggen en informatie uitwisselen. Zo 

ontstaan nieuwe ideeën en vinden alumni bijvoorbeeld een persoonlijke coach, leerzame stage 

of inspirerende (bij)baan.  

 

Het programma biedt alumni ook de mogelijkheid iets terug te doen voor de weekendschool. Zo 

kunnen alumni plaatsnemen in een vestigingsraad of de landelijke alumniraad (18+). Deze 

raden adviseren de organisatie van de weekendschool, organiseren activiteiten voor oud-

leerlingen en geven voorlichting aan sponsors, leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden. 

Ook komen alumni terug als begeleider of gastdocent, zo vormen zij zelf een voorbeeld voor de 

jongere generatie. Door goed contact te onderhouden met onze oud-leerlingen en hen te blijven 

volgen, worden ook de resultaten van de weekendschool zichtbaar. Zo zien we dat 

weekendschool-alumni gemotiveerd in het leven staan en bewuste keuzes maken voor hun 

verdere ontwikkeling, zowel binnen als buiten de context van de weekendschool. Op dit moment 

zijn 1600 alumni aangesloten bij Future for Life. In 2017 zullen er naar verwachting 2100 

weekendschool-alumni zijn, tussen de 13 en 30 jaar. 
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Development en conceptbegeleiding 

 

De afdeling Research & Development is het expertisecentrum van IMC Weekendschool. Omdat 

de pedagogiek van weekendschoolonderwijs heden ten dagen nog niet wordt aangeboden op 

reguliere onderwijsinstellingen, zoals PABO’s en universiteiten, verzorgt de afdeling 

Conceptbegeleiding deze opleiding intern. Daarnaast is de afdeling CB verantwoordelijk voor de 

quality assurance van het weekendschoolonderwijs. Door het geven van trainingen, coaching 

en het doen van observaties garandeert IMC Weekendschool doorlopend de kwaliteit van het 

aangeboden onderwijs op en de uniformiteit tussen de tien weekendschoolvestigingen. Ook 

ontwikkelt de afdeling R&D verschillende reportingtools die de vestigingen ondersteunen, 

bijvoorbeeld om vorderingen van leerlingen en de participatie van alumni te kunnen volgen. Als 

laatste maar daarom niet minder belangrijk werkt de afdeling aan de betere overdraagbaarheid 

en verspreidbaarheid van de weekendschoolpedagogiek. 

 

Research 

 

In de periode tot 2017 zal IMC Weekendschool een drietal onderzoeken starten: 

A. Directe (leer)effecten onderzoek: In het korte termijn effectonderzoek staat het directe effect 

van weekendschoolonderwijs op de leerling centraal. Er zal worden vastgesteld in hoeverre de 

schoolprestaties toenemen, de lust om naar school te gaan (schoolbeleving en -tevredenheid), 

in hoeverre studie- en beroepsinteresse van leerlingen toenemen en of er sprake is van een 

toegenomen emotionele intelligentie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de leerlingen van de 

vier basisscholen waar weekendschoolonderwijs is geïntegreerd en vier vergelijkbare 

controlescholen. 

B. Effect op levensloop onderzoek: De pedagogiek van de weekendschool is gericht op de 

ontwikkeling van een actieve, nieuwsgierige houding en goede omgangsvormen. Hierdoor 

krijgen jongeren meer toekomstperspectieven en zelfvertrouwen en voelen zij zich sterker 

verbonden met de Nederlandse samenleving. Dat helpt hen om beter gefundeerde keuzes voor 

scholing en beroep te maken. Deze effecten zouden steeds sterker moeten worden naarmate 

alumni meer levensbepalende keuzes maken. In hoeverre vinden weekendschoolalumni dat zij 

daadwerkelijk betere keuzes hebben gemaakt en in hoeverre kunnen zij die keuzen terugvoeren 

op de weekendschool? Vinden zij zichzelf beter gerealiseerd en wat was de rol van de 

weekendschool daarbij? 

C. Waaruit bestaat weekendschoolonderwijs? onderzoek: Om weekendschoolonderwijs 

overdraagbaar te maken, zal Research & Development een onderzoek doen naar wat de 

(bijdrage aan de) effecten zijn van de verschillende ingrediënten.   

 

Monitoring 

 

IMC Weekendschool is een vernieuwende onderwijsfilosofie en -interventie. Om werkzame 

mechanismen te identificeren, beschrijven en uitdragen worden de methode en de effecten 



Dit beleidsplan is een uitgave van Stichting IMC Weekendschool. Zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan 
deze tekst of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. 

 
 

continue geëvalueerd. Aanpassingen aan de methode hebben onder andere geleid tot 

verhoogde leerling- alumni- en ouderbetrokkenheid. Vergelijkend onderzoek heeft onder andere 

laten zien dat weekendschool leerlingen na drie jaar méér algemene kennis en zelfvertrouwen 

hebben dan hun klasgenoten van de basisschool. Wanneer voldoende oud-leerlingen de 

volwassen leeftijd hebben bereikt, zullen ook lange termijn effecten worden onderzocht, onder 

andere op arbeidsparticipatie en -satisfactie. 

Sterke samenleving 

 

De weekendschool is ontworpen voor kinderen maar heeft ook effecten op de gastdocenten. 

Onbevangen vragen van de leerlingen dwingen de gastdocenten tot eerlijke antwoorden over 

hun levenskeuzes, fascinaties en expertises – en revitaliseren hun motivatie voor hun vak. 

Gastdocenten ervaren de gretigheid van kinderen om de wereld te ontdekken en hun 

onzekerheden rond de vraag ‘wie ga ik worden?’ Gastdocenten en leerlingen komen doorgaans 

uit heel andere sociaaleconomische situaties, maar die vervagen in het plezier van de 

samenwerking. De weekendschool draagt hiermee bij aan een sterke samenleving, waarin 

volwassenen optimaal – oprecht en niet betuttelend – bijdragen aan de vorming van kinderen. 

 

Uitbreiding 

 

Het is niet de ambitie van IMC Weekendschool om alle jongeren te bereiken door meer 

weekendscholen op te richten. Dat zou ook niet mogelijk zijn, weekendscholen zijn kostbaar, 

deelname is op vrijwillige basis, het onderwijs is op zondag en het vergt een enorme 

organisatie. Daarom heeft IMC Weekendschool besloten om het voorlopig bij tien 

zondagsvestigingen te houden. Binnen Nederland zal verdere verspreiding dus op een andere 

manier moeten plaatsvinden. Een bestaande infrastructuur die alle leerlingen in Nederland 

bereikt, is het basisonderwijs met ongeveer 6700 basisscholen. In het project IMC Basis worden 

pilots gedraaid op proefscholen. 

 

Experimenten: “IMC Basis” 

 

De kern van IMC Basis wordt gevormd door ‘de module’ IMC Klas: wekelijks één dagdeel 

weekendschoolonderwijs voor leerlingen in de twee hoogste klassen van de basisschool, 

binnen de reguliere onderwijstijd. Maar IMC Basis beoogt meer dan alleen het verzorgen van 

weekendschoolonderwijs en een IMC Klas. Om de school meer aanwezig te laten zijn in de 

buurt en tevens het netwerk van de basisschool te versterken, zal voor zowel de gastdocenten 

als voor de financiering lokaal geworven worden, waardoor de school op verschillende 

manieren sterker in de buurt verankerd wordt (participatiesamenleving). Een andere doelstelling 

is om het onderwijs zodanig te integreren dat reguliere vakken en weekendschoolvakken 

naadloos aansluiten, waardoor de leerling direct ziet waarom hij bijvoorbeeld leert rekenen. 

Deze combinatie van theorie en praktijk zal zorgen voor meer gemotiveerde, meer 

geïnteresseerde en beter presterende leerlingen.  
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Op dit moment is IMC Basis in de pilotfase: op vier basisscholen wordt binnen de reguliere 

lestijd geëxperimenteerd met verschillende varianten en zullen oplossingen worden ontwikkeld 

voor eventuele weerstanden, indien die worden aangetroffen. Voor een onderwijspraktijk die in 

de toekomst door anderen verspreid moet kunnen worden - zonder of met beperkte inmenging 

van IMC Weekendschool -, is van groot belang een voldoende aantal voorbeeldscholen in 

uiteenlopende habitats, van grote steden tot het platteland en van achterstands- tot villawijken. 

De komende drie jaar zal daarom worden gebruikt om eerst in iedere provincie een succesvolle 

voorbeeldschool neer te zetten. 

 

Internationaal beleid: “Building a Global Network” 

 

De weekendschool filosofie en methode zijn ontworpen om een lacune in het reguliere 

onderwijs te vullen. Scholen zijn primair gericht op diploma’s en beoordelingen op 

schoolvakken, vaak ten koste van de natuurlijke motivatie van jongeren, en vaak ten koste van 

wat het hoogste onderwijs ideaal zou moeten zijn: jongeren van alle schoolniveaus en van alle 

sociale klassen voorbereiden op een gemotiveerde werkzame toekomst. 

Omdat gerichtheid op diploma’s zich overal ter wereld voordoet, dienen zich onvermijdelijk 

internationale ambities aan. Internationale verspreiding van het weekendschool gedachtegoed 

moet leiden tot een steeds sterkere stem voor motivatiegericht onderwijs, en het nuanceren van 

diplomagericht onderwijs. Door publicaties in de internationale pers en presentaties op 

internationale podia (UN, WISE), kan IMC Weekendschool zich verheugen in een groeiende 

internationale belangstelling. In Brussel en Hong Kong zijn in de afgelopen jaren succesvolle 

zusterscholen gestart. Zusterscholen in andere landen zijn in voorbereiding. IMC 

Weekendschool gaat in alleen zee met zorgvuldig geselecteerde sociaal ondernemers, die aan 

strenge voorwaarden voldoen. Zoals: de filosofie van de weekendschool herkennen en kunnen 

toesnijden op de locale situatie; opgeleid willen worden bij IMC Weekendschool; het locale 

bedrijfsleven kunnen mobiliseren als partners; gezamenlijk willen bouwen van een 

internationaal netwerk van weekendscholen, en gezamenlijk de effecten uitdragen van 

motivatiegericht onderwijs. 

 

Alle activiteiten van IMC Weekendschool zijn gericht op de missie om sterke samenlevingen te 

creëren door met inzet van maatschappelijk potentieel alle jongeren uit te rusten met de 

ervaringen en vaardigheden waarop ze zelfstandig hun hoogste succes kunnen halen: 

gemotiveerd hun plek innemen in de samenleving. 
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Financieel beleid 
 

IMC Weekendschool staat voor een open financiële huishouding. Er wordt scherp gelet op de 

inkomsten en uitgaven en bijdragen worden zo effectief mogelijk besteed. De organisatie geeft 

zo transparant mogelijk inzicht in het financiële beleid en de resultaten. Jaarlijks wordt een 

jaarrekening en jaarverslag gepubliceerd. 

 

Op alle niveaus worden resultaten gemonitord volgens het plan-do-check-act principe: 

o Vaststellen van het beleid en doelstellingen (plan); 

o Zorgdragen voor de uitvoering (do); 

o Periodiek toetsen van de voortgang en resultaten (check); 

o Borgen van best practices, bereikte resultaten en kwaliteitsverbetering (act). 

 

Dankzij de financiële steun van vele bedrijven en fondsen kunnen alle onderdelen van IMC 

Weekendschool functioneren met minimale overheidsfinanciering. Gelukkig zien steeds meer 

bedrijven en instellingen de maatschappelijke noodzaak in van toekomstverbredend onderwijs. 

Met deze financiële steun is het mogelijk de tien vestigingen, de centrale weekendschool en 

Future for Life draaiende te houden. Minstens net zo belangrijk is de sponsoring van onderzoek 

naar de effectiviteit van de weekendschool en naar doeltreffende interventie-methoden in het 

reguliere onderwijs. 

 

IMC Weekendschool kent een gebroken boekjaar dat gelijk loopt met het schooljaar (augustus 

t/m juli). Om de doelstellingen en missie te realiseren is een breed draagvlak in de maatschappij 

onmisbaar. Financiering wordt verkregen door het betrokken partnernetwerk.  

 

Toezeggingen voor een specifieke vestiging worden alleen gebruikt voor dat 

organisatieonderdeel. Om de continuïteit in de toekomst te garanderen wordt van het overschot 

op de begroting, een bestemmingsfonds en een continuïteitsreserve opgebouwd. 

Bestemmingsfondsen bestaan uit bijdragen die zijn toegekend aan een van te voren 

gedefinieerd onderdeel. Het deel van bijdragen die niet van tevoren gedefinieerd zijn, vormt de 

continuïteitsreserve. Beleid is streven naar een totale reserve van maximaal anderhalf maal de 

jaarbegroting. Een eventueel saldo van de centrale weekendschool wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve. Het jaarverslag wordt gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers 

Accountants, zij geven een controleverklaring af. De Belastingdienst controleert periodiek of de 

ANBI-status mag worden behouden. 

 

Beloningsstructuur 

 

Stichting IMC Weekendschool valt onder de educatieve sector. De organisatie heeft een eigen 

salarishuis, tot stand gekomen in samenwerking met Towers Watson, en volgt geen cao. Alle 

arbeidsvoorwaarden en regelingen zijn vastgelegd in een personeelshandboek. De voor IMC 

Weekendschool gemaakte kosten mogen door vrijwilligers en bestuursleden gedeclareerd 
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worden. Er zijn geen bestuurders die aanspraak maken op vacatiegeld. De beloningsstructuur 

ligt vast in het functie- en salarishuis. De weekendschool kent geen bijzondere beloning anders 

dan de mogelijkheid van een verhoging binnen de eigen functieschaal. Dit geldt ook voor de 

directiebeloning welke onder de norm van de VFI-richtlijn beloning van directeuren ligt.  

 

Begroting 

 

Jaarlijks wordt in het tweede kwartaal de begrotingscyclus doorlopen. Er wordt een jaarplan 

gemaakt aan de hand van de evaluatie van het afgelopen jaar. Deze speerpunten vormen het 

uitgangspunt voor de jaardoelstellingen. De begroting wordt met betrokkenen besproken en in 

het derde kwartaal door het bestuur vastgesteld. Het jaarplan is financieel onderbouwd en geeft 

inzicht in de invloed op de financiële situatie van de stichting op langere termijn. Maandelijks 

wordt de financiële positie per organisatieonderdeel in het management team gerapporteerd en 

vier maal per jaar aan het gehele team. Fondsenwervingsdoelstellingen zijn gebaseerd op de in 

de meerjarenplanning opgenomen sponsoraanvragen. De huidige meerjarenbegroting loopt tot 

en met 2017.  

 

Vermogensbeleid 

 

Bijdragen van partners worden ontvangen op de rekening courant. Bedragen die niet direct 

nodig zijn voor de korte termijn bedrijfsvoering worden op de spaarrekening opgenomen. 

Daarover wordt rente ontvangen. Het vermogen is sinds de oprichting geleidelijk gegroeid. Er 

werden geen beleggingen gedaan, de organisatie genereert geen inkomsten uit het eigen 

vermogen. 
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Fondsenwerving beleid 
 

Sinds de oprichting is IMC Weekendschool op eigen wijze actief op het gebied van 

fondsenwerving. De weekendschool was haar tijd vooruit en kan tot op de dag van vandaag 

bouwen op een diversiteit van inkomsten. Er zijn 104 financiële partners, zij en alle overige 

partners maken het werk van de weekendschool mogelijk. Daarnaast dragen ruim tweehonderd 

partners in-kind bij, denk hierbij aan locatiesponsors voor les- en kantoorlocaties, maar ook aan 

theaters, organisaties, ziekenhuizen, rechtbanken en musea die hun deuren op zondag openen 

voor onze leerlingen. Het fondsenwervingsbeleid, dat als basis het ‘IMC Weekendschool wiel’ 

kent, gaat uit van een ‘mixed funding-model’. Het is opgebouwd uit corporate sponsoring, lokale 

midden- en kleinbedrijven, fondsen, woningbouwcorporaties, gemeentelijke subsidies en 

particuliere giften. Doel is een eigen partnernetwerk per afdeling die gezamenlijke de financiële 

lasten draagt. Partners ondersteunen een jaargroep, klas, activiteit of eigen vak. Research en 

Development en Future for Life hebben een eigen betrokken netwerk.  

 

Figuur 1.2 Fondsenwervingmodel IMC Weekendschool 

 

 
 

In het ideale model heeft elke afdeling een eigen partnergroep. Hiermee wordt per afdeling een 

solide financiële basis neergezet en een verbonden netwerk rond de afdeling gecreëerd. 

Relatiebeheer met de diverse partners is een essentieel onderdeel van het fondsenwerving 

model. Er wordt invulling gegeven aan de specifieke wensen van elke partner, denk aan inzet 

van vrijwilligers, Public Relations en een bijdrage aan MVO-programma’s. Doel is om op deze 

manier binnen de organisaties draagvlak te creëren voor een langdurige samenwerking.  
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Relatiemanagement is een belangrijke focus, duurzame relaties met de partners is van belang 

voor de continuïteit. Overeenkomsten worden bij voorkeur afgesloten voor vijf jaren of voor de 

duur van een lichting. Vaak wordt de intentie uitgesproken om daarna te verlengen. Deel 

uitmaken van het weekendschool netwerk brengt de partnerorganisatie en hun medewerkers 

verrijking en inspiratie. Hier wordt per partner actief naar gekeken in de samenwerking. Voor de 

Top Accounts is een account plan opgesteld. IMC Weekendschool streeft ernaar één Corporate 

(hoofd) sponsor per afdeling aan zich te binden. Met een hoofdsponsor wordt een partner 

bedoeld die 50% of meer van de begroting op zich neemt. De accountplannen worden aan het 

begin van een schooljaar, of bij de start van de samenwerking opgesteld. Deze accounts 

worden beheerd door CIWS. 

 

De Nationale Postcode Loterij 

 

IMC Weekendschool behoort tot de 89 beneficienten van de Nationale Postcode Loterij, uit de 

opbrengst 2013 werd voor het zesde jaar op rij een bedrag van 500.000 euro ontvangen. De 

weekendschool heeft de toezegging voor een jaarlijkse bijdrage tot en met 2017. De 

overeenkomst kan daarna verlengd worden. Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de 

Postcode Loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten 

starten. De helft van ieder lot gaat rechtstreeks naar goede doelen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in 

Nederland. 

 

Landelijke partners  

 

IMC Weekendschool maakt onderscheidt tussen partners met een landelijk karakter en een 

lokaal karakter. Corporate sponsors, vermogensfondsen, particuliere giften en de 

Vriendenstichting hebben (voornamelijk) een landelijke uitstraling. De verwachting is dat deze 

partijen in totaal 90% van de begroting zullen dekken. De verdeling wordt weergegeven in 

onderstaande grafiek. 

 

Figuur 1.3 verdeling partnernetwerk 
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Strategie Corporate Sponsoring 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt een steeds prominentere rol in binnen de 

bedrijfsvoering van Corporate sponsors. MVO-programma’s worden opgezet waarbij wordt 

gekeken naar het zo verantwoord mogelijk ondernemen van de core business, het inzetten van 

medewerkers en financiële ondersteuning van diverse initiatieven. Opvallend is dat er vaak voor 

één of twee specifieke thema’s wordt gekozen binnen een MVO-beleid. Om de relatie met 

Corporate partners te verankeren zal altijd gekeken worden naar een link met de MBO-

activiteiten van de organisatie. Hierbij valt te denken aan het inzetten van medewerkers op de 

zondag (zoals gezamenlijk een vak opzetten) of bijvoorbeeld het samen organiseren van een 

event (excursie, masterclass, partnerdag). Een ‘Corporate’ partner is een organisatie met 250 of 

meer medewerkers. De doelstelling van IMC Weekendschool is om één of meer corporate 

sponsors te verbinden aan elke afdeling van de weekendschool. Waarbij zij samen 50% van de 

begroting voor hun rekening nemen. De primaire contactpersonen voor een corporate account 

kunnen de directie, fondsencoördinator of een locatiemanager of afdelingsmanager zijn.  

 

Verdeling Accounts 

1. Top Accounts: 50% of meer van de begroting van een vestiging of € 75.000 per jaar: CIWS; 

2. € 30.000 of meer of in totaal € 75.000 over meerdere jaren: CIWS en/of Manager; 

3. € 30.000 of minder of in kind: Manager.  

 

Strategie Vermogensfondsen 

Vanaf de start van IMC Weekendschool zijn vermogensfondsen in Nederland een belangrijke 

samenwerkingspartner geweest. In de afgelopen jaren zijn vermogensfondsen onder druk 

komen te staan wegens de terugtrekkende rol van de overheid. Tevens zien we een trend onder 

vermogensfondsen dat ze geen exploitatiekosten willen financieren en een voorkeur hebben 

voor projectmatig werk. Desondanks blijven vermogensfondsen een essentiële partner van de 
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weekendschool. Nieuwe vermogensfondsen zullen worden aangeschreven en alle partners die 

ons in het verleden hebben gesteund opnieuw benaderd. Het streven is minimaal één 

vermogensfonds aan elke afdeling te verbinden, waarbij zij samen 30% van de begroting 

dekken. De primaire contactpersonen voor een vermogensfonds kunnen de directie, 

fondsencoördinator of een locatiemanager of afdelingsmanager zijn. 

 

Verdeling Accounts  

Grote vermogensfondsen (vermogen van 10 miljoen of meer op jaarbasis): CIWS; 

Overige vermogensfondsen (vermogen van minder dan 10 miljoen op jaarbasis): Manager. 

 

Strategie Particuliere Giften 

Vermogende particulieren die investeren in maatschappelijke projecten via ‘Charity Desks’ 

zullen apart worden benaderd. IMC Weekendschool streeft ernaar relaties op te bouwen met 

alle Charity Desks van de grote banken in Nederland. Op deze manier kunnen zij IMC 

Weekendschool verbinden aan potentiele vermogende particulieren. Het streven is 5% van de 

begroting te dekken middels giften. De primaire contactpersonen voor deze groep zijn de 

directie en de fondsencoördinator. 

 

Strategie Vriendenstichting 

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool is van grote betekenis voor de toekomstige groei. 

Een ieder die zich verwant voelt met de weekendschool heeft als Vriend de mogelijkheid om 

betrokken te worden bij nieuwe ontwikkelingen. Vrienden hebben bijgedragen aan het mogelijk 

maken om méér jongeren aanvullend onderwijs te geven, méér alumni te begeleiden bij hun 

studie- en werkkeuzes en méér alumni te trainen tot adviseurs en gastdocenten. Alumni 

ambassadeurs zijn actief bij de werving van vrienden, iedereen in de organisatie draagt hier aan 

bij. De doelgroepen voor de stichting zijn; alumni, ouders, medewerkers van partnerorganisaties 

en betrokkenen uit het netwerk. Het streven is 5% van de begroting te dekken via de 

Vriendenstichting. 

 

Lokale partners 

Om draagvlak te creëren in de steden waar IMC Weekendschool werkzaam is, is een sterk 

lokaal netwerk bestaande uit diverse partners essentieel. De betrokkenheid bij en continuïteit 

van IMC Weekendschool wordt hiermee gewaarborgd. Hieronder verstaan we: lokale fondsen,  

service clubs, MKB, lokale overheidsfinanciering en woningbouwcorporaties. We verwachten 

dat onderstaande partijen in totaal 10% van de begroting op zich zullen nemen. Daarnaast 

zullen ze zich vaak als in kind partner aandienen.  

Strategie Lokale Fondsen 

In Nederland ontstaan steeds meer Lokale Fondsen. Een Lokaal Fonds biedt ondersteuning 

aan actieve burgers die vraagstukken in hun buurt willen aanpakken. Door deze burgers binnen 

een Lokaal fonds te verenigingen, zijn zij in staat om georganiseerd veranderingen teweeg te 

brengen. Een lokaal fonds helpt tevens om fondsen te werven. Denk hierbij aan het collecteren 



Dit beleidsplan is een uitgave van Stichting IMC Weekendschool. Zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan 
deze tekst of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. 

 
 

in de buurt, het opzetten van een actie of het inzetten van een crowdfunding pagina online. De 

primaire contactpersonen voor lokale fondsen zijn de lokale teams, onder 

eindverantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. 

Strategie Service Clubs 

Serviceorganisaties zetten zich op diverse manieren in voor de samenleving. Voorbeelden zijn: 

de Rotary, Ladies Circle, en de Lionsclub. Deze clubs leveren vaak een (in kind) bijdrage aan 

lokale initiatieven. De primaire contactpersonen voor service clubs fondsen zijn de lokale teams, 

onder eindverantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. 

Strategie Lokale midden- en klein bedrijven 

Voor draagvlak van het weekendschool concept is het van belang om een lokaal netwerk op te 

bouwen. Lokale midden- en klein bedrijven zijn hierin een belangrijke speler. Bovendien hebben 

zij vaak behoefte aan MVO activiteiten maar niet de tijd en middelen om hier een beleid voor op 

te zetten. In de praktijk blijkt dan ook dat zij vaak sneller kunnen schakelen dan Corporates. 

Deze sector kan een belangrijke speler worden in de partner netwerken van IMC 

Weekendschool. Om de relatie met het MKB te verankeren zal gekeken worden naar de 

specifieke wensen in de samenwerking. Hierbij valt te denken aan het inzetten van 

medewerkers op de zondag (bijvoorbeeld als begeleider of gastdocent) of het samen 

organiseren van events (excursie, masterclass, partnerdag). De primaire contactpersonen 

kunnen, afhankelijk van de bijdrage; directie, fondsencoördinator of een locatiemanager of 

afdelingsmanager zijn. Daarbij wordt de volgende verdeling aangehouden: 

1. Top Accounts: 50% of meer van de begroting van een vestiging of € 75.000 per jaar: CIWS; 

2. € 30.000 of meer of in totaal € 75.000 over meerdere jaren: CIWS en/of Manager; 

3. € 30.000 of minder of in kind partners: Manager.  

Strategie Lokale overheidsfinanciering 

IMC Weekendschool heeft zich in het verleden terughoudend opgesteld ten aanzien van 

subsidies. Er zijn veel voor- en nadelen te noemen bij het aanvragen van overheidsfinanciering, 

veel IMC Weekendschool sponsoren vinden het niet vragen van overheidssteun een pluspunt 

voor de weekendschool. Op wijkniveau zien wij echter wel kansen, deze subsidies zijn vaak 

bedoeld om wijkverbetering te initiëren. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om de overheid 

lokaal te betrekken bij IMC Weekendschool maar ook de kans om de samenwerking lokaal te 

verankeren. Verdeling Accounts: 

Contact opbouwen en onderhouden: LM; 

Aanvraag: CIWS of LM.  

Strategie Woningbouwcorporaties  

Veel gezinnen van de leerlingen van IMC Weekendscholen huren woningen bij 

woningbouwcorporaties in de wijken waar onze scholen zijn gevestigd. De 

woningbouwcorporaties hebben verschillende middelen beschikbaar voor wijkverbetering, waar 

IMC Weekendschool goed bij aansluit. Momenteel staat de woningbouwsector echter onder 

druk. Daarbij komt er vanuit de overheid richtlijnen over waar deze sector wel en niet in mag 

investeren. Het is daarom voorlopig geen focus. In de toekomst verwachten we echter wel 

(weer) mogelijkheden en daarom laten we deze groep als aparte categorie in het beleid staan.  



Dit beleidsplan is een uitgave van Stichting IMC Weekendschool. Zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan 
deze tekst of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. 

 
 

Verdeling Accounts: 

Contact opbouwen en onderhouden: CIWS of LM; 

Aanvraag: CIWS of LM. 

 

PR en Communicatie beleid 
 

Communicatie speelt een essentiële rol bij het begeleiden van de leerlingen en alumni, het 

betrekken van partners en het ondersteunen van vrijwilligers. IMC Weekendschool wil een 

transparante organisatie zijn. Informeren van belanghebbenden gebeurt op verschillende 

manieren. Algemene informatievoorziening naar alle betrokken via: websites, (nieuws)brieven, 

het jubileummagazine, verschillende brochures, social media en het jaarverslag. Specifieke 

informatievoorziening naar potentiële sponsors, fondsen, gastdocenten en particuliere 

donateurs door persoonlijk contact en presentaties. Lokaal betrekken vestigingen hun netwerk 

door actieve communicatie met betrokkenen en geïnteresseerden. Vestigingen beschikken over 

een eigen website, gericht op leerlingen, ouders en het lokale netwerk. Daarnaast 

communiceren zij veel via social media.  

 

Het vergroten van de bekendheid van de organisatie is van belang voor de weekendschool met 

oog op het versterken van het maatschappelijk draagvlak en het vergroten van het netwerk van 

vrijwilligers, financiële partners en particuliere donateurs. De weekendschool wil haar visie op 

onderwijs en methode in de komende jaren verder verspreiden. Er wordt continue gewerkt aan 

materiaal dat de praktijk en effecten van de weekendschool illustreert. In bijlage 2 is de PR 

jaarkalender opgenomen. 

 

Overige informatie 
 

Het jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van de IMC Weekendschool. De 

Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 

41217599. Stichting IMC Weekendschool is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daarom 

verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer te publiceren. 

Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Het RSIN is 

806545185. 


