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Disclaimer
In dit jaarverslag vindt u informatie over de activiteiten van Stichting IMC 
Weekendschool. Op de inhoud en vormgeving van dit jaarbericht rusten 
intellectuele eigendomsrechten van Stichting IMC Weekendschool en van 
derden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van IMC Weekendschool onderdelen van het jaarverslag te kopiëren 
en openbaar te maken.
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Voorwoord 

Met trots presenteren wij u het jaarverslag en de jaar-
rekening van Stichting IMC Weekendschool, school-
jaar 2015-2016.
Meer dan 1.100 leerlingen hebben dit jaar deel-
genomen aan het programma op een van de tien IMC 
Weekendscholen. Aan 264 leerlingen werd na drie jaar 
weekendschool het diploma uitgereikt; een bijzondere 
afsluiting van 81 inspirerende zondagen. Het weekend-
school diploma is het entree ticket tot IMC Alumni – ons 
unieke alumninetwerk dat dit jaar groeide naar 2.087 
oud-leerlingen. Onder hen hebben we een kwantitatief 
onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Univer-
siteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Brussel. 
Voor dit onderzoek naar de langetermijneffecten werd 
een enquêtevragenlijst ontwikkeld, gebaseerd op het 
weekendschool gedachtengoed in combinatie met de 
breed gedragen theorie van Social Emotional Learning. 
Het onderzoek, waaraan 194 alumni deelnamen, toont 
dat alumni op tal van levensgebieden een positieve in-
vloed van weekendschool onderwijs ervaren.
Dit zijn prachtige resultaten, en we zijn nog lang niet 
klaar. Naast de twee pijlers IMC Weekendscholen en 
IMC Alumni vergroten we onze impact met IMC Ba-
sis in het reguliere onderwijs. Door IMC Basis hebben 
reeds 250 leerlingen uit het basisonderwijs kennis ge-
maakt met onze methode. Consultancy bureau Stra-   
tegy& was dit jaar betrokken bij het formuleren van de 
uitbreidingsstrategie voor IMC Basis. Daarnaast heb-
ben we, in samenwerking met VluchtelingenWerk Ned-

erland, programma’s voor nieuwkomers met een ver-
blijfsvergunning georganiseerd onder de noemer IMC 
Weekendschool On Tour. Komend jaar gaan we daar-
mee verder. Het belangrijkste doel is om vluchtelingen-
kinderen positief in contact te brengen met de Ned-
erlandse samenleving. De lessen worden aangeboden 
door ervaren gastdocenten en alumni (vrijwilligers). 
Breed draagvlak in de maatschappij is voor de week-
endschool onmisbaar. Onze financiering komt volledig 
vanuit een betrokken netwerk. De weekendschool  
kiest er bewust voor in beginsel geen landelijke over-
heidsfinanciering aan te vragen. Dit jaar werd IMC 
Weekendschool mogelijk gemaakt door de Nationale 
Postcode Loterij, verschillende corporate sponsors, 
vermogensfondsen, particuliere giften en overige giften 
van woningbouwcorporaties, gemeentelijke subsidies 
of lokaal MKB. Het boekjaar is met een positief resul-
taat van 61.183 euro afgesloten.
Zeer trots zijn we op de niet-aflatende maatschap-
pelijke steun voor IMC Weekendschool van onze 116 
financiële partners, in-kind partners, adviseurs, vrijwil-
ligers en uiteraard onze gastdocenten. Wij bedanken al 
onze partners en vrijwilligers en in het bijzonder onze 
gastdocenten, voor de wijze waarop zij hebben bijge-
dragen aan onze missie en aan de toekomst van onze 
leerlingen en oud-leerlingen. 

Rob Defares
Voorzitter bestuur IMC Weekendschool





De eerste 
resultaten van het alumni-
onderzoek zijn binnen. 
Het onderzoek toont dat 
alumni op tal van levens-
gebieden vaak sterke 
positieve invloed van de 
weekendschool ervaren.
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Negen alumni 
werden geselect-
eerd om in januari 
te starten met de 
eerste editie van de 
Ambassadeursoplei-
ding.de
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De nieuwe website van 
IMC Weekendschool 
gaat live. Deze website 
past in de nieuwe huis-
stijl en brengt alle ves-
tigingen en IMC Alumni 
bij elkaar.
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Tweejaarlijkse lan-
delijke alumni- en 
partnerdag Horizon 
wordt gevierd met 
ruim 300 betrokkenen 
op Nyenrode Business 
Universiteit.
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r Leerlingen van 
vestiging Amsterdam 
Zuidoost mochten 
jureren voor kunstprijs 
Prix de Rome en deze 
uitreiken in de Appel 
arts centre.

Vestiging Tilburg en 
Rotterdam Delfs-
haven vieren hun 
tienjarig jubileum.
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De derdejaarsleerlingen krijgen hun 
diploma uitgereikt uit handen van  
verschillende burgemeesters,  
wethouders en andere notabelen.

Het programma voor nieuwkomers in 
Nederland, IMC Weekendschool  
On Tour, gaat van start.
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1103 leerlingen startten 
in september school-
jaar 2015-2016 op een 
van de tien weekend-
school vestigingen.
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r De Openbare 
Gastles werd 
dit jaar gegeven 
door forensisch 
patholoog Frank 
van de Goot.ok
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IMC Alumna Maryam Lyousoufi is genomi-
neerd voor de ECHO AWARD 2016, een 
prestigieuze prijs voor wetenschappelijke 
studenten met een bi-culturele achtergrond 
en die zich inzetten voor de maatschappij. 
Ze wint die in september 2016 en noemt 
daarbij ook IMC Weekendschool.
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Op het jaarlijkse Goed Geld Gala 
van de National Postcode Loterij 
nam de weekendschool samen 
met alumnus Wieraj dit jaar een
cheque in ontvangst van  
€ 500.000,- IMC Weekendschool 
is beneficiënt van de Postcode 
Loterij sinds 2008.
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Weekendschool 
vestiging Den Haag en 
Utrecht vierden hun 
tienjarig jubileum.
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Introductie
Stichting IMC Weekendschool is in 1998 ontworpen door psycholoog 
Heleen Terwijn. Zij startte met steun van IMC Financial Markets & 
Asset Management de eerste vestiging in Amsterdam Zuidoost. 
Inmiddels volgen ruim 1.100 nieuwsgierige jongeren uit achter-
standswijken elke zondag vrijwillig het driejarige lesprogramma.  
De organisatie is uitgegroeid naar tien IMC Weekendscholen in 
zeven grote steden in Nederland en drie IMC Basis scholen in het 
reguliere onderwijs. IMC Weekendschool wordt mogelijk gemaakt 
door meer dan honderd bedrijven en fondsen. Naast de tien ves-
tigingen en drie IMC Basis scholen bestaat de organisatie uit een 
alumninetwerk, een Research & Development afdeling en de cen-
trale IMC Weekendschool. De stichting heeft als vestigingsplaats 
Amsterdam en is aangewezen als algemeen nut beogende instel-
ling (ANBI).

Missie 
IMC Weekendschool bereidt jongeren voor op de belangrijkste 
stap na hun schoolbestaan: vanuit hun eigen talenten en interesses 
keuzes maken voor hun toekomst. Ons doel is dat jongeren van 
alle schoolniveaus en alle sociale achtergronden gemotiveerd hun 
plek in de samenleving kunnen innemen. Door lessen van bevlogen 
vakexperts verruimen de jongeren hun blikveld, vergroten ze hun 
zelfvertrouwen en versterken ze hun binding met de maatschappij. 
Vanaf de ontvankelijke leeftijd van 10 jaar legt de weekendschool 
de basis om gemotiveerd in het leven te staan.

Visie
Volgens IMC Weekendschool is het vermogen van een individu om 
zijn motivatie te richten de hoogste uitkomst van educatie. Wan-
neer jongeren iets willen zullen zij hun capaciteiten maximaal be-
nutten en een optimale bijdrage leveren aan een sterke samenle-
ving. Onderwijs leidt niet vanzelfsprekend tot het kunnen richten 
van motivatie. Kennis van schoolvakken en diploma’s spelen daar-

bij slechts een ondergeschikte rol. Doorslaggevend is juist dat 
jong-eren zichzelf leren kennen (hun interesses en talenten), dat ze 
de samenleving leren kennen en dat ze het lef ontwikkelen om hun 
interesses te volgen.
Weekendschool onderwijs voedt de natuurlijke motivatie van jong-
eren om de wereld te ontdekken. Op de weekendschool leren de 
leerlingen niet ‘voor later’ maar leren ze wat ‘later’ is. Drie jaar lang 
ontmoeten jongeren van tien tot veertien jaar elke zondag bevlo-
gen professionals uit uiteenlopende sectoren. Deze vrijwillige gast-
docenten laten de leerlingen hun vak ervaren. In de samenwerking 
slaat ook de vonk van een gemotiveerde levenshouding over. In het 
brede weekendschool programma kunnen jongeren volop experi-
menteren in de echte wereld en worden zij gestimuleerd deze met 
een nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden. Ze 
maken kennis met ruim vijftien vakken zoals Recht, Geneeskunde, 
Journalistiek, Beeldende Kunst, Techniek, Ondernemen en Poli-
tiek. Ook excursies maken een belangrijk deel uit van het pro-
gramma. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de 
belangrijkste stap na hun schoolbestaan: een gemotiveerde stap 
in de samenleving. 
Na afronding van het weekendschool programma worden de ge-
diplomeerden lid van het alumni netwerk: IMC Alumni. Dit netwerk 
organiseert diverse vervolgactiviteiten in de cruciale leeftijdsfase 
van 14 tot 18 jaar, waarin jongeren keuzes moeten maken voor 
hun toekomst. Zo zijn er masterclasses over specifieke beroeps-
richtingen, leiderschapstrainingen, coaching en mentoring. IMC 
Alumni organiseert tevens speciale programma’s voor alumni van 
18 jaar en ouder, waaronder trainingen om les te geven aan de  
jongere generaties. Ter versterking van het weekendschool netwerk 
wordt elk jaar een Openbare Gastles georganiseerd voor alumni,  
gastdocenten, vrienden en partners. Elke twee jaar is er een  
Landelijke Alumni- en Partnerdag.

Jaarverslag van het bestuur
Algemene informatie
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Doelstellingen
De statutaire doelstelling van Stichting IMC Weekendschool is:
(a) het organiseren van aanvullend onderwijs op het gebied van de 
wetenschappen, de kunsten en de professionele beroepen voor 
kinderen in de leerplichtige leeftijd, en 
(b) het organiseren, begeleiden en ondersteunen van eigen acti-
viteiten van kinderen in de leerplichtige leeftijd op deze terreinen.
De centrale doelstelling is jongeren erop voor te bereiden zelfstan-
dig en gemotiveerd hun plaats te vinden in de samenleving. Hiertoe 
wordt concreet gewerkt aan drie doelstellingen:
1. De maatschappij leren kennen: toekomstperspectieven 
verbreden. Leerlingen verkennen samen met enthousiaste gastdo-
centen ruim vijftien verschillende vakgebieden. Door vakken zoals 
Journalistiek, Geneeskunde, Recht, Techniek en Beeldende Kunst 
krijgen jongeren een breed beeld van hun mogelijkheden. De na-
druk ligt op leren door ervaren. Excursies maken een belangrijk 
deel uit van het programma. 
2. Zichzelf leren kennen: experimenteren met interesses en 
levensvaardigheden ontwikkelen. Leerlingen krijgen de kans hun 
talenten en interesses te ontdekken. Door een positieve benadering  
groeit hun zelfvertrouwen. In een geconcentreerde samenwerking 
met de gastdocenten durven de leerlingen al hun vragen te stel-
len. Lef om contact te maken helpt hen om later hun ambities te 
realiseren. 
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. Leerlingen komen 
in contact met mensen die ze in het dagelijks leven niet snel tegen-
komen. Dit geldt ook voor de gastdocenten en begeleiders. Deze 
wisselwerking versterkt de sociale verbinding. Tegelijkertijd krijgen 
de leerlingen een beter beeld van de maatschappij en worden ze 
zich bewuster van hun rol daarin.

PR & Communicatie
Dit schooljaar is er hard gewerkt aan meer zichtbaarheid van de 
weekendschool om een breder draagvlak in de maatschappij te 
creëren en was er meer betrokkenheid van (oud-)leerlingen, part-
ners en het netwerk. Er waren afgelopen schooljaar veel gelegen-
heden en gebeurtenissen om trots op te zijn en om over te com-
municeren. Vier vestigingen bestonden tien jaar en vierden hun 
jubileum feestelijk met onder meer gastlessen, magazines, een 
abri-postercampagne en alumni-optredens. Deze jubilea trok-
ken veel aandacht. Veel aandacht ging tevens naar Horizon, de 
tweejaarlijkse landelijke alumni- en partnerdag die in mei plaatsvond 
bij Nyenrode Business Universiteit. Partners en alumni plaatsten 
hierover berichten, foto’s of vlogs op social media. Negen alumni 
rondden er ook de Ambassadeursopleiding af. In deze opleiding 
werden zij in vijf maanden getraind in netwerk- en communica-
tievaardigheden. De nieuwe IMC Weekendschool website ging in 
maart live. Deze website brengt alle vestigingen en IMC Alumni bij 
elkaar en past beter bij wat de weekendschool wil uitstralen.
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Organisatie

Directie en bestuur
Het bestuur telt drie leden: voorzitter Rob Defares, penningmeester 
Rien van Gendt en secretaris Carien Pot. De bestuursleden zijn 
benoemd voor onbepaalde tijd en dragen de eindverantwoordelijk-
heid voor Stichting IMC Weekendschool. Leden worden benoemd 
door het bestuur en ontvangen geen beloning. Periodiek wordt het 
functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie wordt in de bestuurs-
vergadering besproken met de directie. 
De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast 
met de dagelijkse leiding en heeft als taak het beleid voor te be-
reiden en uit te voeren. De directie bestaat uit oprichter en stra-
tegisch directeur Heleen Terwijn en directeur operationele zaken 
Marion Weijman. 
Conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen is een duidelijke 
functiescheiding aangehouden. Het bestuur beoordeelt de  
begroting en het strategisch meerjarenplan van de directie, stelt 
het beleid vast en ziet er op toe dat dit correct wordt uitgevoerd. 
Het bestuur is vijfmaal bijeengekomen, in de maanden september, 
november, februari, april en juni. Naast de jaarrekening en begro-
ting bespraken zij onder andere de fondsenwerving, het langeter-
mijneffectenonderzoek, de evaluatie en strategie voor IMC Alumni 
en IMC Basis.
Er zijn geen statutaire wijzigingen geweest. De relevante neven-
functies van bestuursleden worden vermeld op de website.

Operationeel team 
Bij IMC Weekendschool heerst een cultuur van verantwoordelijk-
heid krijgen, nemen en dragen. Wederzijds respect, vertrouwen en  
collegialiteit staan hierbij centraal. Medewerkers en vrijwilligers 
leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de weekend-
school. De weekendschool heeft scherp oog voor de kwaliteiten 
van haar medewerkers en (oud-)leerlingen. Er is aandacht voor 
diversiteit en samenstelling van de teams. Goede arbeidsvoor-
waarden en training en ontwikkeling bieden iedereen gelijke kans-
en. Waar mogelijk wordt oud-leerlingen de gelegenheid geboden 
stage te lopen en hun competenties te versterken.
Het operationele team van IMC Weekendschool bestaat uit 89 
medewerkers (48 fte). De gemiddelde leeftijd is 32 jaar. Samen 
met betrokken gastdocenten en vrijwilligers maakt dit team het  
mogelijk om ruim 1.100 leerlingen inspirerend aanvullend onderwijs 
te bieden. 86.5% van de medewerkers werkt direct met de doe-
lgroep, op één van de vestigingen, bij IMC Basis of IMC Alumni. 
De afdeling conceptbegeleiding speelt een belangrijke rol bij het 
verbinden van de verschillende onderdelen en versterkt het gevoel 
deel uit te maken van een groter onderwijs vernieuwend concept. 
De onderzoeksafdeling werkt aan het in kaart brengen van de  
effecten, gesteund door (pro bono) universitair medewerkers. De 
afdelingen Fondsenwerving en PR & Communicatie werken samen 
met de meer dan honderd bedrijven en fondsen die de activiteiten 

Burgemeester Aboutaleb  
IMC Weekendschool ambassadeur:
 “IMC Weekendschool maakt mogelijk – dankzij al die mensen die bereid 
waren hun vrije dag op te offeren – om op een goede, inspirerende 
manier naar die verhalen [van professionals] te luisteren. Ja, een 
ruimtevaarder. En zelfs de burgemeester komt langs. Dat is óók een 
beroep dat haalbaar is.”
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mogelijk maken. De afdelingen Office Management en Financiën 
richten zich op beheer en administratie. De personeelsvertegen-
woordiging telt drie medewerkers.

Gastdocenten en vrijwilligers
Jaarlijks zetten ruim 3.500 vrijwilligers zich in voor de weekend-
school als gastdocent, begeleider, mentor of coach. Een belang- 
rijke waarde van de weekendschool is dat werken en leren iets is 
waar men plezier aan kan beleven. Een goed doordacht program-
ma is belangrijk, maar er is pas sprake 
van goed weekendschool onderwijs als er een vonk overspringt 
in de interactie tussen gastdocent en leerling. Zelfs de meest ab-
stracte vakgebieden komen tot leven op het moment dat de gast-
docent haar of zijn enthousiasme weet over te brengen op de 
leerling. Gastdocenten spelen een centrale rol binnen het week-
endschool onderwijs. Met visie en een passie voor hun vak laten zij 
leerlingen ervaren wat het betekent om een beroep uit te oefenen. 
Gastdocenten krijgen professionele begeleiding van de jaarcoör-
dinatoren. 
Begeleiders ondersteunen groepjes leerlingen bij de verschillende 
werkvormen. Vele vrijwilligers hebben een rol door bijles te geven 
aan een leerling of door mentor te worden voor een alumnus.  
Zij zetten hun netwerk in om (oud-)leerlingen verder te helpen of 
een masterclass te organiseren. Een groeiend aantal gastdocenten 
en vrijwilligers wordt Vriend van Stichting IMC Weekendschool.
Ook dit jaar groeide het aantal betrokken gastdocenten en begelei-
ders, mede door de uitbreiding in het reguliere onderwijs en bij IMC 
Weekendschool On Tour. Zonder hun inzet zou de weekendschool 
haar doelstelling niet kunnen realiseren. Vaste vrijwilligers wordt 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Financiën en Fondsenwerving
Financieel beleid en risicomanagement
De stichting staat voor een open financiële huishouding en be-
steedt veel aandacht aan het beheersen van risico’s. Maandelijks 
worden rapportages besproken in het management team, waarin 
alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. Zo wordt vastgesteld of be-

heersmaatregelen voldoende zijn en of aanvullende acties nodig 
zijn. Er worden verschillende risicotypen onderscheiden; finan-
cieel, operationeel en strategisch. Zo wordt er gelet het maximaal 
besteden van de aan de stichting toevertrouwde middelen aan de 
doelstelling. Door een goede inrichting van processen en aanvul-
lende richtlijnen wordt daar zorg voor gedragen. Om het inkomen-
srisico te beheersen, is het fondsenwervingsbeleid geactualiseerd. 
In het tweede kwartaal vindt de begrotingscyclus voor het volgen-
de schooljaar plaats. De opbrengsten bestaan uit drie onderdelen: 
reeds contractueel vastgelegde bijdragen, lopende aanvragen en 
de planning. Bijdragen worden ontvangen op een rekeningcourant 
bij de Instituten & Charitas Goede Doelen afdeling van ABN-AM-
RO MeesPierson. Er wordt een saldo aangehouden ter grootte 
van de schulden op korte termijn. Bedragen die niet direct nodig 
zijn voor de bedrijfsvoering staan op de spaarrekening en zijn op 
afroep beschikbaar. Per organisatie onderdeel wordt een begroting 
opgesteld. Deze wordt in de bestuursvergadering goedgekeurd. 
De financiële positie van de organisatie onderdelen wordt voort-
durend gemonitord. Managers hebben inzage in de financiële 
stand van zaken van hun onderdeel. Op de teammeeting die 4 x 
per jaar plaatsvindt worden de resultaten van de organisatie ge-
deeld. De beloningsstructuur ligt vast in het functie en salarishuis 
en is opgenomen in het eigen personeelshandboek. De stichting 
kent geen bijzondere beloning anders dan de mogelijkheid van een 
verhoging binnen de eigen functieschaal. Dit geldt ook voor de di-
rectiebeloning welke onder de norm van de VFI-richtlijn beloning 
van directeuren ligt. 
Ieder organisatieonderdeel heeft eigen doelstellingen afgeleid van 
het jaarplan en de algemene doelstellingen. Bij het opstellen van 
de jaarplannen wordt gekeken of de strategische doelstellingen 
haalbaar zijn. In 2015-2016 was er geen reden om af te wijken 
van deze doelstellingen. De financiële en non-financiële prestatie-
indicatoren worden gebruikt als stuurinformatie. Meer dan 80% van 
de donaties wordt aan het hoofddoel besteed. De stichting streeft 
ernaar dat de kosten voor fondsenwerving niet meer bedragen dan 
10% van de baten uit eigen fondsenwerving. Ruim binnen de 25% 
norm van het CBF. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
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controleert de jaarrekening. De controleverklaring wordt afgegeven 
over het boekjaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het 
jaarverslag en de jaarrekening zijn openbaar. De Belastingdienst 
controleert periodiek de ANBI-status.

Financiële positie
Van elke gedoneerde euro gaat 0,82 euro direct naar de doelstel-
ling en de activiteiten op de scholen en het alumninetwerk. Er werd 
dit schooljaar 2.223.433 euro besteed aan de missie. Binnen de 
organisatie is er een groot fondsenwervingsbewustzijn. Dit heeft 
bijgedragen aan het aantrekken van verschillende nieuwe part-
ners. Het boekjaar is met een positief resultaat van 61.183 euro 
afgesloten. 116 partners zorgden voor een totale opbrengst van 
2.700.786 euro. De totale kosten waren 2.646.713 euro. 84% 
werd direct besteed aan de doelstelling, 12,7% aan beheer en ad-
ministratie en 3,3% aan fondsenwerving. De totale kosten zijn bijna 
2% onder de begroting gebleven. De verhouding eigen vermogen 
ten opzichte van vreemd vermogen bedraagt 166%. Het werkkapi-
taal per balansdatum bedroeg 941.723 euro.
Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering van september de re-
sultaatsbestemming vastgesteld. De balanspositie is dit jaar af-
genomen. Het eigen vermogen is 966.933 euro en bestaat uit een 
continuïteitsreserve, bestemmingsfonds en de overige reserve. De 
reserves dekken het risico af voor die jaren waarin de inkomsten 
ontoereikend zijn. Zo wordt de continuïteit en deelname voor de 
leerlingen gewaarborgd. Het eigen vermogen is 63% van het totale 
vermogen.

Inkomsten
Belangrijke vrij besteedbare bijdragen werden ontvangen van de Na-
tionale Postcode Loterij, een anonieme donateur, Achmea Holding, 
 Stichting Charity Fund Rijsholt en Stichting IMC Goede Doel. De 
totale inkomsten uit fondsenwerving waren 2.700.786 euro. Van 
de totale kosten droegen 3.3% eigen fondsenwerving bij aan de 
realisatie van 1.891.014 euro baten eigen fondsenwerving. 
Partners zijn loyaal en blijven graag betrokken. De huidige 116 finan- 
ciële partners maken het werk van de weekendschool mogelijk. 

Ruim 200 in-kind partners stellen hun diensten beschikbaar in de 
vorm van les- en kantoorlocaties of door bij te dragen aan excursies 
naar theaters, bedrijven, musea, ziekenhuizen en rechtbanken. Dit 
jaar werden er 31 nieuwe partners verwelkomd. Partners worden 
vermeld in de vestigingsverslagen en op de website. 

Maatschappelijke steun
Financiering van de activiteiten komt volledig van een betrokken 
netwerk. Breed draagvlak in de maatschappij is voor de weekend-
school onmisbaar. De belangrijkste bijdrage ontvangt de weekend-
school als beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Om te 
voorkomen dat onderdelen afhankelijk worden van één partij is het 

Nationale Postcode Loterij

Corporate sponsoring

Vermogensfondsen

Particuliere donateurs

Overig; woningbouw, MKB, lokale overheidssubsidies, 
service clubs, rentebaten

20%
11%

37%
23%

9%
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miljoen euro uit aan meer dan honderd goede doelen. De Nationale 
Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. 
Inmiddels spelen 2,7 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij 
steunen goede doelen op het gebied van ontwikkelingssamenwer-
king, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie 
in Nederland. Stichting IMC Weekendschool is trots dat zij al sinds 
2008 tot de vaste beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij 
behoort. 

De Stichting Vrienden van IMC Weekendschool
Een actieve kring van Vrienden, donateurs en andere betrokkenen 
is van grote betekenis voor de groei. Vanwege de financiële ste-
un zonder welke de weekendschool niet zou bestaan, maar ook 
door alle mensen die IMC Weekendschool een warm hart toedra-
gen. Vrienden zijn onder andere enthousiaste gastdocenten, me-
dewerkers van bedrijven, oud-leerlingen, ouders, medewerkers en 
oud-medewerkers. Vrienden ontmoetten elkaar bij diverse week-
endschool activiteiten zoals de Landelijke Alumni- en Partnerdag 
en de Openbare Gastles.

zelf ontworpen fondsenwervingsmodel de basis voor de fondsen-
werving. Dit ‘mixed funding-model’ is opgebouwd uit verschillende 
onderdelen: corporate sponsoring, vermogensfondsen, particuliere 
giften en overige giften van woningbouwcorporaties, gemeentelijke 
subsidies of lokaal MKB. 
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. Partners 
ondersteunen een specifiek onderdeel, een eigen lichting, klas,  
activiteit of vak. Relatiebeheer is een zeer belangrijk onderdeel van 
de fondsenwervingsstrategie. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld 
tussen centraal en decentrale teams. Bij de start van een nieuwe 
partnerrelatie wordt invulling gegeven aan de specifieke wensen van 
de partner - denk aan inzet van vrijwilligers, Public Relations en een 
bijdrage aan het MVO-programma. Doel is om zo binnen de partner-
organisatie draagvlak te creëren voor een langdurige samenwerking. 
De weekendschool kiest er bewust voor in beginsel geen landelijke 
overheidsfinanciering aan te vragen. De stichting kan tot op de dag 
van vandaag bouwen op een diversiteit van inkomsten en brede 
maatschappelijke steun.

De Nationale Postcode Loterij
Dit jaar ontving IMC Weekendschool een bedrag van 500.000 euro 
van de Nationale Postcode Loterij. De loterij maakte dit bekend tijdens 
het Goed Geld Gala met alle begunstigden op 26 januari 2016. De 
Nationale Postcode Loterij keerde dit jaar een recordbedrag van 328 

Margriet Schreuders  
Hoofd afdeling goede doelen Nationale Postcode Loterij
“IMC Weekendschool biedt leerlingen ervaringen die bijblijven, die de 
horizon van de jongeren verbreden en hen het zelfvertrouwen geven om 
gemotiveerd hun plek in de samenleving in te nemen. Wij vinden het fan-
tastisch dat het programma juist wordt aangeboden op die plaatsen waar 
dit minder vanzelfsprekend en het hardst nodig is. Dankzij onze 2,7 miljoen 
deelnemers steunen wij IMC Weekendschool dan ook van harte.”
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Voorwoord vestigingen

Het schooljaar 2015-2016 was voor IMC Weekend-
school een feestelijk jaar. Maar liefst vier van onze 
tien weekendschool vestigingen vierden hun 10-jarig 
jubileum: Tilburg, Utrecht, Den Haag en Rotterdam 
Delfshaven. Iedere vestiging vierde het feest op haar 
eigen manier maar allemaal gezamenlijk met leerlin-
gen, oud-leerlingen en partners. Het leidde tot nieu-
we, hernieuwde en verstevigde relaties en het leverde 
lokaal steeds de nodige publiciteit op. Bovenal was er 
veel plezier.
De tien vestigingen van IMC Weekendschool staan in 
Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord, Amsterdam 
West, Rotterdam Delfshaven, Rotterdam Zuid, Den 
Haag, Utrecht, Tilburg, Nijmegen en Groningen. De 
jongste vestiging in Rotterdam Zuid had afgelopen jaar 
voor het eerst een derde jaar en leverde voor het eerst 
alumni af. 
Op iedere vestiging werkt een team van vrijwilligers, 
stagiaires, klassendocenten en jaarcoördinatoren. Een 
van de drie jaarcoördinatoren heeft ook de rol van lo-
catiemanager. Belangrijk uitgangspunt is dat iedereen 
die in het team werkt, direct werkt met de leerlingen. 
Ontwikkelingen van de leerlingen worden door het 
team regelmatig vastgelegd in het leerlingenvolgsys-
teem.
Er zijn in april 2016 in totaal 264 diploma’s uitgereikt 
aan de derdejaarsleerlingen. Traditiegetrouw werden 
de diploma’s plechtig uitgereikt door burgemeesters 
en andere aanzienlijke personen, in aanwezigheid van 

ouders en andere belangstellenden. De uitreikingen 
vonden net als in voorgaande jaren plaats in chique 
locaties, zoals academiegebouwen en mooie zalen bij 
onze partners.
De vestigingsteams onderhouden nauwe contacten 
met de ouders van de leerlingen, met de oud-leerlingen,  
gastdocenten en partners. Zo heeft elke vestiging 
een betrokken kring van supporters om zich heen, en 
ontstaat vanuit hetzelfde concept op iedere locatie een 
unieke vestiging.
Vanuit human resources perspectief kunnen we con-
stateren dat er op de vestigingen de afgelopen jaren 
een mooie mix is ontstaan tussen ervaren medewerk-
ers en aanstormend talent. Wanneer door ziekte of 
zwangerschap vervanging moet plaatsvinden, blijkt dit 
op de vestigingen zonder al te veel moeite geregeld te 
kunnen worden. Dit duidt op een stabiele en tegelijk 
flexibele organisatie. Een belangrijke ontwikkeling is 
dat we bij vacatures voor stages en (parttime) banen 
steeds vaker kunnen putten uit ons netwerk van oud-
leerlingen.
Onze vacatures leiden steevast tot een groot aantal  
reacties van kandidaten uit diverse disciplines. Dit 
zorgt voor een permanente toevoer van talent en 
nieuwe ideeën die het concept van de weekendschool 
levend houden.

De vestigingen vertellen op de volgende pagina’s graag 
zelf over het afgelopen schooljaar.
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Medewerker van KPMG strikt een leerling zijn das bij het vak Bedrijfseconomie
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Amsterdam Noord

Amsterdam Noord kon afgelopen jaar trots zijn op een 
hoge betrokkenheid onder haar leerlingen, alumni, 
ouders en partners. Dit jaar is meer dan 60 procent 
van de ouders van het eerste jaar actief betrokken 
geweest op school. Een ouder die in eerste instantie 
twijfelde over de weekendschool vertelde: “Ik zie zo’n 
groot verschil sinds mijn kind op de weekendschool 
zit, hij is enthousiaster, stelt meer vragen. Het was een 
heel goede beslissing.”
Een van de vaste vakken sinds een paar jaar is  
Reclame Maken Voor Jezelf, gegeven door creative 
director Melle Dotinga en fotograaf Jaap Stahlie. De 
opdracht voor dit schooljaar was om een kernwaarde 
voor jezelf te formuleren. Het resultaat: een eindex-
positie met negentien hoogstpersoonlijke posters en 
teksten. De officiële opening van de tentoonstelling 
vond plaats bij wijkontmoetingscentrum De Ceuvel. 
Daar droegen de leerlingen hun zelf geschreven tek-
sten voor en ondertekenden hun portretten met hun 
eigen kernwaarde.
Een nieuw vak was Noordlab. In dit vak worden ver-
schillende broedplaatsen in Noord aangedaan als les-
locatie, met de mensen die er werken als gastdocent. 
Het vak is creatief, versterkt buurtbinding, en laat 
leerlingen hun dromen verbinden aan professies in de 
wijk. A Lab was hierbij een nieuwe en zeer betrokken 
partner. Volgend jaar wordt het vak verder uitgewerkt. 
De vestiging is trots op haar betrokken samenwerk-
ingspartners. De vele samenwerkingen maakten het 
jaar tot een groot succes. Film Instituut EYE verzorgde 
dit jaar voor het vak Film het thema “stunts.” De Na-
tionale Balletacademie verwonderde de leerlingen met 
het vak Dans en twee lokale architectenbureaus uit 

Amsterdam Noord werkten enthousiast mee aan het 
vak Architectuur. Het BovenIJ Ziekenhuis opende ook 
dit jaar weer zijn deuren voor de jonge artsen. Voor het 
vak Ondernemen werd samengewerkt met The Bos-
ton Consulting Group. Advocatenkantoor en financieel 
partner Stibbe en de Rechtbank van Amsterdam ver-
zorgden het vak Recht.
De leerlingen verdiepten zich ook dit jaar in het bestuur 
van hun wijk - bijvoorbeeld door met Stadsdeel Noord 
mee te denken over veiligheid in het Noorderpark – 
en ook bij actuele sociale kwesties. Middenin het vak 
Journalistiek vond de aanslag in Parijs plaats. Een 
gastdocent die de les zou geven moest per direct 
naar Parijs voor zijn werk als cameraman. Leerlingen 
kropen in de rol van journalist en kregen de kans om 
hem direct al hun vragen te stellen: “Ben je bang?” 
“Vind je het spannend?” “Waar slaap je?” In een  
persconferentie vertelde cultureel-activist Godfrey 
Lado een indrukwekkend verhaal over zijn vlucht naar 
Nederland. Hij heeft een enorme indruk op de leer-
lingen achtergelaten. Doordat leerlingen veel vragen 
stelden en rond diverse onderwerpen met elkaar 
in gesprek gingen, ervoeren ze meerdere verhalen, 
waarheden en invalshoeken bij de actuele maatschap-
pelijke thema’s waarin zij zich verdiepten.
Ook na de weekendschool blijven de leerlingen  
verbonden aan de vestiging – in het alumni-netwerk 
maar ook op andere wijzen. De vestiging in Amster-
dam Noord is er trots op dat zij dit schooljaar maar 
liefst drie oud-leerlingen heeft mogen aannemen in 
haar team. Stacey Krom en Omerfaruk Susurlu zijn 
aangenomen als klassendocent en Cadisha Lepelblad 
is onze nieuwe IMC Alumni coördinator.
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Aantal leerlingen: 97 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Geneeskunde, Beeldende Kunst, Wetenschap, Noordlab, Klassendag, Master-
class Dans, Masterclass Theater. Jaar 2: Architectuur, Film, Recht, Ondernemen, Politiek, Klassendag, Masterclass: Piloot, Masterclass: 
Brandweer. Jaar 3: Kamp, Presenteren, Reclame Maken Voor Jezelf, Consultancy, Masterclass Muziek, Masterclass Luchtvaart, Master-
class Scheikunde, Masterclass Opera. Team: Jotte Hof, Eleni Asimakopoulos, Krista Peters, Charlie Huizer, Jonas Oomen, Stacey Krom, 
Mounir Zallali Financiers: Anonieme gift, The Elsevier Foundation, Fonds Wiggers van Kerchem, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe – gift 
110 jarig Lustrum, Shell Nederland B.V., Stibbe B.V., Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam, Rotary Noord, Stadsdeel Amsterdam Noord, 
Stibbe B.V. – kerstdonatie medewerkers, Stichting IMC Goede Doel, Nationale Postcode Loterij. Locatie kantoor: Ymere, kantoor Van der 
Pekstraat. Leslocatie: Bredero College

“Het is 

ongelofelijk 

tof om de rol-

len nu eens om 

te draaien en 

andere alumni 

uit Noord te 

helpen en te 

begeleiden, 

zoals de week-

endschool mij 

zoveel jaren  

geholpen 

heeft.”

Cadisha Lepelblad,  

Oud-leerling en  

IMC Alumni coördinator 

Amsterdam Noord

Leerlinge vertelt over haar kernwaarde bij de eindexpositie van het vak Reclame maken voor jezelf
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Amsterdam West

Na drie jaar onderwijs hoopt de weekendschool haar 
oud-leerlingen altijd terug te zien. In Amsterdam West 
stonden veel alumni afgelopen schooljaar als gastdocent 
voor de klas en gaven boeiende gastlessen over farma-
cie, financiën en werken op Schiphol. 29 Leerlingen ont-
vingen in april hun weekendschool diploma en horen nu 
ook bij het alumninetwerk dat in West 211 oud-leerlingen 
telt. In het afgelopen jaar was er minder uitval, meer  
ouderbetrokkenheid en grotere bekendheid in de buurt.
Het structureel opbouwen van een goede relatie met 
ouders is een voorwaarde voor het succes van leerlingen.  
Daar heeft het team van Amsterdam West dit jaar hard 
aan gewerkt, en met succes. 
Vooral het structurele persoonlijke contact maakte dat 
ouders zelf actiever werden en hulp aanboden. Veel oud-
ers hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld geholpen bij ex-
cursies. Door die vele excursies is de weekendschool een 
bekender gezicht in Amsterdam West geworden. Heel 
veel vakken vonden aansluiting bij de buurt. Bij het vak 
bedrijfsadviseur werden winkeliers uit de buurt onder-
zocht, het vak Geneeskunde werd in het lokale zieken-
huis (OLVG West) georganiseerd, eerstejaars waren 
op de radio bij RTVNH, het Corendon Vitality hotel in  
Slotervaart opende haar deuren voor horecalessen – te 
veel om op te noemen. Ook buiten de buurt werd con-
tact gezocht: de leerlingen hebben een aantal vluchtelin-
gen geïnterviewd die te gast kwamen bij het vak Journal-
istiek. Leerlingen hebben daarmee een veel beter begrip 
gekregen van hun situatie.
De goede samenwerking met partners resulteert in 
steeds betere lessenreeksen die werken, leerzaam zijn 
en magische momenten opleveren, vooral in de inter-
actie tussen individuele leerlingen en gastdocenten. 
Van alle vakken sprongen Architectuur, Wetenschap en 

Kunst eruit doordat er veel van die magische momenten 
plaatsvonden. Samen met architectenbureaus Benthem 
Crouwel en Berger Barnett hebben de leerlingen vier 
zondagen lang hard gewerkt aan “your private garden 
house”, en presenteerden ze hun ontwerpen voor een 
professionele jury. De Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten, normaal gesproken gesloten voor bezoek-
ers, maakte het mogelijk dat de tweedejaars leerlingen 
kennismaakten met de kunstenaars en hun werk in de 
ateliers. Ook kropen leerlingen in de huid van een veiling-
meester toen kunstveilinghuis Christie’s speciaal naar 
de vestiging toe kwam voor een gastles over hun vak. 
Nog een bijzonder bezoek dit jaar was de afsluiting van 
het vak Wetenschap & Techniek op de bouwplaats van 
de Spaarndammertunnel. Hier kregen de tweedejaars 
leerlingen een rondleiding en workshop van bouwbedrijf 
Max Bögl. Met heel veel enthousiasme gingen de leer-
lingen de uitdaging aan om een tunnel zo stabiel mo-
gelijk te maken in een bak met water. Een uitdaging die 
het team Amsterdam West aanging was het versterken 
van de financiën, met als resultaat een nog uitgebreider 
en steviger partnernetwerk. Nieuw in dat netwerk is A.T. 
Kearney. Na een succesvol opgezette en uitgevoerde 
lessenreeks ‘bedrijfsadviseur’ in het derde weekend-
school leerjaar, zal dit organisatieadviesbureau zich voor 
de komende drie schooljaren verbinden aan lichting 14 
van IMC Weekendschool Amsterdam West. Een andere 
belangrijke partner is The Elsevier Foundation, die zich 
afgelopen jaar voor vier jaar verbonden heeft aan IMC 
Weekendschool. 
Team West heeft het afgelopen schooljaar hard gewerkt 
op het gebied van fondsenwerving waardoor er voor de 
komende schooljaren een gunstige financiële uitgangs-
situatie staat.



Jaarverslag 2015-2016    IMC Weekendschool 21

Aantal leerlingen: 107 Curriculum: Jaar 1: Ouderbijeenkomst, Klassendagen, Journalistiek, Architectuur, Theater, Informatica, Civiele 
Techniek, Geneeskunde en Watersportdag Jaar 2: Ouderbijeenkomst, Klassendagen, Geschiedenis & Antropologie, Natuur & Landbouw, 
Wetenschap & Techniek, Voorlichtingsdag VO, Zorg & Hulp, Kunst, Opera, Bedrijfseconomie, Watersportdag, Recht, Reclame & Illustratie. 
Jaar 3: Ouderbijeenkomst, Klassendagen, Bedrijfsadviseur, Horeca, Theatervoorstelling ANNE, Alumni voor de klas als gastdocent (farma-
cie, geneeskunde, economie, stewardess), Workshopdagen (Geld, Koffie, Muziek, Techniek, Wetenschap, Kunst, Fitness, Politie, Lucht-
vaart & Luchtmacht), Diploma-uitreiking. Team:Thijs Mulder, Marieke Struijk van Bergen, Wilco Kalff, Sinem Akgün, Sieta Keizer, Maartje 
van der Heijden, Ikram Akhamrane Financiers:A.T. Kearney B.V., Brook Foundation, The Elsevier Foundation, Fiep Westendorp Foun-
dation, IBM Nederland B.V., KPMG Accountants N.V., P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Rabobank, Redevco Foundation, Van Doorne 
N.V., Rotary Amsterdam West, Nationaal Fonds Kinderhulp – Collecte, Nationale Postcode Loterij. Locatie kantoor:World Trade Center, 
Amsterdam Zuid Leslocatie: Het Sieraad (ter beschikking gesteld door Ymere)

“Eén meisje viel 

bijzonder op: 

zij leidde het 

gesprek bij het 

voorbereiden, 

maakte teke-

ningen en zelfs 

een boodschap-

penlijst voor de 

benodigdheden. 

Allemaal eigen-

schappen die 

we in de bouw 

goed kunnen  

gebruiken!”

Sjoerd Bakkum, 

Werkvoorbereider bij

 Max Bögl Nederland B.V. 
Politicus Ahmed Marcouch en leerlingen discussiëren tijdens het vak Journalistiek (foto: Jan Reinier van der Vliet)



22  Jaarverslag & jaarrekening 2015 - 2016    IMC Weekendschool

Amsterdam Zuidoost

Drie jaar geleden startte Amsterdam Zuidoost met haar 
eerste lichting van vijftig leerlingen in plaats van veer-
tig, vanwege de grote aantallen aanmeldingen die de 
vestiging elk jaar krijgt. Die eerste lichting heeft dit jaar 
de weekendschool afgemaakt: maar liefst 44 van deze 
leerlingen ontvingen uiteindelijk hun diploma, uit handen 
van commissielid Urwin Vyent namens de Bestuurs-
commissie Amsterdam Zuidoost. Onder leiding van 
mimespeler en gastdocent René Wielings beeldden de 
leerlingen allerlei beroepen uit waarover ze in drie jaar 
hadden geleerd.
Voor veel leerlingen is de stap naar het alumninetwerk 
groot. Daarom maakt het vestigingsteam de leerlingen al 
zo vroeg mogelijk bekend met het grote weekendschool 
netwerk waarvan zij deel uitmaken. Eén van de manieren 
daarvoor is een derdejaarsdag waar alle derdejaarsleer-
lingen van de drie Amsterdamse weekendscholen elkaar 
ontmoeten voor een weekendschool dag. Aan het begin 
van de dag maar tegen het eind ontstonden de eerste 
vriendschappen.
Ook rivaliteit kan leerzaam zijn. De Delta Lloyd Foundation 
organiseerde voor de tweede keer de Grote Delta Lloyd – 
IMC Weekendschool Rekenwedstrijd. Drie teams van de 
drie Amsterdamse vestigingen namen het tegen elkaar 
op. Amsterdam West won ook dit jaar, maar de leerlin-
gen uit Zuidoost hebben het hen heel moeilijk gemaakt: 
“De kinderen waren ook deze keer weer bloedfanatiek en 
genoten zichtbaar. Als ik volgend jaar beschikbaar ben, 
doe ik zeker weer mee,” zei juryvoorzitter Rob Revet van 
Delta Lloyd na afloop. Voor de Prix de Rome Kunstprijs 
waren de leerlingen zélf jury. In De Appel Arts Centre kre-
gen de leerlingen eerst zelf een rondleiding langs kunst-
werken, die hen erg verrasten. De kunstwerken werden 

kritisch bekeken en riepen veel vragen en discussie op. 
Leerlingen Salsabyl en Khuram maakten voor de aan-
wezige gasten de winnaar bekend: het duo Foundland 
met hun installatie over Syrië.
Het vak Architectuur stond dit jaar onder leiding van 
gastdocenten met een sterk gevoel voor de belang-
stelling van de leerlingen. Gastdocent Hüsnü Yegenoglu 
heeft een bijzonder talent om de leerlingen zelf te laten 
creëren. De leerlingen bedachten eerst een naam voor 
hun fantasiewijk en ontwierpen die daarna zelf: een buurt 
waar je overal met glijbanen naartoe kunt, een indianen-
buurt en een abstractbuurt. Architect Jos van Eldonk en 
team startten de lessenserie met een excursie naar de 
Zuidas. Het thema was ‘de wolkenkrabberstad’, met als 
resultaat de meest opvallende torens. Deze editie van het 
vak Architectuur was een voorbeeld van hoe creatieve 
gastdocenten met weinig sturing van het weekend-
school team een indrukwekkend vak kunnen neerzetten.
Bij de workshopdag konden de eerste- en tweede-
jaarsleerlingen kiezen uit verschillende dag-stages. Eén 
groepje ging op bezoek bij Verpleeghuis Vreugdehof. 
Daar hielpen zij eten en drinken uitdelen, brachten ze de 
aangenaam verraste bewoners naar een dansvoorstel-
ling en kregen ze les over ergotherapie en fysiotherapie.
VU-studente bedrijfskunde Sangha Zazai is vrijwillig 
coördinator bijlessen voor de vestiging. Als vluchtelinge 
uit Afghanistan heeft ze veel moeite gedaan om te komen 
waar ze is, en ze wil anderen hiertoe ook inspireren - een 
waardevolle vrijwilliger voor deze vestiging die volop in 
beweging is. Afgelopen jaar is de vestiging ook lid ge-
worden van bedrijvenvereniging Zuidoost om verbinding 
te zoeken in de wijk en daarin actief een rol te spelen. De 
vestiging groeit, net als het partner- en alumninetwerk.
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Aantal leerlingen: 120 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Wetenschap, Autotechniek, Architectuur, Geneeskunde, Workshopdag. 
Jaar 2: Geneeskunde, Nieuwe Media, Antropologie, Recht, Bring your parents, Civiele Techniek, Workshopdag. Jaar 3: Transport & 
Logistiek, Veiligheid, Ondernemen Team: Tati Wirahadiraksa, Lisa Bakker, Shanice Limon (stagiaire), Myrthe Hebinck, Meruchia Gefferie, 
Kafieta (stagiaire), Evelien Feltzer, Mayim Claassen, Lise ten Holder Financiers: TThe Elsevier Foundation, Fonds Wiggers van Kerchem, 
Redevco Foundation, Stichting Delta Lloyd Groep Foundation, Stichting RBS Nederland in the Community, Wim Tijhaar Educatiefonds 
voor hoop en toekomstkansen, Léons Consultancy, Stichting IMC Goede Doel, Nationaal Fonds Kinderhulp – Collecte, Nationale Postcode 
Loterij Kantoor: World Trade Center, Amsterdam Zuid Leslocatie: Academisch Medisch Centrum

“Ik durfde geen 

presentaties 

te geven en nu 

heb ik helemaal 

geen angst 

meer daarvoor. 

De weekend-

school was heel 

goed voor mijn 

persoonlijke 

ontwikkeling 

en ik heb er ook 

meer vrienden 

bij gekregen.”

Sue-Ann, 

derdejaarsleerling Leerlingen Salsabyl en Khuram maken de winnaar van de Prix de Rome bekend (foto: Shinji Otani)
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Den Haag

“Door 
elkaars 

gedichten te horen, 
heb ik meer geleerd 

over mijn klasgenoten.”
 

Salem, eerstejaars leerling, 

tijdens het vak Taal & Poëzie. 

Vestiging Den Haag vierde afgelopen schooljaar haar 10-jarig jubi-
leum. Op de lustrumdag zelf, 31 januari, konden gasten in verschil-
lende lessen even ervaren hoe het is om weekendschool leerling te 
zijn. Het jubileum haalde zelfs even het Jeugdjournaal. ’s Avonds was 
er een diner voor gastdocenten en alumni – gezellig samen eten en 
herinneringen ophalen aan favoriete lessen. Twee bijzondere gastdo-
centen afgelopen tien jaar waren persfotograaf Jos van Leeuwen, die 
alle tien de jaren lesgaf, en Léon van Schie die het grootste aantal 
gastlessen heeft gegeven en dit jaar zelfs een dag vrij nam van zijn 
werk om de filmmontage op tijd af te hebben. Alumni Ilias (Den Haag) 
en Omerfaruk (Amsterdam Noord) vertelden op de jubileumavond wat 
de weekendschool voor hen persoonlijk heeft betekend, in het kader 
van de ambassadeursopleiding die ze volgden. In een speciaal jubi-
leumtijdschrift waren nog veel meer verhalen van leerlingen, alumni, 
gastdocenten, partners en vrijwilligers te lezen.
Voor het vak Tijdschrift maakten de derdejaars leerlingen ook hun ei-
gen tijdschrift. Ze interviewden gastdocenten die indruk hadden ge-
maakt. “Hoe lang doet u dit werk al? Wat is het aller grappigste wat u 
ooit heeft meegemaakt? Wat voor opleiding heb ik nodig om uw werk 
te kunnen gaan doen?” Ze vroegen radioloog Herma Holscher in het 
Haga Ziekenhuis de oren van het hoofd. Bij Taal & Poëzie leerden de 
kinderen ook elkaar beter kennen. Iedereen had een eigen gedicht 
geschreven over een dierbaar voorwerp dat ze hadden meegenomen. 
Ze droegen dat aan elkaar voor in het conservatorium en maakten 
samen muziek.
Er was nog meer feestelijks: in het voorjaar mochten negentien leer-
lingen, samen met wethouder van Engelshoven, hun handtekening 
zetten onder het IMC Weekendschool diploma. Dit gebeurde in bijzijn 
van familie en vrienden in de prachtige zolderzaal het Paradijs van de 
Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Andere buitengewone gebeur-
tenissen dit jaar waren bijvoorbeeld vier gastdocenten/partners die 
voor hun verjaardag een bijdrage hadden gevraagd voor de weekend-
school, een mooi cadeau. Of de Tienertour met de jongste alumni, drie 
dagen door Nederland reizen met de trein. Deze reis was zo geslaagd 

en leerzaam dat ze volgend jaar wordt herhaald, samen met alumni 
uit Nijmegen en Tilburg.
Voor Geneeskunde gingen de Haagse eerstejaars naar de 
kraamafdeling van MCH Westeinde Ziekenhuis, dat al tien jaar 
gastlessen verzorgt. Zoals elk jaar waren de leerlingen zeer onder 
de indruk toen ze mee mochten kijken bij het maken van een echo 
bij een zwangere vrouw. Vol verbazing keken ze naar de 21 weken 
oude baby op de echo. Na een poosje naar de baby te hebben 
gekeken, vroeg Kaan met typische weekendschool nieuwsgierig-
heid: “Verveelt de baby zich dan niet in de buik? Hij heeft niets te 
doen!”
Een ander weekendschool vak waar de leerlingen elk jaar opnieuw 
zwaar van onder de indruk zijn is Recht. “Hoeveel mensen maken 
dit nou in het echt mee,” verzuchtte Shivani, 11 jaar, na de les bij ad-
vocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. En zo voelden  
meer leerlingen zich: bij de weekendschool maak je bijzondere din-
gen mee.
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Aantal leerlingen: 87 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Techniek, Taal & Poëzie, Sterrenkunde, Geneeskunde, Theater. Jaar 2: Bouw 
& Architectuur, Politie, Beeldende Kunst, Wiskunde, Film, Recht, Sociale Wetenschappen en Safari in eigen stad. Jaar 3: Gastlessen op 
aanvraag, Ondernemen, Tijdschrift, Safari in eigen stad Team: Jane Mooijenkind, Esther Lunshof, Tessa Coolen, Denise van der Plas, Cindy 
Olaria, Maicke van der Vliet Financiers: Anonieme gift, Dutch Flower Stichting, Edli Foundation, Fonds 1818, Fonds 21, Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn N.V., Sdu Uitgevers, Shell Nederland B.V., Stichting Boschuysen, Stichting Madurodam Steunfonds, IT Donations, 
Rotary Club Rijswijk, Rotary Club Voorburg Vliet, Gemeente Den Haag, Nationaal Fonds Kinderhulp – Collecte, Nationale Postcode Loterij 
en diverse particuliere giften Leslocatie: Buurthuis de Mussen, Hoefkade 602 in Den Haag

Leerlingen bij het vak Sterrenkunde
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Groningen

Schooljaar 2015-2016 was een divers jaar voor Groning- 
en. De buitengewone gebeurtenissen varieerden van 
sportjournalistiek tot zelf gefileerde vis grillen. Alumna 
Elisa heeft het team versterkt als juniorcoördinator en 
het voltallige Groningse weekendschool netwerk mocht 
aanschuiven bij een brunch in het prestigieuze hotel-
restaurant Prinsenhof.
De impact van de weekendschool is op vele grote en 
kleine manieren merkbaar. De moeder van een van de 
leerlingen vertelde bij een huisbezoek dat haar dochter 
veel blijer en meer open is geworden: “Ik heb echt mijn 
dochter weer terug sinds de weekendschool”. Eerste-
jaars Wouter raakte geïnspireerd door het bezoek aan 
technologiebedrijf Voys en Devhouse Spindle en geeft 
nu zelf les in gamedesign aan groep 7. En gaat u in een 
nieuwbouwhuis in Groningen wonen? Dan bestaat de 
kans dat de achterplaten in de wc en meterkast ge-
hangen zijn door onze leerlingen.
Groningen zou Groningen niet zijn zonder het vak 
Scheepvaart. Al jaren lang is de weekendschool 
welkom op de werf van Hans Veraart van Barkmeijer 
Shipyards. Alsof dat niet genoeg is legde hij ook con-
tact met Stichting Tromp om een excursie te maken 
naar het historisch koftjalk de Tromp waar er maar vijf 
van zijn op de wereld. Hierbij was Tarnim aanwezig als 
een gastdocent, een oud-leerling die door de weekend-
school is geïnspireerd geraakt om de scheepvaartoplei-
ding te doen. Hij vertelde de kinderen over navigeren 
op zee. Daarnaast liep pas afgestuurde leerling Naina 
er haar snuffelstage en van de relaxte stoere schippers-
mannen leerden de leerlingen knopen leggen en een 
schip besturen.

Een vacature voor IMC Alumni juniorcoördinator werd 
dit jaar ingevuld door een alumna, Elisa Kapetanovic. 
Zij deed dit met verve, de participatie van de alumni 
nam weer toe, met als hoogtepunt het bezoek aan Ho-
rizon met een bus vol alumni die zich met veel plezier 
mengden onder de vele alumni, gastdocenten en part-
ners van andere vestigingen. Volgend jaar blijft Elisa zich 
inzetten om een actief alumninetwerk te mobiliseren.
Tijdens het vak politiek ontmoetten de derdejaars 
Staatsecretaris van Landbouw Sharon Dijksma. De 
leerlingen bereidden deze meet & greet samen met 
de jongeren van Groninger Politiek Jongeren Kontakt 
grondig voor en ondervroegen haar op alle facetten van 
het vak. Haar tips over debatteren pasten ze toe in het 
debat dat erop volgde.
In een weekendschool persconferentie interviewden de 
eerstejaars basketballer Yannick Franke en Ross Bek-
kering van landskampioen Donar. De mooiste vraag 
volgens de basketballers: “Zijn jullie altijd eerlijk tegen 
de pers?” De leerlingen van de weekendschool maak 
je niet zomaar iets wijs. Schaatster Renate Groenewold 
deed haar verhaal in de andere klas en had haar Olym-
pische medaille en schaatspak meegenomen. Aan het 
einde van de les wilde iedereen het aan en de medaille 
om. Renate liet het lachend toe: “Prachtig om dit en-
thousiasme te zien.”
Ook de vrijwilligers waren enthousiast; vrijwilligers Ru-
ben, Johan en Hagé waren er bijna elke zondag met 
hun enthousiasme, oog voor de leerlingen, grapjes en 
betrokkenheid. En niet alleen zij, maar alle betrokkenen 
bij IMC Weekendschool Groningen hebben er een fan-
tastisch jaar van gemaakt.

“Ik ben 

blij bij de 

weekendschool 

te horen.”

Herma van Boetzelaer-Wormgoor

Sponsor/partner BAN 

PersoneelsDiensten
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Aantal leerlingen: 106 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Sterrenkunde, Theater, Nieuwe Media, Geneeskunde, Scheepvaart, Beeldende 
Kunst. Jaar 2: Archeologie, Taal & Poëzie, Recht, Mode, Architectuur, Film, Dier & Natuur en Reclame. Jaar 3: vakken Ondernemen Politiek 
Wetenschap, Horeca en Masterclasses Dans, Finance, Fotografie, Klimmen, Diergeneeskunde, FC Groningen, Brandweer Psychologie, 
Luchtvaart Team: Sarah Euwema, Jolie de Groot, Mark de Vries, Sanne Kuijper, Inge van der Veen, Bas Dijksma en Elisa Kapetanovic 
Financiers: BAN PersoneelsDiensten, Fonds 21, Mamamini Fonds, Peperzaken B.V., Stichting Charity Fund Rijsholt, Stichting Jonkheer 
Rhijnvis Feithfonds, Voys en Devhouse Spindle, Rabobank Stad en Midden Groningen, Stichting IMC Goede Doel, Rotary Groningen 
‘Duckrace actie’, Nationale Postcode Loterij. Kantoor: Nijestee, kantoor Antillenstraat Leslocatie: Onderwijscentrum UMCG

“Ik ben 

blij bij de 

weekendschool 

te horen.”

Herma van Boetzelaer-Wormgoor

Sponsor/partner BAN 

PersoneelsDiensten

Violist van het Noord Nederlands Orkest leert de leerlingen spelen
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Het afgelopen seizoen stond geheel in het teken van de stad Nijmegen. 
De stad vierde verschillende jubilea, onder meer met het wijkenfestival 
Nijmegen Maken Wij, waar de weekendschool ook aanwezig was. Veel 
van de leerlingen spraken daar zelfs even de burgemeester: “Hij woont 
in de wijk Brakkenstein en dat vindt hij een heel fijne plek om te wonen.”
Het gemeentelijke thema ‘Wij zijn Nijmegen’ stond ook op de vestiging 
centraal en keerde telkens terug. Tijdens het vak Gemeentelijke Politiek 
werd gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Zo 
gingen de leerlingen op fietssafari naar de wijk Hatert, ontwierpen ze 
plannen met ambtenaren en verdedigden deze in de raadszaal. Tijdens 
het nieuwe vak Historie van Nijmegen werd op creatieve wijze gekeken 
naar de stad toen en nu, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan 
de Piersonrellen en door een lesdag over het 50-jarig bestaan van stads-
deel Dukenburg. Bij het vak Architectuur en Bouwkunde stonden de 
oplevering van het nieuwe stadseiland en de vluchtelingenopvang Heu-
mensoord centraal. Diverse Nijmeegse bedrijven werden bezocht en de 
derdejaars leerlingen moedigden voetbalclub NEC tegen Heracles aan. 
Het lesjaar bevatte meer Nijmegen dan ooit.
Partner Gemeente Nijmegen verdient bijzondere aandacht. Behalve 
subsidieverstrekker was de gemeente dit jaar ook inhoudelijk betrok-
ken. Verschillende ambtenaren, raadsleden en de wethouder Onder-
wijs waren gastdocent tijdens het vak Gemeentelijke Politiek. Een van 
de raadsleden werd ambassadeur van de vestiging. De wethouder was 
hoofdgast bij de diplomering en reikte de diploma’s uit. Team IMC Week-
endschool Nijmegen is verheugd over deze constructieve, veelzijdige 
samenwerking. 
Op allerlei fronten was sprake van interactie tussen leerlingen en week-
endschool partners. Alumni startten een huiswerkbegeleidingsklas, elke 
zondag voorafgaand aan de weekendschool dag. Andere alumni waren 
actief als begeleider in de klas. Nieuwe alumni (net afgezwaaide derde-
jaars) mengden gemakkelijk met de oudere alumni tijdens de trip naar 
weekendschool alumnidag Horizon. Partners waren op diverse wijzen 
betrokken: er werden bezoeken gebracht aan elektrotechnisch bedrijf 
Alewijnse, het ROC, de raadszaal van Gemeente Nijmegen, Croes Bouw- 
technisch Ingenieurs, de aeroclub enzovoort.

Financiële partners werden zoveel mogelijk ook betrokken als gastdo-
centen. Uiteraard werden zij daarbij op de gebruikelijke wijze voorbe-
reid, om leerzame weekendschool lessen te waarborgen. Nijmeegse 
bedrijven waar niet eerder mee werd samengewerkt (zoals Schouw-
burg Nijmegen, atelier Satijnvogel, de kinderboerderij, voetbalclub 
NEC) ontvingen de leerlingen. Verschillende gastdocenten en part-
ners bezochten de diploma-uitreiking. Bij de diploma-uitreiking bleek 
dat twee leerlingen, Marwa en Shaima, prachtig kunnen zingen. Zij la-
zen tevens een rake zelfgeschreven tekst voor over het belang van de 
weekendschool. De zaal stond op z’n kop, iedereen klapte en juichte, 
de wethouder en rector magnificus pinkten zelfs een traantje weg. 
Nicholas Slater, een plastisch chirurg die dit schooljaar voor het eerst 
als gastdocent betrokken was, bedankte de weekendschool na een 
prachtige les voor het feit dat hij door ons de kans kreeg om zo’n 
mooie ervaring op te doen. Hij reikte ook de certificaten uit aan de 
eerstejaars leerlingen en hield een gloedvol betoog over het belang 
van de weekendschool en over hoe verrijkend deze betrokkenheid 
voor hemzelf was. 
Vestiging Nijmegen bouwt volgend jaar door op deze stevige basis. 
In dat jaar zal - eigenwijs - niet het tien- maar elfjarig jubileum van de 
vestiging gevierd worden.

Nijmegen

“Ik weet hoe 
belangrijk het is dat 
je kansen aangereikt 

krijgt. Ik zat in dezelfde 
situatie en ben blij dat ik 

wat terug kan doen.”

Nicholas Slater, gastdocent (plastisch 
chirurg), bij de uitreiking certifi-

caten eerste jaar
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Aantal leerlingen: 88 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Podiumkunsten, Geneeskunde, Sport, Historie van Nijmegen, Horecadag, Werk-
en met dieren. Jaar 2: Recht, Techniek, Menskunde, Brandweer, Mode, kunst & design, Geld, Bèta, Horecadag, Taal & poëzie. Jaar 3: 
Architectuur & bouwkunde, Ondernemen, Gemeentelijke politiek, Vloggen, Masterclass NEC, Masterclass koken & serveren, Masterclass 
virtual reality, Masterclass diversiteit Team: Jeannine Boset, Thomas Barten, Monique van Holten, Kenneth Rengers, Daisy Gosselink, 
Rianne Kleve, Jolanda Lohuis, Sophie Verheijen Financiers: Alewijnse Holding B.V., Anton Jurgens Fonds, Fonds 21, Movaria, nul25, 
Portaal Nijmegen, Rabobank Rijk van Nijmegen, Stichting Armoedefonds, Stichting Dorodarte, Stichting IMC Goede Doel, Stichting OPUS, 
Stichting Pegels voor Vlegels, Croes Bouwtechnisch Ingenieurs, DROOMvilla Lux, Royal HaskoningDHV, Gemeente Nijmegen, Nationale 
Postcode Loterij Locatie kantoor: Radboud Universitair Medisch Centrum Leslocatie: Canisius College

Derdejaarsleerlingen van Nijmegen krijgen hun diploma (foto: Berlinda Rook)
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Rotterdam Delfshaven

Op Valentijnsdag 2016 vierde IMC Weekendschool 
Rotterdam Delfshaven een feestje met ruim driehon-
derd gasten: het 10-jarig jubileum. Alle aanwezige 
gastdocenten, leerlingen, oud-leerlingen, vrijwilligers, 
partners en sponsoren, de landelijke alumniraad, en 
buurtbewoners hebben genoten van de lekkernijen die 
de leerlingen zelf maakten, van de gastles van onder-
neemster Alia Azzouzi, van ijzersterke verhalen van 
alumni van IMC Weekendschool, de videoboodschap 
van Burgemeester Aboutaleb en sponsor Mammoet 
die de weekendschool vlag hees op hun kraan. Het 
was prachtig om te zien hoe alle betrokkenen samen 
- en met de artiesten van Grounds en hartje Danny - 
een fantastisch feestje hebben beleefd. Op naar de 
komende 10 jaar!
Om de wijk en alle betrokkenen te bedanken voor hun 
inzet, bedachten de derdejaars leerlingen een tijd-
schrift met als thema ‘Helden van Delfshaven’. Samen 
met topjournalisten als Antoinette Scheulderman en 
hoofdredacteur van Glamour Sanne Groot Koerkamp 
gingen de leerlingen op pad om hun helden te inter-
viewen. Van de wijkagent en hun favoriete gastdocent 
tot de voorzitter van de gebiedscommissie en een 
beeldend kunstenaar in de wijk. Een prachtig jubi-
leumcadeau voor alle aanwezigen. Bijzondere dank 
gaat uit naar het DeltaPORT Donatiefonds en Sticht-
ing Daniël van der Vorm die het jubileum mede mo-
gelijk maakten. Partner Cardano gaf de leerlingen ter 
ere van het jubileum een fantastisch cadeau: een dag 
skiën bij SnowWorld in Zoetermeer. 
Het eerste jaar is dit jaar met vijftig leerlingen gestart. 
Om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden 
om te profiteren van weekendschool onderwijs, wordt 
dit beleid de komende jaren voortgezet. Met talloze 

mooie vakken: het nieuwe vak Digitale Media met 
programmeurs van Intermax. Of Stedenbouw, waar-
bij de leerlingen samen met (landschaps)architecten, 
stedenbouwkundigen en experts verkeersveiligheid 
veldonderzoek deden, herontwerpen maakten en  
maquettes bouwden. Juist het werken met echte 
problemen maakte dat de leerlingen het erg serieus 
namen en geweldige adviezen hebben uitgebracht. Na 
drie zondagen kropen de gastdocenten met nieuwe 
ideeën achter hun ontwerptafel en keken de leerlingen 
met andere ogen naar hun wijk.
Voor het vak Ondernemen namen bevlogen onderne-
mers de leerlingen mee in de wereld van de onderne-
mer, met als afsluiting de ondernemersmarkt op het 
Eendrachtplein, helemaal door de leerlingen georgani-
seerd. Bijzondere gastdocent bij Ondernemen was 
minister Dijsselbloem. Samen met onze leerlingen 
opende hij de tentoonstelling Prinsjesdag, het koffertje 
en de Miljoenennota in het Belasting en Douane Mu-
seum Rotterdam. Natuurlijk hadden de leerlingen ook 
vragen voorbereid voor de minister: “Waarom vindt u 
politiek zo leuk?” “Moet u goed kunnen rekenen om 
Minister van Financiën te zijn?”
Een ander belangrijk gastoptreden werd verzorgd door 
leden van de Landelijke Alumniraad. De raadsleden 
 vertelden in de klas over IMC Alumni en hun eigen 
ervaringen op de weekendschool. De leerlingen waren 
erg onder de indruk van de raadsleden. “Het is alsof 
ik mezelf in de toekomst zie,” zei tweedejaars Nada. 
Goed werk met de alumni doet alumna Mamta Jalim-
sing sinds dit jaar als junior coördinator IMC Alumni. 
Dat Mamta de weekendschool en verschillende acti-
viteiten zelf heeft ervaren is een grote meerwaarde – 
een waardevolle aanvulling op het team.
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Aantal leerlingen: 110 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Zorg en Welzijn, Theater, Architectuur, Muziek, Taal en Poëzie. Jaar 2: Recht, 
Haven en Logistiek, Filosofie, Wetenschap, Digitale Media, Stedenbouw, Beeldende Kunst. Jaar 3: Ondernemen, Tijdschrift, Horeca, 
Rotterdam The Hague Airport, Archeologie, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Presenteer jezelf, EHBO, Gamedesign, Sportdag. Team: 
Patrick Bek, Andrea Cerutti, Wessel Spijkerman, Mamta Jalimsing, Rigobert James, Danny Jager, Nathalie Hugoosgift, Nassima ‘L Khaouri 
Financiers: Anonieme giften, Cardano, Daniel van der Vorm Stichting, DeltaPORT Donatiefonds, Europe Container Terminals B.V., Fonds 
21, Mammoet Holding B.V., NautaDutilh N.V., Snickers-de Bruijn Stichting, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Burger 
Weeshuis Delfshaven, Stichting De Groot Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Fonds Familie van Beek, Steunfonds Jeugdbe-
scherming Rotterdam, Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, Nationale Postcode Loterij Locatie kantoor: Cardano Leslocatie: 
Onderwijscentrum Erasmus MC

Leerlingen op bezoek in het atelier van kunstenaar Petar Tuškan (foto: Patrick Bek)

“De uitdaging is 

om iedereen 

engaged te 

krijgen - bij de 

weekendschool 

maak je dat 

mee.”

Luc Wong, gastdocent 

Marketing
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Rotterdam Zuid

IMC Weekendschool Rotterdam Zuid is in 2013 
opgericht en staat in een wijk waar weekendschool 
onderwijs heel hard nodig is. Men komt in deze wijk 
vele uitersten tegen: welvaart en armoede, werk-
loosheid naast grote bedrijven, schooluitval naast de  
Hogeschool. De wijk telt ongeveer 200.000 inwoners 
van ruim 150 nationaliteiten en diverse sociale klassen. 
De weekendschool leerlingen komen uit de zogeheten  
focuswijken waar veel werkloosheid en armoede heerst. 
Vele bewoners zijn afhankelijk van de voedselbank. De 
leerlingen komen doorgaans niet in aanraking met hun 
welgestelde buurtgenoten of culturele voorzieningen. De 
weekendschool brengt deze ontmoetingen tot stand.
Vanaf dit schooljaar is ook Rotterdam Zuid een  
volwaardige vestiging met drie leerjaren. De allereer-
ste derdejaarsgroep ontving dit jaar het weekend-
school diploma, uit handen van wethouder Hugo de 
Jonge. Zij waren de eerste leerlingen die elk vak voor 
het eerst in Zuid hebben beleefd en de gastdocenten 
er ontmoetten. Soms werden ze op de proef gesteld 
omdat de lessen voor het eerst werden gedraaid, 
maar elke les waren ze er. Deze leerlingen zijn als 
kersverse alumni aanwezig geweest bij Horizon om 
andere alumni, partners en betrokkenen te ontmoet- 
en. Dankzij prof. dr. Maarten Frens (decaan Erasmus 
University College) en prof. dr. Huibert A.P. Pols (rector 
magnificus en College van Bestuur) vond de diploma-
uitreiking plaats in het gebouw van Erasmus University 
College. Een prachtig gebouw waarvan de leerlingen, 
ouders, andere familieleden en gasten enorm onder de 
indruk waren. Het heeft ervoor gezorgd dat de diploma-
uitreiking extra bijzonder werd.
Ook de partners hebben zich de afgelopen drie jaar 

enthousiast ingezet. Cardano organiseert elk jaar een 
geweldige sportdag voor onze leerlingen samen met 
de leerlingen van Delfshaven. Dit jaar mochten we naar 
Outdoor Valley waar de leerlingen in een tipitent zijn ont-
vangen, vlotten konden bouwen en konden survivallen 
door te overleven in de modder van het survivalbos, en 
daarna lunchen.
De gastdocenten van Koppert Biological Systems  
verzorgden een gastles die de leerlingen in de eerste 
instantie niet interessant leek, over biologische gewas-
bescherming. Maar door de verschillende activiteiten 
en het enthousiasme van de gastdocenten vonden 
de leerlingen het uiteindelijk een van de leukste les-
sen van het jaar. De leerlingen keken bijvoorbeeld met 
kleine loepjes naar beestjes in petrischaaltjes, ze kregen  
levende hommels te zien en gingen in bescherming-
spak een als kas ingericht lokaal binnen, waar ze plant-
en onderzochten zoals de werknemers van Koppert 
dat ook doen. Door de les zijn de leerlingen echt van  
gedachten veranderd over het onderwerp – precies wat 
de weekendschool wil bereiken.
Bij het vak Journalistiek werd Zuid Zijde uitgegeven: 
een hippe nieuwskrant geschreven door de eerste-
jaarsleerlingen over actualiteit en alle ontwikkelingen 
in de buurt. Een belangrijk lesdoel van de krant is 
het wereldbeeld van de leerlingen en de verbonden-
heid met de buurt te vergroten. Aan dat lesdoel werd 
met de tweedejaars leerlingen ook gewerkt tijdens 
het vak Kunst. Hierbij zijn prachtige abri-posters  
ontworpen voor het festival Charlois Speciaal. Aan de 
hand van deze lessen ontdekten de leerlingen hun ei-
gen buurt en weten ze dat ze zich trots mogen voelen  
Rotterdammer te zijn.
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Aantal leerlingen: 61 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Podiumkunsten, Techniek, Agrarisch, Geneeskunde. Jaar 2: Recht, Levens-
middelentechniek, Logistiek, Architectuur, Kunst, Duurzame Dienstverlening. Jaar 3: Stedenbouwkunde, masterclasses, IMC Alumni, 
diploma-uitreiking Team: Shehera Grot, Mohamed M’barki, Marieke Haandrikman, Soumia Kasmi, Roexana Abdoella, Jennyfer Spencer 
Financiers: Adessium Foundation, Cardano, Club van oud-studenten in Rotterdam, Samskip Multimodal BV, Stichting Burger Weeshuis 
Delfshaven, Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam, Stichting Opzoomer Mee & Bewonersidee Rotterdam, Vebego Foundation, Unile-
ver Benelux Foundation, G.Ph. Verhagen-Stichting, Rotary Club Zuidplas, Rotary Rotterdam Noord, Nationaal Fonds Kinderhulp – Collecte, 
Nationale Postcode Loterij Locatie kantoor: Movares Leslocatie: Rotterdams Vakcollege de Hef

“Hier krijgen 

jonge  

Rotterdammers 

gastlessen van 

verschillende 

professionals, 

zoals artsen, 

juristen en 

kunstenaars.”

Hugo de Jonge, 

Wethouder Onderwijs, 

Jeugd en Zorg Leerlingen brengen gips bij elkaar aan bij het vak Geneeskunde (foto: Shehera Grot)
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Tilburg

IMC Weekendschool vestiging Tilburg vierde haar 
10-jarig bestaan uitbundig, met prachtige momenten 
gedurende het jaar. De start was een lokale Openbare 
Gastles met twee jonge advocaten die in De Pont, een 
van Nederlands meest vooraanstaande hedendaagse 
musea, een gastles gaven aan partners, ouders en  
andere betrokkenen. In een ‘rolmodellenproject’ lieten 
oud-leerlingen zowel online als offline zien wie zij zijn 
onder de slogan ‘ik ben een rolmodel’. Vervolgens 
was er een grootse viering met ruim dertig workshops 
voor ouders, partners, oud-leerlingen, leerlingen, gast-
docenten en andere betrokkenen. Een van de gast-
docenten was Burgemeester Bruls. Toen één van de 
leerlingen tijdens de kick-off van het jubileum aan de 
burgemeester vroeg: “Wat is de invloed van de week-
endschool op de stad?” antwoordde hij kort en krachtig: 
“Trots.” Dat antwoord zette hij kracht bij door de vesti-
ging een bezoek aan de Tweede Kamer cadeau te doen 
voor het jubileum. Bij alle genoemde momenten was 
pers aanwezig. De opbrengst was grandioos, zowel in 
vergrote zichtbaarheid als op het gebied van verbinding.
Het rolmodellenproject werd breed vertoond in de stad, 
hetgeen tot vele reacties leidde. In de jubileumweek  
hingen in Tilburgse abri’s posters van zes alumni, die in 
de weken erna in het Stadsnieuws stonden met deze 
poster en een interview. In die interviews stonden mooie 
uitspraken: “IMC Weekendschool heeft mij zo veel ge-
bracht, dat houd je niet voor mogelijk,” zei Guillaume. 
En Hajar: “De weekendschool was zo handig, niet alleen 
 om een beeld te vormen van beroepen, maar ook echt 
aanvullend op het normale onderwijs. Als we op de 
weekendschool met geneeskunde bezig waren, werd 
de theorie bij biologie op mijn reguliere school ook een 
stuk logischer.”

De reactie op de campagne kwam niet alleen van 
partners maar ook van ouders, (oud-)leerlingen en be-
vriende organisaties in de wijken. Bovendien leverde ze 
grotere betrokkenheid op met stadswijk Tilburg-West, 
een relatief nieuw gebied voor de vestiging. Door meer 
contacten in de regio zijn de lijnen kort en zijn de week-
endschool en andere lokale initiatieven meer bij elkaar 
betrokken. Komend schooljaar zal Team Tilburg ge-
bruikmakend van deze kennis en ervaring eraan blijven 
werken om de zichtbaarheid van de weekendschool in 
de stad te vergroten, en de leerlingen en de stad met 
elkaar te verbinden. Dit jaar was deze onderlinge betrok-
kenheid goed te zien in de interactie en samenwerking 
bij de sportdag, IMC Alumnidagen en de slotzondag.
Andere mooie momenten afgelopen schooljaar waren 
de overwinning en trots die alle eerstejaars leerlingen 
voelden, uitstraalden en uitspraken toen ze op een 
paard reden tijdens het vak ‘Werken met Dieren’. Ook 
het spelenderwijs leren programmeren voor het inno-
vatieve vak Nieuwe Media met partner ASML was een 
groot succes. Samen met farmaceutisch bedrijf Jans-
sen is het vak Medicijnen opgezet. Hierbij werd vanaf 
ziekte tot behandeling gekeken naar de productie en 
werking van medicatie. Dit vak blonk vooral uit door de 
veelzijdige benadering en diverse werkvormen. 
Anja Kozijn was vrijwilliger vanuit de firma Janssen, en 
heeft zich naderhand als vaste vrijwilliger verbonden 
aan de weekendschool: “Anderen blij maken, iets voor 
een ander kunnen betekenen, elkaar onvoorwaardelijk 
helpen; zo belangrijk. Dat ik daar op deze manier mijn 
steentje aan heb kunnen bijdragen, vind ik fijn. Ik kijk met 
ontzettend veel plezier terug op de afgelopen weken.”
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Aantal leerlingen: 118 Curriculum: Jaar 1: vakken Journalistiek, Beeldende Kunst, Architectuur, Werken met Dieren, Techniek, Ge-
neeskunde, Sportdag, Jubileumdag. Jaar 2: Typisch Tilburg, Wiskunde, Theater, Nieuwe Media, Medicijnen, Energie & Recht. Jaar 3: vak-
ken: Politiek, film & respect i.s.m. Willem II; Masterclasses: Psychologie, Piustuin, Survivallen, Videoclip maken, Natuurkunde, horeca, IMC 
Alumni, geneeskunde verdieping Team: Maaike van Gestel, Britt Kiene, Daan van Baal, Robbert Timmermans, Emily Brekelmans, Corne 
Marse, Chantal van Rijswijk, Valery Wieme-Verbaant, Lennart van Cadsand Financiers: Anonieme gift, ASML Foundation, Enexis B.V., 
Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V., Janssen / JJCCT, Johan Stekelenburg Stichting, Joannes Bosco Stichting, Stichting Retera – van 
het Hof, Van Leeuwen Coaching, Enexis, IT Donations, VNSG, Gemeente Tilburg, Nationale Postcode Loterij en diverse particuliere giften 
Locatie kantoor: Multifunctionele accommodatie De Symfonie Leslocatie: Tilburg University

“De weekend-

school was 

een bron van 

inspiratie 

voor me, nu 

wil ik dat 

zijn voor  

anderen.”

Eri-Ann Osepa, een van 

de oud-leerlingen in 

het rolmodellenproject, 

voorzitter van de 

vestigingsraad en gastdocent
Leerlingen en actrice tijdens vossenjacht met thema ‘Stereotypen’ (foto: Fiona Hageman)
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De Utrechtse vestiging werd tien jaar en vierde dat in TivoliVredenburg 
met gastdocenten, vrijwilligers, medewerkers, sponsors, ouders, leer-
lingen, en Burgemeester Van Zanen. Dit jaar is de Raad van Ambassa-
deurs van de vestiging opgericht; voorzitter Floris de Gelder hield een 
opzwepende speech. De gasten werden verder geïnspireerd door de 
toespraken van Burgemeester Van Zanen, oud-leerling Youssra el Ha-
def, weekendschool oprichter Heleen Terwijn en Houria Zahir, moeder 
van drie (oud-)weekendschool leerlingen. Uiteraard werd er niet alleen 
gesproken: in een groot scala aan mini-workshops gaven de leerlingen 
zélf weekendschool lessen. Veel partners zijn al een groot deel van de 
tien jaar betrokken bij de vestiging: Oracle, SHV, Stichting Het Evert 
Zoudenbalch Huis, Rotary Utrecht Noord en natuurlijk het Trajectum 
College, waar al tien jaar de leszondagen plaatsvinden.
Vele vakken en momenten maakten 2015-2016 tot een geslaagd 
schooljaar. Het METS center (opleidingscentrum voor zorgprofes-
sionals) was voor het eerst de locatie voor de excursie van het vak 
Geneeskunde. Bij een andere les van Geneeskunde werd een debat 
gevoerd over orgaandonatie. Een van de leerlingen stelde de filosofis-
che vraag: “Als je mijn hersenen in een schaap transplanteert, ben ik 
dan een schaap of ben ik nog mezelf?”
Ook bij Sterrenkunde werden horizonnen verbreed. De omvang van 
het heelal werd getoond door satellietbeelden uit te zoomen vanaf een 
picknickkleedje naar de stad, naar Nederland, de aarde en uiteindelijk 
miljoenen lichtjaren verwijderd van de aarde. Leerlingen waren zeer 
onder de indruk. Ook van oud-leerling Ceren Cakir die als begeleider 
in de klas kwam helpen waren ze onder de indruk; ze vroegen steeds 
wanneer ze weer zou komen.
Voor Taal en Poëzie werd in een nieuw project samengewerkt met 
De emigratie generatie. Leerlingen gingen op bezoek bij ouderen in 
verpleeghuis Careyn Rosendael, waar veel ouderen met een migratie-
geschiedenis wonen. De leerlingen interviewden hen en mochten hun 
migratieverhalen verzamelen en opschrijven. Dit leverde naast leuke en 
emotionele gesprekken ook veel herkenning op. Marouane ontdekte 
bijvoorbeeld dat de mannelijke ouderen net als hij van voetbal houden 

en iedere zondag FC Utrecht aanmoedigen. Ook voor andere vak-
ken is de verbinding met de wijk gezocht: bezoek aan verschillende 
zorgcentra bij Zorg- en hulpverlening, de ondernemersmarkt in woon-
zorgcentrum ‘t Huis aan de Vecht en de eindexpositie van Beeldende 
Kunst in het buurthuis. Op de meewerkdag bij HEMA Utrecht werden 
de leerlingen aangesproken alsof ze medewerkers waren, werkten 
ze hard, wilden aan het einde niet naar huis en waren trots dat ze 
het naamkaartje met ‘trainee’ erop mochten houden. Diezelfde inzet 
was te zien op de sportdag: roeien, windsurfen, speedboot varen, en 
SUPpen, mogelijk gemaakt door Oracle.
Op binding met de wijk wil de vestiging zich volgend jaar nog meer 
richten. Het derdejaars programma wordt volgend jaar veranderd om 
het nog beter aan te laten sluiten bij de leerlingen. Er wordt gestart 
met het nieuwe vak Sport en bij het vak Film gaat de vestiging samen-
werken met het Nederlands Film Festival.
De diploma-uitreiking was als ieder jaar ook bijzonder, met de af-
zwaaiende leerlingen die zenuwachtig, stoer en vrolijk tegelijk voor 
het publiek stonden terwijl ze plechtig werden toegesproken. De leer-
lingen en de vestiging kijken terug op een zeer geslaagd jubileumjaar.

Utrecht

“Het heelal 
is oneindig en 

het aantal vragen 
erover ook!”

Frans Snik, gastdocent Sterrenkunde en 
lid van de dit jaar opgerichte Raad 

van Ambassadeurs
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Aantal leerlingen: 86 Curriculum: Jaar 1: Journalistiek, Sterrenkunde, Informatietechnologie, Muziek, Geneeskunde en Wiskunde. Jaar 
2: Architectuur en bouwkunde, Zorg en hulp, Taal en Poëzie, Film, Dierengeneeskunde, Recht en Beeldende Kunst. Jaar 3: Ondernemen, 
Dagje Uit, Masterclasses (o.a. brandweer, HEMA, Applied Medical, Chemie), IMC Alumnidag, derdejaarsuitje, diploma-uitreiking. Hele ves-
tiging: jubileumdag, sportdag, afsluitzondag Team: Marieke Bouman, Janneke Wijkmans, Samira Boubkari, Kenneth Rengers, Steijn van 
der Craats, Esther Goedendorp, Iris Roelfsema Financiers: Fiep Westendorp Foundation, Fonds 21, Janivo Stichting, Oracle Nederland 
B.V., Rabobank Utrecht, RDO Balije van Utrecht, SHV Holdings N.V., Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis, 
Stichting Mundo Crastino Meliori, Enof creatieve communicatie – opbrengst bingo, Makro – kerstpakket ICN, Rotary Utrecht Noord, Stich-
ting Books 4 Life Utrecht, Stichting IMC Goede Doel, National Fonds Kinderhulp – Collecte, Nationale Postcode Loterij Kantoor: Movares 
Leslocatie: Trajectum College

Leerling Younes bij RTV Utrecht voor het vak Film (foto: Gert Jan Appelhof)
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Introductie
Het weekendschool diploma biedt leerlingen toegang tot het 
alumninetwerk van IMC Weekendschool. Het netwerk bestaat uit 
oud-leerlingen van de weekendschool, maar ook uit partners uit het 
bedrijfsleven en instellingen. IMC Alumni bereidt haar alumni voor 
om goed geïnformeerd en gemotiveerd een plek in te nemen in de 
samenleving. Een plek die past bij persoonlijke wensen en capa-
citeiten. De weekendschool motiveert alumni om maatschappelijk 
betrokken te zijn en hun netwerk in te zetten, en gelooft dat het 
een mens gelukkig maakt als hij/zij gemotiveerd een plek inneemt 
en dat dit goed is voor de samenleving. Eén van de bijzondere 
kenmerken van het IMC Alumni netwerk is dat het bestaat uit jong-
eren met verschillende opleidingsniveaus en achtergronden, die 
goed geïnformeerd en gemotiveerd in het leven staan. IMC Alumni 
is hiermee een waardevol netwerk - niet alleen voor de deelnemers, 
maar voor de hele maatschappij. 

Groei van het netwerk en participatie
Het alumninetwerk is gegroeid van 1.823 naar 2.087 leden. In 
samenwerking met de afdeling Research & Development en de 
vestigingen is een groot wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd 
onder alumni. Daar namen 194 alumni aan deel door middel van 
het invullen van vragenlijsten. Doel van het onderzoek was om de 
impact van het weekendschool onderwijs in kaart te brengen. Van 
deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de database te verrijken 
en contacten met alumni te versterken. 
ING Nederland Fonds hoofdsponsor van IMC Alumni intensiveerde 
afgelopen jaar de samenwerking en was prominent aanwezig  
tijdens de tweejaarlijkse alumni- en partnerdag op Nyenrode Busi-
ness Universiteit. Bovendien was er tussen januari en maart een 
reclamecampagne voor IMC Alumni te vinden in het kantoren-
netwerk van ING.
Er zijn steeds meer alumni werkzaam bij de weekendschool. Op de 
weekendschool vestigingen Groningen, Rotterdam Delfshaven en 

Amsterdam Noord zijn alumni in dienst getreden in de functie van 
junior coördinator voor IMC Alumni. Bovendien werkt de vestiging 
Amsterdam Noord al met een alumna als klassendocent, volgend 
schooljaar aangevuld met een tweede alumnus in deze rol. Het 
hoofdkantoor heeft versterking gekregen van een alumna in de rol 
van junior secretaresse. 

Afgelopen jaar is in de vorm van een Ambassadeursopleiding in-
gezet op de verspreiding van persoonlijke verhalen van alumni. Op 
diverse plaatsen hebben deze ambassadeurs acte de présence 
gegeven. Bij diploma-uitreikingen, jubileumvieringen en interne 
teamdagen van IMC Weekendschool waren de verhalen van alum-
ni-ambassadeurs prominent aanwezig. Bij de opleiding werd in 
samenwerking met de Amerikaanse Ambassade in Den Haag een 
diner georganiseerd voor deelnemers met de (plaatsvervangend) 
ambassadeur van Amerika.
Bij het jaarlijkse Goed Geld Gala van partner Nationale Postcode 
Loterij heeft een alumnus de jaarlijkse donatiecheque mede in ont-
vangst mogen nemen.

IMC Alumni

Alumna Aysenur voor de klas bij het vak Geneeskunde
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Evenals in voorgaande jaren hebben veel alumni een actieve bij-
drage geleverd in de klassen als begeleider of gastdocent.
De leden van de Alumniraad maakten een reis langs alle vestig-
ingen van de weekendschool. Daar verzorgden zij op een aan-
stekelijke wijze voorlichting over hun ervaringen als oud-leerlingen 
aan onder andere derdejaars leerlingen. De effecten van dergelijke 
voorlichtingen zijn direct merkbaar: bij de Landelijke Alumni- en 
Partnerdag waren meer kersverse alumni aanwezig dan bij eerdere 
edities. In juni 2016 sloot de raad een intensief raadsjaar af samen 
met andere oud-raadsleden bij Randstad Nederland. 

Evenementen 
Tijdens de zomer van 2015 vond het jaarlijkse zomerkamp plaats 
in Huizen. Onder begeleiding van alumni en medewerkers van 
de weekendschool, volgden de deelnemers workshops Robotics 
(IMC), geschiedenis (Nederlands Vestingmuseum Naarden) en pre-
sentatietechniek (NOS). 
In augustus volgde een energieke sportdag in samenwerking met 
sponsor NautaDutilh. Circa 100 alumni en vrijwilligers van Nau-
taDutilh hebben samen een geweldige dag beleefd waarbij samen-
werken centraal stond.
In oktober vond de derde editie plaats van de Openbare Gas-
tles. Deze weekendschool les is toegankelijk voor iedereen uit het 
netwerk van IMC Weekendschool en andere geïnteresseerden. Fo-
rensisch patholoog en bevlogen gastdocent Frank van de Goot gaf 
ditmaal de les aan ca. 200 bezoekers. Partner AMC zorgde voor 
de bijpassende en inspirerende locatie. Na afloop van de Openbare 
Gastles werd Frank van de Goot gehuldigd als eregastdocent, we-
gens zijn bijzondere verdiensten voor IMC Weekendschool.
De tweejaarlijkse Landelijke Alumni- en Partnerdag “Horizon” op 
Nyenrode Business Universiteit werd bezocht door ruim 300 gas-
ten. Onder het motto ‘aan het roer van jouw toekomst’ hebben 
alumni, gastdocenten, vrijwilligers en partners intensief kennis en 
ervaring uitgewisseld. Thema’s waren onder andere ondernemer-

schap, leiderschap, technieken van de toekomst en presenteren. 
Voor het eerst waren ook alumni van TADA uit Brussel aanwezig; 
het werd een Internationale Alumni en Partnerdag.

Trainingen
Negen deelnemers volgden een intensief opleidingstraject tot am-
bassadeur. De weekendschool beschouwt uiteraard alle alumni als 
ambassadeurs, maar deze groep heeft een intensief trainingspro-
gramma gevolgd. Onder leiding van ervaren coaches (Bonnie Wil-
liams & Sander van Duijn) werkten zij aan presentatievaardigheden, 
storytelling, fondsenwerving en ‘sturing geven aan jezelf.’ De am-
bassadeurs hebben op diverse plekken prachtige bijdragen ge-
leverd. Bovendien ontwikkelden zij een weekendschool sweater 
voor alle oud-leerlingen.
In samenwerking met trainers James Smith en Koen van Ghy-
sechem organiseerde IMC Alumni in april voor de tweede keer 
de training De Reis van een Held. Hierin ondernemen alumni 
een ontdekkingsreis langs persoonlijke talenten en drijfveren. Zij 
werden gecoacht door vaste trainers, plus de enthousiaste oud-
deelnemers van de vorige editie.
In juni 2016 namen negen alumni deel aan de internationale jon-

Alumna Maryam spreekt de zaal toe tijdens een diploma uitreiking
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gerenconferentie in Den Haag. Ruim 1.500 jongeren uit de hele 
wereld zochten via innovatieve werkvormen en workshops in drie 
dagen naar oplossingen voor mensenrechtenvraagstukken. Deze 
conferentie werd IMC Alumni aangeboden door Education First, 
een wereldwijd befaamde organisatie op het gebied van interna-
tionale educatie.
Via sponsor ORMIT heeft de Alumniraad weer een uitdagende 
training gevolgd in het kader van samenwerken en presenteren. 
Bovendien verzorgde ORMIT een workshop tijdens Horizon over 
de kracht van een eigen, persoonlijk en authentiek verhaal. IMC 
Alumni gaf in juni 2016 een training aan ‘Hart van ORMIT’ om meer 
trainees van ORMIT de kans te geven kennis te maken met alumni-
activiteiten. 
Met steun van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een 
samenwerking mogelijk met UWC (United World Colleges). In de 
zomer van 2016 participeerden voor het eerst weekendschool 
alumni in de internationale zomertraining Summer Xperience van 
UWC. Drie deelnemers van de ambassadeursopleiding namen op 
uitnodiging van de Amerikaanse Ambassade in juli deel aan het 10 
daagse Women-to-Women Leadership program in Boston (Ameri-
ka).

Masterclasses
Op de agenda van IMC Alumni stonden uiteraard weer master-
classes die alumni in staat stellen om een kijkje in de keuken te 
nemen bij samenwerkingspartners en tegelijkertijd verdieping 
te zoeken in een thema. Alumni konden met steun van partners 
dit schooljaar terecht voor masterclasses “(moreel verantwoord) 
Hacken”, Programmeren met BlueMix, Fashion, Theater en lokaal 
via de vestigingen onder andere voor Haventechniek, MRI Scan 
en Verantwoord omgaan met Geld. In verband met de aanslagen 
in Brussel was het bezoek aan het Europees Parlement in maart 
niet mogelijk. Dit najaar reizen de deelnemers aan de masterclass 
Politiek alsnog af naar Brussel.

Nieuwe koers: connectie
Schooljaar 2016-2017 zal in het teken staan van connectie. Met 
bestaande alumnicontacten werkt IMC Alumni intensief samen om 
op meer plekken de inbreng van alumni-experts in te zetten. Meer 
activiteiten en evenementen worden (mede) georganiseerd door 
alumni. Zij zullen intensiever betrokken zijn bij de voorbereiding en 
uitvoering van het aanbod. Met partner IBM zetten we in op de 
doorontwikkeling van de online community waarin diverse social 
media kanalen samen komen. Samen met alumni wordt met een 
traject gestart dat tot doel heeft om de zichtbaarheid van de impact 
van IMC Alumni te vergroten.

IMC Alumni gaat zich de komende jaren verder ontwikkelen naar 
een levendiger netwerk. Alumni zien nog beter de meerwaarde van 
het unieke netwerk van de weekendschool en zijn trots dat ze er 
deel van uitmaken. Ze weten hoe ze dat netwerk in moeten zetten 
om te bereiken wat ze willen. Het doel is dat het alumninetwerk 
zichzelf grotendeels organiseert. De alumni zien het belang in om 
te investeren in het netwerk en in de jongere generaties. Uiteindelijk 
nemen steeds meer alumni taken over die eerst bij IMC Alumni 
lagen. 
Daarnaast streeft IMC Alumni na dat alle deelnemers van het 
netwerk elkaar weten te vinden, ook zonder tussenkomst van me-
dewerkers. Partners en bedrijven zien IMC Alumni meer en meer 
als een bron voor talent. 

Financiers
Anonieme gift, APG, IBM Nederland B.V., Cardano (Rotterdam), 
ING Nederland Fonds, NautaDutilh N.V., Pro Juventute Steun-
stichting ’s-Gravenhage (Den Haag), Stichting Hulp na Onderzoek 
(Amsterdam Noord), Stichting Weeshuis der Doopsgezinden (Am-
sterdam West), Achmea Holding, Nationaal Fonds Kinderhulp – 
Collecte, Nationale Postcode Loterij. 
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Wetenschappelijk onderzoek
Om goed zicht te houden op wat weekendschool onderwijs 
teweeg brengt bij de deelnemers, is de Research & Development 
afdeling (R&D) van IMC Weekendschool voortdurend bezig om 
zowel de korte als lange termijn effecten ervan in kaart te brengen. 
Omdat weekendschool onderwijs een sterk beroepsoriënterende 
component bevat, wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 
zogenoemde directe leereffecten en uitgestelde effecten. Directe 
leereffecten zijn bijvoorbeeld verbeterde schoolprestaties. De 
voormeting van het onderzoek naar die directe leereffecten wordt 
in de komende maanden uitgevoerd. Het instrumentarium hier-
voor is voltooid: enkele bestaande instrumenten zijn aangepast, 
speciaal nieuw ontwikkelde instrumenten zijn getest en communi-
catiematerialen, draaiboeken en instructies voor het veldwerk zijn 
geschreven.
De mate waarin het weekendschool onderwijs van invloed is op 
de latere studie- of beroepskeuze van alumni (de uitgestelde ef-
fecten), is uiteraard pas op langere termijn aantoonbaar. Het af-
gelopen jaar heeft R&D in samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam en de Vrije Universiteit Brussel een onderzoek naar 
deze uitgestelde effecten opgezet en afgerond. Daarvoor is een 
enquêtevragenlijst ontwikkeld, gebaseerd op het gedachtengoed 
van de weekendschool, in combinatie met de breed gedragen 
theorie van Social Emotional Learning. Dit onderzoek, waaraan 
194 alumni deelnamen, toont dat alumni op tal van levensge-
bieden vaak sterke positieve invloed van weekendschool onder-
wijs ervaren. Een samenvatting van dit onderzoek is op aanvraag 
beschikbaar. Een wetenschappelijke publicatie is in voorbereiding.

Overige projecten
Om het Customer Relationship Management (CRM) verder te ver-
sterken heeft R&D het leerlingvolgsysteem (LVS) vereenvoudigd en 
in het CRM opgenomen, en een evaluatieformulier voor gastdo-
centen ontwikkeld dat eveneens in het CRM is geïmplementeerd. 

Ook is in samenwerking met andere afdelingen een knelpunten-
analyse gemaakt om het CRM verder te optimaliseren.
De financiële verantwoordingsinformatie is veelal gericht op ac-
tiviteiten; wat gebeurt er in een jaar en waar worden de financiën 
aan besteed? Om de brede impact van de weekendschool op alle 
stakeholders te kunnen presenteren is het project ‘Impactmap’ 
gestart. In het kader van dit project is enerzijds top down bedacht 
welke specifieke effecten op (oud-)leerlingen verwacht worden, 
en anderzijds zijn bottom up alle potentiële informatiebronnen in 
kaart gebracht, en vele verschillende vragenlijsten ontwikkeld voor 
zowel interne als externe partijen om aanvullende informatie te 
verzamelen. 
Voorts is een nieuwe versie van de alumni-participatiemeter 
ontwikkeld en gelanceerd. Tenslotte heeft de weekendschool haar 
expertise op gebied van onderzoek en ontwikkeling gedeeld met 
Kinderacademie Delft.

Financiers Research & Development en Conceptbegeleiding
ING Nederland Fonds, Stichting IMC Goede Doel, Nationaal Fonds 
Kinderhulp – Collecte, Nationale Postcode Loterij. 

Conceptbegeleiding
De afdeling Conceptbegeleiding (CB) is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het weekendschool concept (opleiden van nieuwe 
teamleden, begeleiding, bijscholing). De afdeling heeft een unieke 
positie binnen de organisatie: zij bezoekt alle vestigingen en on-
derhoudt daarnaast intensief contact met IMC Alumni, IMC Basis, 
de onderzoeksafdeling en de directie. De combinatie van expertise 
met ervaring op het gebied van pedagogiek, didactiek en het con-
cept van de weekendschool, maakt de afdeling CB, zowel intern 
als extern, hét kenniscentrum van de weekendschool organisatie. 
CB wordt vanuit alle lagen van de organisatie regelmatig gevraagd 
om ondersteuning en advies. 
In het afgelopen jaar heeft CB zich vooral gericht op het belang van 

Research & development
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een goede relatie tussen de jaarcoördinatoren/klassendocenten en 
de leerlingen, waarbij de stem van de leerling centraal stond. De 
afdeling heeft gewerkt aan het versterken van de manier waarop 
vak- en lesdoelen worden geformuleerd; het vak Filosofie is gere-
viseerd en bij de medewerkers geherintroduceerd via trainingen. 
Daarnaast is het trainings- en observatieaanbod voor alle collega’s 
verstevigd en is CB ondersteunend geweest bij diverse begelei-
dings- en pilottrajecten. CB is bovendien op meerdere vestigingen 
ingesprongen om de kwaliteit en continuïteit van het weekend-
school onderwijs te waarborgen.

Observatierondes
Om de kwaliteit van het weekendschool onderwijs te waarbor-
gen bezoekt het CB team elk jaar alle weekendschool vestigingen 
meerdere keren. Volgens een vast observatieschema worden de 
inhoud van de lessen en het sociale klimaat in de klassen geob-
serveerd. Uit de observaties volgen teambesprekingen, teamtrain-
ingen en eventueel (individuele) bijscholingstrajecten. Dit jaar is in 
de observaties vooral aandacht besteed aan het betrekken van de 
leerlingen en het gehele vestigingsteam op vier gebieden: 1) (de 
onderbouwing van) het programma, 2) de inhoudelijke voorberei-
ding met de gastdocenten, 3) de dagafsluiting en 4) het reflecteren 
op de doelen, het vak en de weekendschool dag. Naast de ob-
servaties waarin heel de vestiging gedurende dezelfde dag geob-
serveerd werd, is dit jaar ook de Vestigingscheck ontwikkeld en 
uitgevoerd. De Vestigingscheck is een observatiemethode waarbij 
één conceptbegeleider de vestiging bezoekt en daar observeert 
hoe het op dat moment met een vestiging gaat op het gebied van 
concept, pedagogiek, didactiek en onderlinge samenwerking.
Doordat het CB team alle tien de vestigingen observeert, sig-
naleert het tevens weekendschool brede best practices en aan-
dachtspunten. In geval van aandachtspunten worden landelijke of 
lokale trainingen georganiseerd. Dit jaar is door middel van train-
ingen extra aandacht besteed aan het gesprek met de leerlingen, 

het opstellen van vak- en lesdoelen en de dagafsluiting. De best 
practices worden gepresenteerd op landelijke teamdagen en in  
nieuwsbrieven.

IMC Weekendschool On Tour
CB merkte dat er binnen de organisatie een grote wens leefde om 
een actieve rol willen spelen in de manier waarop vluchtelingen op-
gevangen worden in Nederland. CB heeft hierop een lessenreeks 
ontwikkeld en deze in samenwerking met VluchtelingenWerk uit-
gevoerd, onder de noemer IMC Weekendschool On Tour. Deze is 
uitgevoerd in de taalklassen van vier scholen (Cobo-klassen en In-
ternationale Taalklassen). In totaal hebben ongeveer 150 leerlingen 
uit verschillende landen kennis kunnen maken met weekendschool 
onderwijs. Samen met gastdocenten hebben ze gewerkt aan een 
collage en een verhaal of gedicht over zichzelf. Van alle leerlingen is 
een professionele foto gemaakt, die ze zelf ook op posterformaat 
meekregen. De resultaten van deze lessen worden opgenomen in 
een boek over lesgeven aan nieuwkomers dat wordt verzorgd door 
uitgeverij Pica. Bovendien waren zowel de scholen als de leerlingen 
zo enthousiast over de lessen dat de weekendschool in de zomer 
en gedurende volgend schooljaar meer lessen aan gaat bieden. 

Leerlingen van IMC Weekendschool on tour (foto: Jaap Stahlie)
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Er wordt onderzocht hoe het weekendschool gedachtengoed ook 
andere kinderen, die nieuw zijn in Nederland, verder kan helpen in 
hun leven.

Netwerk
Ook dit jaar heeft de afdeling CB veel aandacht besteed aan het 
vergroten van haar netwerk en het leggen van contacten met in-
teressante samenwerkingspartners, ambassadeurs en potentiële 
sponsors. In volgend schooljaar worden deze contacten verder 
uitgediept.

Global Network
Het in samenwerking met IMC Weekendschool geïnitieerde TADA in 
Brussel is uitgegroeid tot drie vestigingen, in Sint-Joost-ten-Node, 
Anderlecht en Molenbeek. Daar wordt een afdeling Conceptbege-
leiding opgericht die in nauw contact staat met de afdeling Con-
ceptbegeleiding van IMC Weekendschool. De weekendschool in 
Hong Kong heeft haar zesde schooljaar beleefd en gaat verder 
onder de naam i-Future. Regulier wordt kennis uitgewisseld.

IMC Basis
IMC Weekendschool zet sinds drie jaar haar kennis en ervaring 
ook buiten de grote steden in, en wel in het reguliere onderwijs, 
onder de naam IMC Basis. Doel is zoveel mogelijk kinderen te laten 
profiteren van weekendschool onderwijs. In schooljaar 2015-2016 
was IMC Basis op drie scholen actief, op De Dubbeldekker in Hil-
versum, de Marke in Apeldoorn en de Horizon in Delft. 
De focus lag het afgelopen schooljaar op het verduurzamen en 
opschalen van IMC Basis, waarbij ondernemend en professioneel 
te werk is gegaan. Zo zijn er selectiecriteria opgesteld voor ge-
meentes, scholen en sponsors, is materiaal ontwikkeld voor scho-
len en geïnteresseerde partners, zijn een projectplan en PR & com-
municatieplan opgesteld en is het centrale team uitgebreid met een 
Kwartiermaker. 
Ook werkte IMC Basis aan verdergaande integratie in het reguliere 
onderwijs, zowel door analyse van de verplichte zogeheten kern-

doelen als door nauwere samenwerking met de reguliere onder-
wijzers en hun onderwijspraktijk. Helaas is IMC Basis op de school 
in Delft stopgezet wegens onvoldoende draagvlak. De ervaringen 
op deze school hebben geleid tot het opstellen van aangescherpte 
aanvangsafspraken. 
In schooljaar 2016-2017 zal IMC Basis starten op vijf scholen, met 
als nieuw toegevoegde gemeentes Roermond, Oss en Almere. 
Met hulp van IMC Basis Ambassadeurs wordt gewerkt aan ver-
dere opschaling. Doelgroepen zijn scholen van verschillende de-
nominaties, in wijken van middelgrote gemeentes, verspreid over 
Nederland met armoede- en integratieproblematiek. Wanneer zes-
tien IMC Basisscholen actief zijn, wordt door een extern bureau 
een extensieve evaluatie uitgevoerd. De effecten op de cognitieve 
en non-cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wordt door IMC 
Weekendschool onderzocht middels een voor- en nameting op 
elke school (toetsresultaten en psychometrische vragenlijsten), met 
als controlegroepen buurtscholen met (zoveel mogelijk) hetzelfde 
profiel en leerlinggewicht. 

Financiers IMC Basis
The Dreamery Foundation, Stichting IMC Goede Doel, Stichting 
OPUS, Stichting Projecten Lions Club Crailo.  
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Jaarrekening
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Balans per 31 juli 2016 
(na resultaatbestemming) 
  31 ju l i  2016 31 ju l i  2015 
  

  
Activa Ref. € € € € 
      
Vaste act iva      
Immateriële vaste activa A 11.571  7.332  
Materiële vaste activa B 13.639  17.431  
  

 
 

 
 

   25.210  24.763 
Vlottende act iva      
Vorderingen C 375.009  436.104  
Liquide middelen D 1.147.240  1.211.062  
  

 
 

 
 

   1.522.249  1.647.166 
   

 
 

 
   1.547.459  1.671.929 
   

 
 

 
 
  31 ju l i  2016 31 ju l i  2015 
  

  
Passiva Ref. € € € € 
      
Reserves en fondsen      
Continuïteitsreserve E 684.140  523.324  
Bestemmingsfonds  282.793  382.426  
  

 
 

 
 

   966.933  905.750 
      
      
      
Kort lopende schulden F              580.526  766.179 
   

 
 

 
   1.547.459  1.671.929 
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Staat van baten en lasten over 2015-2016 
 
     Real isat ie Begrot ing Real isat ie  
     2015-2016 2015-2016 2014-2015 
   Ref   €  €  € 
Baten           
Baten uit eigen fondsenwerving   G   1.891.014  2.291.900  1.779.086 
Baten uit acties van derden    H   705.855  509.100  558.972 
Subsidies van overheden   I   99.751  50.467  83.425 
Rentebaten   J   7.110  0  11.370 
Overige baten   K  

 
 4.166  50.000  36.032 

           
Som der baten      2.707.896  2.901.467  2.468.885 
           
Lasten           
           
Besteed aan doelstel l ingen   L  

 
2.223.433 

 
2.229.523 

 
2.061.954 

           
           
Werving baten   

 

     

 

 

Kosten eigen fondsenwerving   M  
 

86.225  44.806  97.978 
           
           
Beheer en administrat ie      

 
  

  Kosten beheer en administratie   N   337.055  425.197  361.657 
           
Som der lasten      2.646.713  2.699.526  2.521.589 
           
Resultaat      61.183  201.941  (52.704) 
           

Resultaatbestemming           
Toevoeging/onttrekking aan:           
Continuïteitsreserve      160.816   **  (31.097) 
Bestemmingsfonds      (99.633)       (21.607) 
      61.183    (52.704) 

 
 
** In de begroting voor het schooljaar 2015-2016 was geen resultaatbestemming opgenomen.  
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Staat van baten en lasten over 2015-2016 
 
     Real isat ie Begrot ing Real isat ie  
     2015-2016 2015-2016 2014-2015 
   Ref   €  €  € 
Baten           
Baten uit eigen fondsenwerving   G   1.891.014  2.291.900  1.779.086 
Baten uit acties van derden    H   705.855  509.100  558.972 
Subsidies van overheden   I   99.751  50.467  83.425 
Rentebaten   J   7.110  0  11.370 
Overige baten   K  

 
 4.166  50.000  36.032 

           
Som der baten      2.707.896  2.901.467  2.468.885 
           
Lasten           
           
Besteed aan doelstel l ingen   L  

 
2.223.433 

 
2.229.523 

 
2.061.954 

           
           
Werving baten   

 

     

 

 

Kosten eigen fondsenwerving   M  
 

86.225  44.806  97.978 
           
           
Beheer en administrat ie      

 
  

  Kosten beheer en administratie   N   337.055  425.197  361.657 
           
Som der lasten      2.646.713  2.699.526  2.521.589 
           
Resultaat      61.183  201.941  (52.704) 
           

Resultaatbestemming           
Toevoeging/onttrekking aan:           
Continuïteitsreserve      160.816   **  (31.097) 
Bestemmingsfonds      (99.633)       (21.607) 
      61.183    (52.704) 

 
 
** In de begroting voor het schooljaar 2015-2016 was geen resultaatbestemming opgenomen.  
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Kasstroomoverzicht over 2015-2016 
 
  2015-2016 2014-2015 
  

  
  € € € € 
Kasstroom uit operat ionele 
act iv ite iten 

     

Baten  2.707.896  2.468.885  
Lasten  (2.646.713)  (2.521.589)  
  

 
 

 
 

          61.183  (52.704) 
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa  12.600  12.405  
Mutatie voorzieningen  0  0  
  

 
 

 
 

      12.600  12.405 
Verandering in werkkapitaal:      
Vorderingen  61.095  22.830  
Kortlopende schulden  
(exclusief bankkrediet)  (185.653)  4.326  
  

 
 

 
 

   (124.558)  27.156 
      
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

 
 (50.775)  (13.143) 
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  2015-2016 2014-2015 
  

  
  € € € € 
Kasstroom uit invester ings-
act iv ite iten      
Investeringen materiële vaste activa  (5.309)  (14.214)  
Investeringen in immateriële vaste 
activa  (7.738)  (7.714)  
  

 
 

 
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (13.047)  (21.928) 
   

 
 

 
      
      
Toename/(afname) geldmiddelen   (63.822)  (35.071) 
      
 
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
   2015-2016  2014-2015 
   

 
 

 
   €  € 
      
Stand per aanvang boekjaar   1.211.062  1.246.133 
Mutatie boekjaar   (63.822)  (35.071) 
   

 
 

 
Stand per einde boekjaar 
   1.147.240  1.211.062 
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Algemene toelichting
Activiteiten
De activiteiten van Stichting IMC Weekendschool zijn primair gericht 
op het organiseren van
aanvullend onderwijs op het gebied van de wetenschappen en de 
kunsten. IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren, 
van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden opge-
leid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samen- 
leving. Motivatie voor een specifieke levensrichting is de uitkomst 
van een ontwikkelingsproces waarin jongeren de kans moeten kri-
jgen 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. 
Stichting IMC Weekendschool is ontworpen door psycholoog 
Heleen Terwijn en startte in 1998 met steun van IMC Financial  
Markets & Asset Management. Er zijn tien IMC Weekendscholen in 
zeven grote steden in Nederland en twee in samenwerking met IMC 
Weekendschool geïnitieerde initiatieven: i-Future Weekend School 
in Hong Kong en Tada in Brussel. De organisatie bestaat naast de 
tien vestigingen uit een alumninetwerk: IMC Alumni, een Research 
& Development afdeling, drie IMC Basis projecten in het reguliere 
onderwijs, IMC on Tour: programma’s voor nieuwkomers met een 
verblijfsvergunning, georganiseerd in samenwerking met Vluchteling-
enWerk Nederland en de centrale organisatie. 
De statutaire doelstelling van de organisatie is: a. het organiseren 
van aanvullend onderwijs op het gebied van de wetenschappen, 
de kunsten en de professionele beroepen voor kinderen in de leer-
plichtige leeftijd; en b. het organiseren, begeleiden en ondersteunen 
van eigen activiteiten van kinderen in de leerplichtige leeftijd op deze 
terreinen.
IMC Weekendschool wordt mogelijk gemaakt door meer dan hon-
derd bedrijven en fondsen. Conform de Code Goed Bestuur voor 
Goede Doelen is een duidelijke functiescheiding tussen bestuur 

en directie aangehouden. Het bestuur beoordeelt de begroting en 
het strategisch meerjarenplan van de directie, stelt het beleid vast 
en ziet er op toe dat dit correct wordt uitgevoerd. 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 stichting heeft als vestigingsplaats Amsterdam en is aangewezen 
als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van 
een jaar. Het boekjaar valt samen met het schooljaar en betreft de 
periode 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016.

Verslaggevingsrichtlijnen
De jaarrekening van IMC Weekendschool is opgesteld in overeen-
stemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsen-
wervende instellingen”.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide 
middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Uit-
gaven uit hoofde van investeringsactiviteiten betreffen de aankoop 
van computer hardware en de ontwikkeling van een nieuwe website.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarreken-
ing te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van IMC 
Weekendschool zich over verschillende zaken een oordeel vormt. 
De directie maakt schattingen 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.

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarver-
slaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. De jaarrekening 
is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrond-slagen zijn gebaseerd 
op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met 
uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is ver-
meld. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties 
opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbe-
paling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Consolidatie
Stichting IMC Weekendschool is statutair, bestuurlijk en finan-
cieel nauw verbonden met de Stichting Vrienden van IMC Week-
endschool. In de consolidatie worden de financiële gegevens 
opgenomen van Stichting IMC Weekendschool samen met de 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool.

Operationele leasing
Bij Stichting IMC Weekendschool zijn er huurcontracten waar-
bij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom 
verbonden zijn, niet bij de organisatie ligt. Deze huurcontracten 
worden verantwoord als operationele leasing. Huurbetalingen 
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
over de looptijd van het contract.

Materiële en immateriële vaste activa
De materiële vaste activa betreffen hoofdzakelijk computers beno-
digd voor de bedrijfsvoering. Immateriële activa hebben betrekking 
op de ontwikkeling van een nieuwe website en op integratie van 
het leerlingvolgsysteem in ons CRM. Zowel de materiële als im-

materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder af-
trek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekom-
stige gebruiksduur of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
reële waarde van de tegenprestatie. De boekwaarde benadert deze 
reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking ge-
waardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van 
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeenge-
komen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van activa
De organisatie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen 
zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering on-
derhevig 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 kasstroom 
genererende 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.
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 ac-
tiva niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn in-
dien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 
verantwoord. In het boekjaar 2015-2016 is geen bijzondere waarde-
vermindering geconstateerd.
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Eigen Vermogen, Reserves en Fondsen
Binnen het eigen vermogen van Stichting IMC Weekendschool 
wordt onderscheid gemaakt tussen vastgelegd vermogen en vrij 
besteedbaar vermogen, ingedeeld in fondsen en reserves.

Reserves en Fondsen
Een groot deel van de inkomsten betreft bijdragen die door derden 
worden verstrekt ten behoeve van een van te voren gedefinieerd 
onderdeel van IMC Weekendschool. Wanneer deze bijdragen 
niet in het schooljaar zijn besteed, wordt het resterende saldo 
opgenomen in het bestemmingsfonds. Van de bijdragen die niet 
van tevoren gedefinieerd zijn, wordt van het resterende saldo een 
continuïteitsreserve gevormd. Zowel het bestemmingsfonds als 
de continuïteitsreserve dienen voor de dekking van risico’s en om 
zeker te stellen dat IMC Weekendschool ook in de toekomst aan 
haar verplichtingen kan voldoen. Conform de richtlijn van de com-
missie Herkströter hanteert de organisatie hiervoor een boven-
grens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie. Er is 
geen ondergrens. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met 
overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie na aftrek van subsi-
diebestedingen en van te voren gedefinieerde donaties. 

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar-
deerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs Onder de 
kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die bin-
nen 1 jaar vervallen. De verplichtingen die pas na 1 jaar vervallen 
dienen als langlopend te worden gepresenteerd. De reële waarde 
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege 
het kortlopende karakter ervan.
 
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij 
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen ver-
goedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 
worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan 
wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde 
van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting 
noodzakelijke uitgaven. 

Pensioenen
Stichting IMC Weekendschool heeft een beschikbare premie rege-
ling die verwerkt is volgens de verplichtingenbenadering. Het pen-
sioen is ondergebracht bij Avéro Achmea. IMC Weekendschool 
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
in het geval van een tekort bij het pensioenfonds anders dan het 
voldoen van (eventueel hogere) premies. De pensioenlast is in de 
Staat van Baten en lasten verwerkt en bestaat uit de verschul-
digde premies over het afgelopen jaar.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
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. Het resul-
taat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het 
jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden genomen zodra zij 
geconstateerd worden.

Opbrengstverantwoording
Baten
Baten van Stichting IMC Weekendschool worden in aanmerking 
genomen zodra ze betaald zijn en of formeel en schriftelijk vast-
gelegd is dat deze zijn toegezegd. IMC Weekendschool inventari-
seert jaarlijks de giften in natura. Aan de giften in natura wordt in 
de jaarrekening geen waarde toegekend.
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Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst- en 
verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn 
gemaakt of opbrengsten zijn ontvangen, of wanneer een gesub-
sidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden 
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen 
en IMC Weekendschool de condities voor ontvangst kan aantonen.
Projectbijdragen en giften worden verantwoord in het jaar waarin 
de toezegging heeft plaatsgevonden. Een overheidssubsidie wordt 
verantwoord in het jaar waarop het betrekking heeft.

Sponsoring in natura
IMC Weekendschool wordt door verschillende partners in natura 
ondersteund. Een greep uit de sponsoring in natura van afgelopen 
schooljaar staat hieronder.

Huisvesting leslocaties

AMC, Canisius College, Erasmus MC, 
Het Sieraad, Rotterdams Vakcollege de Hef, 
Tilburg University, Trajectum College, UMCG

Huisvesting kantoorlocaties

Cardano, Movares, Nijestee, Radboud UMC, 
World Trade Center Amsterdam, Ymere

Lesmateriaal en excursies

Amerikaanse ambassade in Den Haag, Applied Medical, 
Boom Uitgevers, BovenIJ Ziekenhuis, Cardano, Cultuurhuis 
Monopool, Education First, Exterion 
Media, Factorium, Fontys
Hogeschool Journalistiek,
Gemeente Tilburg, Janssen
Pharmaceutica, Nationale Opera en 
Ballet, Pathé Buitenhof,
Q-promotions, Rechtbank Midden Nederland, Rechtbank 
Rotterdam, Rechtbank van Amsterdam, SKVR, Stichting 
Kinderhulp, Tilburg Trappers, Willem II

Locaties evenementen

Academiegebouw, Erasmus University College, 
Koninklijke Schouwburg, Nyenrode Business 
Universiteit, TivoliVredenburg 

Overige diensten en trainingen

De Baak, IBM, IMC BV, KSG Incompany, Lexence 
en Linklaters, Microsoft, Ormit, Pricewaterhouse 
Coopers Accountanty N.V., Strategy&
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Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden ge-
waardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct  
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen vanaf 
het moment van ingebruikneming over de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzonder waardeverminderingen van het actief. 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische 
levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa 
zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de ar-
beidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor 
zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Stichting IMC Weekendschool heeft voor het pensioen een be-
schikbare premie regeling, gebaseerd op een middelloonrege-
ling. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen 
van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op 
contractuele basis premies aan de verzekeringsmaatschappij 
betaald. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als 
last verantwoord. Het pensioen is ondergebracht bij verzekerings-
maatschappij Avéro Achmea. Verzekeringsmaatschappijen ken-
nen geen dekkingsgraad.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, reken-
ing 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 ont- 
vangen leningen.
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A. Immateriële vaste activa 

De mutaties in de immateriële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 Software Totaal 
 

  
 € € 
Stand per 1 augustus 2015   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 22.448 22.448 
Cumulatieve waardeverminderingen en 
afschrijvingen (15.116) (15.116) 
 

  
Boekwaarden 7.332 7.332 
 

  
Mutat ies   
Investeringen 7.738 7.738 
Afschrijvingen (3.499) (3.499) 
 

  
Saldo 4.239 4.239 
 

  
Stand per 31 ju l i  2016   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 30.186 30.186 
Cumulatieve waardeverminderingen en 
afschrijvingen (18.615) (18.615) 
 

  
Boekwaarden 11.571 11.571 
 

  
Afschrijvingspercentages 33%  
   
   
 
De activa worden aangehouden zowel als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering alsmede voor de directe aanwending 
in het kader van de doelstelling.  
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B. Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 Computer/ 
kantoor- 

inventaris 

Totaal 

 
  

 € € 
Stand per 1 augustus 2015   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 137.655 137.655 
Cumulatieve waardeverminderingen en 
afschrijvingen (120.224) (120.224) 
 

  
Boekwaarden 17.431 17.431 
 

  
Mutat ies   
Investeringen 5.309 5.309 
Afschrijvingen (9.101) (9.101) 
   
Saldo (3.792) (3.792) 
   
Stand per 31 ju l i  2016   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 142.964 142.964 
Cumulatieve waardeverminderingen en 
afschrijvingen (129.325) (129.325) 
 

  
Boekwaarden 13.639 13.639 
 

  
Afschrijvingspercentages 20-33%  
   
   
De activa worden aangehouden zowel als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering alsmede voor de directe aanwending 
in het kader van de doelstelling.  
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C. Vorderingen 
 31-07-2016 31-07-2015 
 

  
 Totaal Resterende 

loopti jd 
> 1 jaar  

Totaal Resterende 
loopti jd 
> 1 jaar 

 
    

 € € € € 
     
Debiteuren 337.565 0 401.394 0 
Overige vorderingen en overlopende activa 37.444 0 34.710 0 
 

    

 375.009 0 436.104 0 
 

    
 

 
 

 31-07-2016 31-07-2015 
 

  
 € € 
   
Debiteuren 337.565 401.394 
Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 0 
 

  
 337.565 401.394 
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Overige vorderingen en overlopende act iva  
 31-07-2016 31-07-2015 
 

  
 € € 
   
Voorschotten personeel 7.980 7.724 
Rente 379 734 
Onderhoudscontractensoftware 4.296 1.245 
Softwarelicenties 3.880 4.294 
Vooruitbetaalde huisvestingkosten 4.078 4.077 
Ziekengelduitkering 1.990 6.751 
Pensioenbemiddelingskosten 2.061 2.031 
Brochures schooljaar 2014-2015 0 2.420 
Brochures schooljaar 2015-2016 1.896 0 
Onderwijskosten 2.648 0 
Telefoonkosten 0 2.980 
Verzuim bemiddeling 1.623 1.539 
Huur IMC 3.368 0 
Overige vorderingen 3.245 916 
 

  
 37.444 34.711 
 
  

 
 
 

D. Liquide middelen 
 

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: 
 
 31-07-2016 31-07-2015 
 

  
 € € 
   
Liquide middelen 1.147.240 1.211.062 
 

  
 1.147.240 1.211.062 
 

  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
50	

	

Overige vorderingen en overlopende act iva  
 31-07-2016 31-07-2015 
 

  
 € € 
   
Voorschotten personeel 7.980 7.724 
Rente 379 734 
Onderhoudscontractensoftware 4.296 1.245 
Softwarelicenties 3.880 4.294 
Vooruitbetaalde huisvestingkosten 4.078 4.077 
Ziekengelduitkering 1.990 6.751 
Pensioenbemiddelingskosten 2.061 2.031 
Brochures schooljaar 2014-2015 0 2.420 
Brochures schooljaar 2015-2016 1.896 0 
Onderwijskosten 2.648 0 
Telefoonkosten 0 2.980 
Verzuim bemiddeling 1.623 1.539 
Huur IMC 3.368 0 
Overige vorderingen 3.245 916 
 

  
 37.444 34.711 
 
  

 
 
 

D. Liquide middelen 
 

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: 
 
 31-07-2016 31-07-2015 
 

  
 € € 
   
Liquide middelen 1.147.240 1.211.062 
 

  
 1.147.240 1.211.062 
 

  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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E. Reserves en fondsen 
 

 Continuï-
teits-

reserve 

Bestem-
mings-

fonds  

Totaal 

 
   

 € € € 
    
Stand per 1 augustus 2015  523.324 382.426 905.750 
    
Mutat ies    
Dotaties 

160.816 23.952 184.768 
Onttrekking  0  (123.585) (123.585) 
 

   
Stand per 31 ju l i  2016 684.140 282.793  966.933 
 

   
 

 

  
€ 

 Totale kosten IMC Weekendschool 
  

(2.646.713 ) 
Bijdragen met bestemming 

 
1.862.025 

 Bijdragen algemeen  
 

845.871 
 

   
2.707.896 

   
61.183 

        
Naar continuïteitsreserve 

 
 160.816 

Naar bestemmingsfonds 
 

 (99.633) 

   
61.183 
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Continuïteitsreserve
Zowel de continuïteitsreserve, het bestemmingsfonds, als de over-
ige reserves dienen om de continuïteit van Stichting IMC Week-
endschool te waarborgen. Ultimo boekjaar bedraagt het totaal 
van de continuïteitsreserve en het bestemmingsfonds 0.3 maal de 
huidige jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie.
Het totaalbedrag aan reserves voor dekking van risico’s op korte 
termijn voldoet aan de interne richtlijn van IMC Weekendschool, 
te weten een bandbreedte van 0 – 1,5 maal de jaarkosten van de 
organisatie. De maximaal toegestane totale reserve bedraagt op 
basis van de begroting van 2016-2017 4.375.908 euro.

Bestemmingsfonds
Om te bewaken dat geoormerkte gelden voor de juiste vestig-
ing worden ingezet, worden de nog niet bestede geoormerkte 
gelden in een bestemmingsfonds opgenomen. Over het boekjaar 
2015-2016 wordt door IMC Basis en de vestiging Rotterdam Zuid 
respectievelijk 20.685 euro en 3.267 euro aan de bestemmings-
fondsen van de desbetreffende onderdelen toegevoegd. Aan de 
bestemmingsfondsen van R&D en de vestigingen Amsterdam 
Zuidoost, Den Haag, Rotterdam Delfshaven, Groningen en Til-
burg wordt  respectievelijk 52.486 euro, 1.593 euro, 4.887 euro, 
10.000 euro, 44.594 euro en 10.024 euro onttrokken. 
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F. Kortlopende schulden 

 31-07-2016 31-07-2015 
 

  
 € € 
   
Sponsorbijdragen 354.819 568.301 
Vakantiegeld 22.601 22.390 
Vakantiedagen 88.388 69.195 
Studiefonds 0      (140) 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 40.630 25.043 
Huur lokalen Noord 8.800 8.800 
Loonheffing en sociale premies 58.560 64.223 
Pensioenen (153) 3.824 
Onderwijskosten 3.848 0 
Overige schulden en overlopende passiva 3.033 4.543 
 

  
 580.527 766.179 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schatt ingswijz ig ing  
Elk jaar wordt in maart de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ter hoogte van 500.000 euro ontvangen. Hiervan 
wordt jaarlijks 8 maanden in de vooruit ontvangen sponsorbijdragen opgenomen. Dit jaar is de verwerking van deze 
bijdrage gelijkgetrokken met die van andere toekenningen voor een kalenderjaar. Door deze schattingswijziging is de 
toekenning van de Nationale Postcode Loterij dit schooljaar verschoven van 1 april t/m 31 juli 2016 naar 1 januari t/m 31 
juli 2016. Het effect van deze schattingswijziging is 125.000 euro. 
 
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar.  

Niet in de balans opgenomen act iva en verpl icht ingen 
Ultimo boekjaar bedragen de verplichtingen uit hoofde van huurcontracten voor locatie WTC Amsterdam 37.934 euro 
per jaar. Huurcontract loopt tot 30 november 2017. IMC Weekendschool ontvangt ter compensatie van de jaarlijkse 
huurverplichting voor de locatie WTC Amsterdam een jaarlijkse vergoeding van 13.470 euro. 
 
 
 
 
 
 

Schattingswijziging
Elk jaar wordt in maart de bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij ter hoogte van 500.000 euro ontvangen. Hiervan wordt 
jaarlijks 8 maanden in de vooruit ontvangen sponsorbijdragen 
opgenomen. Dit jaar is de verwerking van deze bijdrage gelijk-
getrokken met die van andere toekenningen voor een kalender-

jaar. Door deze schattingswijziging is de toekenning van de Na-
tionale Postcode Loterij dit schooljaar verschoven van 1 april t/m 
31 juli 2016 naar 1 januari t/m 31 juli 2016. Het effect van deze 
schattingswijziging is 125.000 euro.
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van 
korter dan een jaar. 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Ultimo boekjaar bedragen de verplichtingen uit hoofde van huurcon-
tracten voor locatie WTC Amsterdam 37.934 euro per jaar. Huurcon-

tract loopt tot 30 november 2017. IMC Weekendschool ontvangt ter 
compensatie van de jaarlijkse huurverplichting voor de locatie WTC 
Amsterdam een jaarlijkse vergoeding van 13.470 euro.

Over het algemeen betreft sponsoring financiële ondersteu- 
ning door het bedrijfsleven. Donaties en giften betreffen financiële 
ondersteuning door fondsen, stichtingen en particulieren. Van de 
baten uit eigen fondsenwerving is 4,7% besteed aan eigen fond-
senwerving. De overige baten uit eigen fondsenwerving zijn bes-
teed aan de doelstelling.

In vergelijking met vorig schooljaar zijn de baten uit eigen fond-
senwerving met bijna 111.928 euro (7,7%) gestegen. Ten opzichte 
van de begroting zijn de inkomsten achtergebleven.
In de begroting van 2015-2016 was inclusief niet schriftelijk be-
vestigde bijdragen, open aanvragen en planning aanvragen een 
totaal bedrag van 2.291.900 euro opgenomen.
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G. Baten uit eigen fondsenwerving 
  Begrot ing  
 2015-2016 2015-2016 2014-2015 
 

   
 € € € 
    
Donaties en giften* 857.767 826.025 742.431 
Sponsoring** 1.033.247 1.465.875 1.036.655 
 

   
 1.891.014 2.291.900 1.779.086 
 
    

*inclusief 172.500 euro openstaande en 301.025 euro geplande aanvragen. 
**inclusief 196.000 euro openstaande en 630.375 euro geplande aanvragen 
 
Over het algemeen betreft sponsoring financiële ondersteuning door het bedrijfsleven. Donaties en giften betreffen 
financiële ondersteuning door fondsen, stichtingen en particulieren. Van de baten uit eigen fondsenwerving is 4,7% 
besteed aan eigen fondsenwerving. De overige baten uit eigen fondsenwerving zijn besteed aan de doelstelling. 
 
In vergelijking met vorig schooljaar zijn de baten uit eigen fondsenwerving met bijna 111.928 euro (7,7%) gestegen. Ten 
opzichte van de begroting zijn de inkomsten achtergebleven. 
In de begroting van 2015-2016 was inclusief niet schriftelijk bevestigde bijdragen, open aanvragen en planning 
aanvragen een totaal bedrag van 2.291.900 euro opgenomen. 
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I. Subsidies van overheden 

  Begrot ing  
 2015-2016 2015-2016 2014-2015 
 

   
 € € € 
    
Subsidie Gemeente Den Haag 40.000 16.667 40.000 
Subsidie Stadsdeel Noord Lokalen 8.800 8.800 8.800 
Subsidie Stadsdeel Noord 
Subsidie Gemeente Tilburg 
Subsidie Gemeente Nijmegen 
Overige 

15.875 
20.076 
15.000 

0 

11.250 
0 
0 

13.750 

19.625 
0 
0 

15.000 
 

   
 99.751 50.467 83.425 
 

   
 
In vergelijking met vorig jaar zijn de subsidies van overheden licht gestegen. Vanwege verwachte bezuinigingen bij de 
overheid waren subsidies lager begroot. 
 
In het schooljaar 2015-2016 zijn aan IMC Weekendschool onderstaande subsidies gegund: 

• Subsidie Gemeente Den Haag totaalbedrag 23.333 euro kennisgeving voorlopige subsidies 2016 kenmerk 
nr. ABBA/5031703/VOS-968 d.d. 18 februari 2016. Deze subsidie is een voorschot en wordt verstrekt onder 
de voorwaarden bepaald in het Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2016 van de Gemeente Den Haag 
voor de leerlingen van IMC Weekendschool in Den Haag.  

• Subsidie Gemeente Den Haag totaalbedrag 16.667 euro vaststelling subsidie 2015 met kenmerk nr. 
ABBA/VS/1519 d.d. 13 mei 2016. Deze subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarden bepaald in het 
Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2015 van de Gemeente Den Haag voor de leerlingen van IMC 
Weekendschool in Den Haag. 

• Subsidie Stadsdeel Noord totaalbedrag 8.800 euro beschikking nr. S15-49517\63724 d.d. 18 mei 2015. 
Deze subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarden dat de subsidie bestemd is voor de huurlasten van 
IMC Weekendschool Noord. 

• Subsidie Stadsdeel Noord kalenderjaar 2015 een totaalbedrag van 25.000 euro beschikking met kenmerk 
SBA/000043. Hiervan is 15.875 euro opgenomen in de verantwoording voor het schooljaar 2015-2016. Het 
restantbedrag van 9.125 euro is reeds opgenomen en verantwoord in het schooljaar 2014-2015. 

• Subsidie Gemeente Tilburg totaalbedrag 15.000 euro beschikking 840926 d.d. 12 juli 2016. De subsidie is 
bestemd als een eenmalige bijdrage ter vergoeding van 10 leerlingen die aan IMC Weekendschool Tilburg 
deelnemen in schooljaar 2015-2016. 

• Gemeente Tilburg heeft naast de eenmalige subsidie ook een bijdrage geleverd aan het Rolmodellenproject 
4.746 euro ter ere van het 10-jarig jubileum van de Tilburgse vestiging en 330 euro voor IMC Zomertour. 

• Subsidie Gemeente Nijmegen totaalbedrag 15.000 euro beschikking MO30/LT 2015.0845 datum 27 
oktober 2015. De subsidie is bestemd als een bijdrage in de exploitatiekosten van de weekendschool in 
Nijmegen voor het schooljaar 2015-2016.  
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ABBA/VS/1519 d.d. 13 mei 2016. Deze subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarden bepaald in het 
Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2015 van de Gemeente Den Haag voor de leerlingen van IMC 
Weekendschool in Den Haag. 

• Subsidie Stadsdeel Noord totaalbedrag 8.800 euro beschikking nr. S15-49517\63724 d.d. 18 mei 2015. 
Deze subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarden dat de subsidie bestemd is voor de huurlasten van 
IMC Weekendschool Noord. 

• Subsidie Stadsdeel Noord kalenderjaar 2015 een totaalbedrag van 25.000 euro beschikking met kenmerk 
SBA/000043. Hiervan is 15.875 euro opgenomen in de verantwoording voor het schooljaar 2015-2016. Het 
restantbedrag van 9.125 euro is reeds opgenomen en verantwoord in het schooljaar 2014-2015. 

• Subsidie Gemeente Tilburg totaalbedrag 15.000 euro beschikking 840926 d.d. 12 juli 2016. De subsidie is 
bestemd als een eenmalige bijdrage ter vergoeding van 10 leerlingen die aan IMC Weekendschool Tilburg 
deelnemen in schooljaar 2015-2016. 

• Gemeente Tilburg heeft naast de eenmalige subsidie ook een bijdrage geleverd aan het Rolmodellenproject 
4.746 euro ter ere van het 10-jarig jubileum van de Tilburgse vestiging en 330 euro voor IMC Zomertour. 

• Subsidie Gemeente Nijmegen totaalbedrag 15.000 euro beschikking MO30/LT 2015.0845 datum 27 
oktober 2015. De subsidie is bestemd als een bijdrage in de exploitatiekosten van de weekendschool in 
Nijmegen voor het schooljaar 2015-2016.  
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Baten acties derden zijn zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van verleden jaar gestegen 
met respectievelijk 38,6% en 26,3%.

	
55	

	

H. Baten uit acties van derden 
  Begrot ing  
 2015-2016 2015-2016 2014-2015 

 
   

 € € € 
    
Nationale Postcode Loterij 
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau BV 
IT Donations 
Rotary Groningen 
Rotary Club Voorburg Vliet 
BAZES 
Benefiet Nijmegen 
Rotary Amsterdam Noord en Nieuwendam 
Zuidas Run 
Stichting Books4Life 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool 
Overigen 

625.000 
3.500 
4.471 

10.000 
7.000 

0 
0 

4.000 
0 

4.096 
30.382 
17.406 

500.000 
0 
0 

         0  
  0 

0 
0 

3.000 
5.000 

0 
1.100 

0  

500.000 
0 
0 

10.000 
0 

11.898 
9.026 
4.500 
6.153 

0 
0 

17.395  
 

   
 705.855 509.100 558.972 
 

   
Baten acties derden zijn zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van verleden jaar gestegen met 
respectievelijk 38,6% en 26,3%. 
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In vergelijking met vorig jaar zijn de subsidies van overheden licht 
gestegen. Vanwege verwachte bezuinigingen bij de overheid 
waren subsidies lager begroot.

In het schooljaar 2015-2016 zijn aan IMC Weekendschool onder-
staande subsidies gegund:
• Subsidie Gemeente Den Haag totaalbedrag 23.333 
euro kennisgeving voorlopige subsidies 2016 kenmerk nr. 
ABBA/5031703/VOS-968 d.d. 18 februari 2016. Deze subsidie is 
een voorschot en wordt verstrekt onder de voorwaarden bepaald 
in het Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 2016 van de Ge-
meente Den Haag voor de leerlingen van IMC Weekendschool in 
Den Haag. 
• Subsidie Gemeente Den Haag totaalbedrag 16.667 
euro vaststelling subsidie 2015 met kenmerk nr. ABBA/VS/1519 
d.d. 13 mei 2016. Deze subsidie wordt verstrekt onder de voor-
waarden bepaald in het Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid 
2015 van de Gemeente Den Haag voor de leerlingen van IMC 
Weekendschool in Den Haag.
• Subsidie Stadsdeel Noord totaalbedrag 8.800 euro be-
schikking nr. S15-49517\63724 d.d. 18 mei 2015. Deze subsidie 
wordt verstrekt onder de voorwaarden dat de subsidie bestemd is 
voor de huurlasten van IMC Weekendschool Noord.
• Subsidie Stadsdeel Noord kalenderjaar 2015 een totaal-
bedrag van 25.000 euro beschikking met kenmerk SBA/000043. 
Hiervan is 15.875 euro opgenomen in de verantwoording voor het 
schooljaar 2015-2016. Het restantbedrag van 9.125 euro is reeds 
opgenomen en verantwoord in het schooljaar 2014-2015.
• Subsidie Gemeente Tilburg totaalbedrag 15.000 euro 
beschikking 840926 d.d. 12 juli 2016. De subsidie is bestemd als 
een eenmalige bijdrage ter vergoeding van 10 leerlingen die aan 
IMC Weekendschool Tilburg deelnemen in schooljaar 2015-2016.
• Gemeente Tilburg heeft naast de eenmalige subsidie 
ook een bijdrage geleverd aan het Rolmodellenproject 4.746 euro 

ter ere van het 10-jarig jubileum van de Tilburgse vestiging en 330 
euro voor IMC Zomertour.
• Subsidie Gemeente Nijmegen totaalbedrag 15.000 euro 
beschikking MO30/LT 2015.0845 datum 27 oktober 2015. De 
subsidie is bestemd als een bijdrage in de exploitatiekosten van 
de weekendschool in Nijmegen voor het schooljaar 2015-2016. 

J. Rentebaten
De totale rentebaten bedragen 7.110 euro.

K. Overige Baten
De overige baten hebben betrekking op spontane particuliere ini-
tiatieven < 1,000 euro.  
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In de kostenverdeelstaat worden de directe en de indirecte kosten 
toegewezen aan de doelstelling. De activiteiten van Stichting IMC 
Weekendschool zijn primair gericht op het organiseren van aanvul-
lend onderwijs op het gebied van de wetenschappen en de kun-
sten. 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, 
te beginnen op die plaatsen waar dat het hardst nodig is. Dit jaar 
hebben ca. elfhonderd leerlingen en tweeduizend achtenzeventig 

alumni deelgenomen aan het IMC Weekendschool onderwijs. 
Bij directe kosten is de relatie tussen de geleverde prestatie en 
de behaalde doelstelling direct aanwijsbaar. De directe kosten 
worden voor 100% toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. 
Directe inspanningen van directie en medewerkers ten behoeve 
van fondsenwerving worden toegerekend aan fondsenwerving. 
Een gedeelte van de kosten van de Centrale Weekendschool or-
ganisatie wordt toegerekend aan de doelstelling. De doorbelasting 
geschiedt op basis van leerjaren en/of fte’s.
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In de kostenverdeelstaat worden de directe en de indirecte kosten toegewezen aan de doelstelling. De activiteiten van Stichting IMC Weekendschool zijn primair gericht op het organiseren 
van aanvullend onderwijs op het gebied van de wetenschappen en de kunsten. 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, te beginnen op die plaatsen waar dat het hardst nodig is. Dit jaar hebben ca. elfhonderd leerlingen en 
tweeduizend achtenzeventig alumni deelgenomen aan het IMC Weekendschool onderwijs.  

Bij directe kosten is de relatie tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelstelling direct aanwijsbaar. De directe kosten worden voor 100% toegerekend aan de bijbehorende 
hoofdgroep. Directe inspanningen van directie en medewerkers ten behoeve van fondsenwerving worden toegerekend aan fondsenwerving. Een gedeelte van de kosten van de Centrale 
Weekendschool organisatie wordt toegerekend aan de doelstelling. De doorbelasting geschiedt op basis van leerjaren en/of fte’s.

    
 L. Besteed aan  

doelstellingen 
M. Kosten eigen 
fondsenwerving 

N. Kosten beheer en 
administratie 

Totaal  
2015-2016 

Begrot ing  
2015-2016 

Totaal  
2014-2015 

 
      

 € € € € € € 
       
Onderwijs/Onderzoekkosten 82.845 0 1.843 84.688 92.085 91.202 
Publiciteit en communicatie 14.522 765 5.400 20.687 6.650 10.076 
Personeelskosten 2.042.119 83.708 264.836 2.390.663 2.428.621 2.279.971 
Huisvestingskosten 36.317 0 24.324 60.641 16.846 60.944 
Kantoor en algemene kosten 39.228 1.752 36.454 77.434 71.231 66.991 
Afschrijving en rente 8.402 0 4.198 12.600  84.093 12.405 
 

      
 2.223.433 86.225 337.055 2.646.713 

    
2.699.526 2.521.589 

 
      

Bestedingspercentage 84,0% 3,3% 12,7%    
Gemiddeld personeel in fte    46,2                      43,5 45,2 
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Doelstelling
In vergelijking met verleden jaar zijn de directe onderwijskosten 
met ca. 7% gedaald. In het schooljaar 2014-2015 hebben er voor 
de oud-leerlingen, twee zomerkampen en een internationaal kamp 
plaatsgevonden waardoor zich met name in de vervoerskosten 
een daling in de directe onderwijskosten heeft voorgedaan. 
Ten opzichte van de begroting zijn de directe onderwijskosten 8% 
lager dan begroot. 
Materiaal-, vervoer-, representatie-, vrijwilligers en onvoorziene 
kosten vormen tezamen de post directe onderwijskosten. Ten op-
zichte van de begroting zijn er op vrijwel alle kostencategorieën 
behoudens de vrijwilligerskosten, besparingen gerealiseerd.
In samenwerking met de doelgroep zijn er twee prachtige PR 
projecten gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een stijging in de PR 
kosten, voor kosten is extra financiering van de desbetreffende 
gemeenten ontvangen. 
Innovatie van onderdelen van IMC Weekendschool heeft tot meer 
urenbesteding van de staf aan de doelstelling geleid. Er zijn minder 
directe inspanningen van medewerkers ten behoeve van fondsen-
werving geweest waardoor er minder uren aan fondsenwerving 
zijn toegerekend. Het gemiddeld aantal fte’s is ten opzichte van 
het schooljaar 2014-2015 gestegen met 1 en door een gewijzigde 
vakantieplanning lag het aantal te reserveren vakantiedagen een 
stuk hoger dan voorgaand jaar. Dit alles heeft er toe geleid dat 

de personeelskosten gerelateerd aan de doelstelling zijn ca. 8% 
hoger dan het voorgaande jaar. Ten opzichte van de begroting zijn 
de kosten min of meer gelijk gebleven. 
Door een onverwachte meevaller in de doorbelaste servicekosten 
van de Centrale Weekendschool in voorgaand jaar, zijn de huis-
vestingkosten dit jaar met ca. 2% gestegen. Ten opzichte van de 
begroting is er een besparing van ca 11% gerealiseerd.

Eigen fondsenwerving
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn naast de inspanningen van de di-
rectie ook de directe inspanningen ten behoeve van de werving van 
baten van andere medewerkers ten laste van eigen fondsenwer-
ving gebracht. Dit jaar zijn deze inspanningen minder geweest dan 
voorgaand jaar, wat heeft geleid tot een daling in de personeels- 
kosten eigen fondsenwerving.

Kosten beheer & administratie
Door directe inspanningen van de staf ten behoeve van de 
doelstelling zijn de personeelskosten lager dan voorgaand jaar en 
lager dan begroot. De kantoorkosten zijn met ca. 17% gestegen. 
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de licenties voor het 
CRM systeem, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer ge-
sponsord zijn verkregen. 

Bestedingsratio’s    2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012
Bestedingsratio baten   82.1%  83.5%  84.4%  73.7%  68.4%
(totaal van de besteding aan de doelstelling 
t.o.v. het totaal van de baten)
Bestedingsratio lasten   84.0%  81.8%  81.9%  75.9%  77.5%
(totaal van de besteding aan de doelstelling 
t.o.v. de som der lasten)
Bestedingsratio eigen fondsenwerving  4.6%  5.5%  3.6%  5.8%  4.5%
(lasten eigen fondsenwerving 
t.o.v. baten eigen fondsenwerving)
Bestedingsratio beheer & administratie 12.7%  14.3%  15.6%  19.6%  18.7%
(lasten beheer en adminitratie t.o.v. totale lasten)
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Er worden door IMC Weekendschool geen salarissen betaald waar-
over crisisheffing verschuldigd is. Het gemiddeld aantal fte’s over het 
schooljaar 2015-2016 bedroeg 46,2 fte. IMC Weekendschool heeft 
geen medewerkers in het buitenland in dienst.
Het pensioen is ondergebracht bij pensioenverzekeraar Avéro Ach-
mea. Het zogenaamde Waardewijs Pensioen is geënt op de pen-
sioenwetgeving die per 1 januari 2015 van toepassing is, meer 
transparantie door een duidelijke splitsing van de inleg voor pen- 
sioen en bijbehorende risicopremies en een duidelijke kostenstruc-

tuur. Pensioenverzekeringen kennen geen dekkingsgraad.
De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden.
Gemaakte onkosten worden gedeclareerd. Dit jaar is er voor de ge-
maakte kosten 421 euro uitbetaald. IMC Weekendschool heeft een 
twee hoofdige directie. De functie van strategisch directeur betrof ge-
durende het schooljaar 2015-2016 een fulltime dienstverband van 40 
uur per week. Vanaf half juli 2015 is er sprake van ouderschapsverlof 
en is de directeur operationele zaken 32 uur per week werkzaam.
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 2015-2016 2014-2015 
   

 € € 
Lonen en salarissen 1.844.589 1.744.728 
Sociale lasten 326.128 301.533 
Pensioenlasten 130.659 113.036 
Overige personeelskosten 88.955 120.674 
   

 2.390.331 2.279.971 
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splitsing van de inleg voor pensioen en bijbehorende risicopremies en een duidelijke kostenstructuur. 
Pensioenverzekeringen kennen geen dekkingsgraad. 
 
De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Gemaakte onkosten worden gedeclareerd. Dit jaar is er voor de gemaakte kosten 421 euro uitbetaald. IMC 
Weekendschool heeft een twee hoofdige directie. De functie van strategisch directeur betrof gedurende het 
schooljaar 2015-2016 een fulltime dienstverband van 40 uur per week. Vanaf half juli 2015 is er sprake van 
ouderschapsverlof en is de directeur operationele zaken 32 uur per week werkzaam. 
 
 2015-2016 2014-2015 
 

  
 € € 
   
Bruto salaris 126.820 121.851 
Onbelaste vergoedingen 3.927 2.770 
Belaste vergoedingen 8.882 6.921 
Sociale lasten 25.964 13.339 
 

  
 165.593 144.881 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

Overige gegevens 
 
Het resultaat is, ná goedkeuring van het bestuur, gedoteerd aan, het bestemmingsfonds en de continuïteitsreserve 
en onttrokken aan de overige reserves. Overschotten zijn toegevoegd aan de bestemmingsfondsen en 
continuïteitsreserves van de desbetreffende onderdelen.  
Het volledige overschot op de Centrale Weekendschool is verdeeld over de onderdelen met een negatief resultaat. 
Eerst zijn de vestigingen met een negatief resultaat kleiner dan 30.000 euro aangevuld tot neutraal. Het restant is 
over de overige onderdelen verdeeld op basis van het tekort van het onderdeel in verhouding tot het totale tekort 
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Overige gegevens 
 
Het resultaat is, ná goedkeuring van het bestuur, gedoteerd aan, het bestemmingsfonds en de continuïteitsreserve 
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136.966

29.166

175.941
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Overige gegevens
Het resultaat is, ná goedkeuring van het bestuur, gedoteerd aan, het 
bestemmingsfonds en de continuïteitsreserve en onttrokken aan de 
overige reserves. Overschotten zijn toegevoegd aan de bestemmings-
fondsen en continuïteitsreserves van de desbetreffende onderdelen. 
Het volledige overschot op de Centrale Weekendschool is verdeeld 
over de onderdelen met een negatief resultaat. Eerst zijn de vestiging-

en met een negatief resultaat kleiner dan 30.000 euro aangevuld tot 
neutraal. Het restant is over de overige onderdelen verdeeld op basis 
van het tekort van het onderdeel in verhouding tot het totale tekort 
van die onderdelen met een negatief resultaat hoger dan 30.000 euro. 
De resterende tekorten op deze onderdelen zijn ten laste van de des-
betreffende bestemmingsfondsen, continuïteitsreserves en overige 
reserves gebracht. 
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Financieel overzicht per onderdeel
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Centrale IMC Weekendschool   
Algemeen Management   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan CIWS Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Anoniem    € 80,000 
Botman Beheer Haarlem BV    € 1,000 
Stichting Charity Fund Rijsholt € 25,000   € 25,000 
Van Lanschot Bankiers € 5,000    
Subtotaal  € 30,000   € 106,000 
   
Rentebaten € 11,370   € 7,110 
   
Overige baten   
Overigen € 2,847   € 1,253 
Rentebaten     
Subtotaal € 2,847   € 1,253 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Achmea Holding € 73,961   € 0 
Janivo Stichting € 40,000    
Stichting IMC Goede Doel € 26,039   € 0 
Subtotaal  € 140,000   € 0 
   
Baten uit acties derden   
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 314 
Nationale Postcode Loterij  € 301,113   € 349,496 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool € 7,520   € 6,107 
Subtotaal  € 308,633   € 355,917 
   
Totaal opbrengsten € 492,850   € 470,280 
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen € 63,545   € 49,549 
Werving baten € 69,637   € 65,832 
Beheer en administratie € 359,668   € 337,055 
Totaal kosten € 492,850   € 452,436 
   
Bedrijfsresultaat € 0  € 17,845 
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IMC Weekendschool Amsterdam Noord   
  
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Amsterdam Noord Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Anonieme gift € 30,000   € 30,000 
The Elsevier Foundation    € 7,403 
Fonds Wiggers van Kerchem    € 5,000 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe € 10,000    
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - gift 110 jarig Lustrum    € 5,000 
Rabobank    € 5,000    
Rabobank Coöperatiefonds € 5,000    
Shell Nederland B.V.     € 1,000 
Stibbe B.V. € 10,000   € 10,000 
Subtotaal  € 60,000   € 58,403 
   
Baten uit acties derden   
Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam € 3,500   € 3,000 
Rotary Noord € 1,000   € 1,000 
Stibbe B.V. - kerstdonatie medewerkers  € 350   € 1,597 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 120 
Subtotaal  € 4,850   € 5,717 
   
Subsidies van overheden   
Stadsdeel Amsterdam Noord € 19,625   € 15,875 
Stadsdeel Amsterdam Noord € 8,800   € 8,800 
Subtotaal  € 28,425   € 24,675 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Stichting IMC Goede Doel € 50,000   € 57,294 
Subtotaal  € 50,000   € 57,294 
   
Baten uit acties derden   
Nationale Postcode Loterij  € 10,000   € 10,000 
Subtotaal  € 10,000   € 10,000 
   
Totaal opbrengsten € 153,275   € 156,089 
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Kosten  Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 151,286   € 154,881 
Werving baten  € 1,748   € 1,208 
Beheer en administratie  € 241    
Totaal kosten € 153,275   € 156,089 
   
Bedrijfsresultaat € 0   € 0 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 20,622   € 20,622 
Cumulatief bestemmingsfonds € 0   € 0 
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IMC Weekendschool Amsterdam West   
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Amsterdam West Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
A.T. Kearney B.V.    € 25,000 
Benefiet brunch € 805    
Brook Foundation € 25,000   € 25,000 
The Elsevier Foundation    € 18,989 
Fiep Westendorp Foundation € 15,000   € 5,000 
IBM Nederland B.V.  € 3,260   € 1,800 
KPMG Accountants N.V.  € 15,000   € 15,000 
P.W. Janssen’s Friesche Stichting € 10,000   € 5,000 
Rabobank  € 5,000   € 17,500 
Rabobank Coöperatiefonds € 5,000    
Redevco Foundation € 10,000   € 25,000 
Reed Elsevier Cares € 8,978    
Van Doorne N.V. € 15,000   € 10,000 
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser € 3,000    
Subtotaal  € 116,043   € 148,289 
   
Baten uit acties derden   
Rotary Amsterdam West    € 400 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 1,500 
Zuidas Run / Trefpunt-PRISM € 6,153    
Subtotaal  € 6,153   € 1,900 
   
Overige baten   
Overigen € 235    
Subtotaal  € 235   € 0 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Stichting IMC Goede Doel € 25,788    
Subtotaal  € 25,788   € 0 
   
Baten uit acties derden   
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 46 
Nationale Postcode Loterij € 10,000   € 10,000 
Subtotaal  € 10,000   € 10,046 
   
Totaal opbrengsten € 158,219   € 160,235 
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Kosten  Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 154,120   € 153,362 
Werving baten  € 4,099   € 3,405 
Beheer en administratie      
Totaal kosten € 158,219   € 156,767 
   
Bedrijfsresultaat € 0   € 3,468 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 29,235   € 32,703 
Cumulatief bestemmingsfonds € 0   € 0 
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IMC Weekendschool Amsterdam Zuidoost    
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Amsterdam Zuidoost Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
The Elsevier Foundation    € 7,403 
Fonds Wiggers van Kerchem  € 10,000   € 15,000 
Rabobank Coöperatiefonds € 5,000    
Rabobank Ledenraad € 5,000    
Redevco Foundation € 10,000   € 30,000 
Stichting Delta Lloyd Groep Foundation € 59,076   € 37,640 
Stichting RBS Nederland in the Community € 50,000   € 50,000 
Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen    € 10,000 
Zusters van ‘De Voorzienigheid’  € 2,500    
Subtotaal  € 141,576   € 150,043 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Léons Consultancy € 2,500   € 2,500 
Stichting IMC Goede Doel € 16,062   € 23,605 
Subtotaal  € 18,562   € 26,105 
   
Baten uit acties derden   
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 18 
Nationale Postcode Loterij € 10,000   € 10,000 
Subtotaal  € 10,000   € 10,018 
   
Totaal opbrengsten € 170,138   € 186,166 
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 169,575   € 185,462 
Werving baten  € 563   € 704 
Beheer en administratie      
Totaal kosten € 170,138   € 186,166 
   
Bedrijfsresultaat € 0   € 0 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 83,853   € 85,446 
Cumulatief bestemmingsfonds € 1,593   € 0 
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IMC Weekendschool Den Haag    
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Den Haag Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Anoniem € 10,000   € 10,000 
Dutch Flower Stichting    € 1,000 
Edli Foundation    € 15,000 
Fonds 1818 € 7,500   € 15,000 
Fonds 21 € 10,000   € 10,000 
Haagse Milieu Services € 500    
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. € 7,500   € 7,500 
Sdu Uitgevers € 3,500   € 3,500 
Shell Nederland B.V.  € 10,000   € 10,000 
Stichting Boschuysen € 10,000   € 10,000 
Stichting Madurodam Steunfonds € 25,000   € 25,000 
Subtotaal  € 84,000   € 107,000 
   
Baten uit acties derden   
IT Donations    € 3,500 
Rotary Club Rijswijk € 800   € 250 
Rotary Club Voorburg Vliet    € 7,000 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 305 
Vrienden van Astrid van Vliet & Sigrid van Iersel n.a.v. feest    € 1,335 
Vrienden van Daniella Gidaly n.a.v. feest    € 575 
Vrienden van Dirk van den Berg n.a.v. feest    € 355 
Subtotaal  € 800   € 13,320 
   
Subsidies van overheden   
Gemeente Den Haag € 23,333   € 23,333 
Gemeente Den Haag € 16,667   € 16,667 
Subtotaal  € 40,000   € 40,000 
   
Overige baten   
Overigen € 150   € 1,000 
Subtotaal  € 150   € 1,000 
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Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Stichting IMC Goede Doel € 26,453    
Subtotaal  € 26,453   € 0 
   
Baten uit acties derden   
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 108 
Nationale Postcode Loterij € 10,000   € 10,000 
Subtotaal  € 10,000   € 10,108 
   
Totaal opbrengsten € 161,403   € 171,428 
   
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 169,836   € 163,254 
Werving baten  € 1,666   € 2,953 
Beheer en administratie      
Totaal kosten € 171,502   € 166,207 
   
Bedrijfsresultaat (€ 10,099)  € 5,221 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 0   € 10,108 
Cumulatief bestemmingsfonds € 81,413   € 76,527 

 



76  Jaarverslag & jaarrekening 2015 - 2016    IMC Weekendschool

IMC Weekendschool Groningen   
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Groningen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
BAN PersoneelsDiensten € 12,000   € 10,000 
Fonds 21 € 10,000   € 10,000 
Mamamini Fonds    € 2,250 
N.V. Nederlandse Gasunie € 7,500    
Peperzaken B.V.    € 1,088 
Stichting Charity Fund Rijsholt € 75,000   € 75,000 
Stichting Jonkheer Rhijnvis Feithfonds € 500   € 500 
Stichting Zabawas € 4,025    
Voys en Devhouse Spindle    € 10,000 
Voys B.V.  € 10,250    
Subtotaal  € 119,275   € 108,838 
   
Baten uit acties derden   
BAZES € 11,898    
Jumbo/Teaming Maripaan € 920    
Rabobank Stad en Midden Groningen    € 1,000 
Rotary ‘Denny de Wensboom actie’ € 10,000    
Rotary Groningen Duckrace    € 10,000 
Stichting STAR € 1,030    
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 180 
Subtotaal  € 23,848   € 11,180 
   
Overige baten   
Overigen € 765   € 1,470 
Subtotaal  € 765   € 1,470 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Stichting IMC Goede Doel    € 22,010 
Subtotaal  € 0   € 22,010 
   
Baten uit acties derden 2014/2015  2015/2016
Nationale Postcode Loterij € 17,317   € 22,584 
Subtotaal  € 17,317   € 22,584 
   
Totaal opbrengsten € 161,205   € 166,082 
   



Jaarverslag & jaarrekening 2015 - 2016    IMC Weekendschool 77

Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 159,747  € 163,401
Werving baten  € 1,458  € 2,681
Beheer en administratie      
Totaal kosten € 161,205  € 166,082
   
Bedrijfsresultaat € 0  € 0
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IMC Weekendschool Nijmegen    
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Nijmegen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Alewijnse Holding B.V. € 5,000   € 5,000 
Anoniem    € 1,000 
Anton Jurgens Fonds € 25,000   € 25,000 
Fonds 21 € 10,000   € 10,000 
nul25  € 5,000   € 5,000 
Portaal Nijmegen € 10,000   € 5,000 
Rabobank Rijk van Nijmegen    € 5,000 
Stichting Armoedefonds    € 1,500 
Stichting Dorodarte  € 2,000   € 2,000 
Stichting OPUS € 25,000   € 25,000 
Stichting Pegels voor Vlegels    € 4,000 
Stichting Zabawas € 5,487    
Subtotaal  € 87,487   € 88,500 
   
Baten uit acties derden   
Anoniem    € 1,057 
Benefiet Nijmegen  € 9,026    
Croes Bouwtechnisch Ingeniers    € 3,500 
GlaxoSmithKline B.V. € 6,775    
Radboud - kerstgeschenk    € 270 
Royal HaskoningDHV    € 1,372 
Subtotaal  € 15,801   € 6,199 
   
Subsidies van overheden   
Gemeente Nijmegen € 15,000   € 15,000 
Subtotaal  € 15,000   € 15,000 
   
Overige baten   
Overigen € 765    
Subtotaal  € 765   € 0 
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Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Stichting IMC Goede Doel    € 20,509 
Subtotaal  € 20,000   € 20,509 
   
Baten uit acties derden   
Nationale Postcode Loterij € 16,167   € 45,672 
Subtotaal  € 16,167   € 45,672 
   
Totaal opbrengsten € 155,220   € 175,880 
   
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 159,967   € 172,127 
Werving baten  € 4,788  € 3,753
Beheer en administratie  € 454  
Totaal kosten € 165,209  € 175,880
   
Bedrijfsresultaat (€ 9,989)  € 0
Cumulatievecontinuïteitsreserve € 0  € 0
Cumulatief bestemmingsonds € 0  € 0
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IMC Weekendschool Rotterdam Delfshaven   
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Rotterdam Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Anonieme gift € 10,000   € 10,000 
Anonieme gift    € 10,000 
Cardano € 15,000   € 15,000 
Daniel van der Vorm Stichting    € 3,000 
DeltaPORT Donatiefonds    € 2,000 
Europe Container Terminals B.V. € 10,000   € 10,000 
Fonds 21 € 10,000   € 10,000 
Mammoet Holding B.V. € 15,000   € 15,000 
NautaDutilh N.V.  € 10,000   € 10,000 
Snickers-de Bruijn Stichting € 3,000   € 3,000 
Stichting Bevordering van Volkskracht € 10,000   € 10,000 
Stichting Burger Weeshuis Delfshaven € 5,000   € 15,753 
Stichting De Groot Fonds    € 10,000 
Stichting Elise Mathilde Fonds  € 2,000   € 2,000 
Stichting Fonds Familie van Beek € 2,000   € 3,000 
Stichting Shalom Foundation € 10,000    
Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam € 5,000   € 5,000 
Van Oord Dredging and Marine Contractors bv    € 10,000 
Subtotaal  € 107,000   € 143,753 
   
Baten uit acties derden   
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 60 
Subtotaal  € 0   € 60 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit acties derden 2014/2015  2015/2016
Nationale Postcode Loterij € 40,147   € 10,000 
Subtotaal  € 40,147   € 10,000 
   
Totaal opbrengsten € 147,147   € 153,813 
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Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 157,738   € 153,132 
Werving baten  € 834   € 681 
Beheer en administratie  € 83    
Totaal kosten € 158,655   € 153,813 
   
Bedrijfsresultaat (€ 11,508)  € 0
Cumulatieve continuïteitsreserve € 10,000   € 20,000 
Cumulatief bestemmingsfonds € 75,821   € 65,821 
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IMC Weekendschool Rotterdam Zuid   
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Rotterdam Zuid Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Adessium Foundation € 40,000   € 40,000 
Cardano € 10,091   € 10,000 
Club van oud-studenten in Rotterdam € 30,000   € 30,000 
Samskip Multimodal BV € 7,500   € 7,500 
Stichting Burger Weeshuis Delfshaven    € 9,247 
Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam € 10,000   € 10,000 
Stichting Opzoomer Mee & Bewonersidee Rotterdam     € 4,500 
Vebego Foundation    € 10,000 
Unilever Benelux Foundation    € 5,000 
G.Ph. Verhagen-Stichting    € 20,000 
Subtotaal  € 97,591   € 146,247 
   
Baten uit acties derden   
Rotary Club Zuidplas    € 350 
Rotary Rotterdam Noord    € 500 
Subtotaal  € 0   € 850 
   
Overige baten   
Overigen    € 46 
Subtotaal  € 0   € 46 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit acties derden 2014/2015  2015/2016
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 698 
Nationale Postcode Loterij € 10,000   € 10,000 
Subtotaal  € 10,000   € 10,698 
   
Totaal opbrengsten € 107,591   € 157,841 
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Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 101,152   € 143,876 
Werving baten  € 436    
Beheer en administratie  (€ 9)   
Totaal kosten € 101,579   € 143,876 
   
Bedrijfsresultaat € 6,012   € 13,965 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 16,543   € 27,241 
Cumulatief bestemmingsfonds € 3,001   € 6,268 
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IMC Weekendschool Tilburg 
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Tilburg Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Aim2B € 845    
Anoniem    € 20,000 
ASML Foundation    € 25,000 
Enexis B.V.  € 35,000   € 35,000 
Hoppenbrouwers Elektrotechniek BV € 700   € 615 
Janssen / JJCCT € 30,000   € 30,000 
Johan Stekelenburg Stichting € 2,738   € 2,973 
Joannes Bosco Stichting    € 5,000 
Notariële schenkingen € 2,000   € 2,000 
Rabobank Tilburg en omstreken  € 5,000    
Stichting Dijkverzwaring € 15,000    
Stichting Jacques de Leeuw € 500    
Stichting Retera - van het Hof € 20,000   € 20,000 
Stichting Zabawas  € 11,988    
Van Leeuwen Coaching  € 1,500   € 1,500 
Vebego Foundation € 20,000    
Subtotaal  € 145,271   € 142,088 
   
Baten uit acties derden   
Enexis    € 1,200 
IT Donations    € 971 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 21,930 
VNSG    € 1,880 
Vrienden van Toon en Cathelijne van Leeuwen n.a.v. feest    € 775 
Subtotaal  € 0   € 26,756 
   
Subsidies van overheden   
Gemeente Tilburg    € 20,076 
Subtotaal  € 0   € 20,076 
   
Overige baten   
Overigen € 2,330   € 236 
Subtotaal  € 2,330   € 236 
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Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Achmea Holding € 26,040    
Subtotaal  € 26,040   € 0 
   
Baten uit acties derden   
Nationale Postcode Loterij € 10,000   € 10,024 
Subtotaal  € 10,000   € 10,024 
   
Totaal opbrengsten € 183,641   € 199,180 
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 181,325   € 196,030 
Werving baten  € 2,316   € 3,150 
Beheer en administratie      
Totaal kosten € 183,641   € 199,180 
   
Bedrijfsresultaat € 0   € 0 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 0   € 10,024 
Cumulatief bestemmingsfonds € 75,897   € 65,873 
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IMC Weekendschool Utrecht     
  
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan vestiging Utrecht Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Ballast Nedam N.V.  € 10,000    
Fiep Westendorp Foundation € 15,000   € 5,000 
Fonds 21 € 10,000   € 10,000 
Janivo Stichting    € 25,000 
Oracle Nederland B.V.  € 15,000   € 15,000 
Rabobank Utrecht € 10,000   € 7,500 
RDO Balije van Utrecht    € 1,430 
SHV Holdings N.V. € 25,000   € 25,000 
Stichting Elise Mathilde Fonds € 2,000   € 2,000 
Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis € 3,000   € 3,000 
Stichting Mundo Crastino Meliori    € 2,500 
Stichting Theodora Boasson € 5,000    
De Winter-Heijnsius Stichting € 3,000    
Subtotaal  € 98,000   € 96,430 
   
Baten uit acties derden   
Enof creatieve communicatie - opbrengst bingo    € 1,500 
Makro Kerstpakket ICN    € 425 
Rotary Utrecht Noord    € 300 
Stichting Books 4 Life Utrecht    € 4,096 
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 100 
Subtotaal  € 0   € 6,421 
   
Overige baten   
Overigen    € 60 
Subtotaal  € 0   € 60 
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Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
ING Bank N.V.  € 20,000    
Stichting IMC Goede Doel € 15,659   € 36,582 
Subtotaal  € 35,659   € 36,582 
   
Baten uit acties derden   
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 800 
Nationale Postcode Loterij € 14,183   € 30,915 
Subtotaal  € 14,183   € 31,715 
   
Totaal opbrengsten € 147,842   € 171,208 
   
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 162,738   € 171,208 
Werving baten  € 46    
Beheer en administratie  € 267    
Totaal kosten € 163,051   € 171,208 
   
Bedrijfsresultaat (€ 15,209)  € 0 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 0   € 0 
Cumulatief bestemmingsfonds € 0   € 0 
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Research & Development   
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan R & D Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Anomieme gift € 70,000    
ING Nederland Fonds  € 30,000   € 30,000 
Goudse Weekendschool    € 421 
Stichting IMC Goede Doel    € 35,000 
Subtotaal  € 100,000   € 65,421 
   
Overige baten   
Overigen € 207   € 100 
Subtotaal  € 207   € 100 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit acties derden 2014/2015  2015/2016
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 129 
Nationale Postcode Loterij € 8,824   € 62,778 
Subtotaal  € 8,824   € 62,907 
   
Totaal opbrengsten € 109,031   € 128,428 
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 98,877   € 127,863 
Werving baten  € 9,776   € 565 
Beheer en administratie  € 378    
Totaal kosten € 109,031   € 128,428 
   
Bedrijfsresultaat € 0  € 0 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 10,000   € 62,486 
Cumulatief bestemmingsfonds € 52,486   € 0 
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IMC Basis   
   
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan R & D / IMC Basis Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
The Dreamery Foundation    € 25,000 
Stichting IMC Goede Doel    € 65,000 
Stichting OPUS € 25,000   € 25,000 
Stichting Projecten Lions Club Crailo  € 25,000   € 25,000 
Subtotaal  € 50,000   € 140,000 
   
Overige baten   
Stichting Openbaar Onderwijs Noord € 28,733    
Subtotaal  € 28,733   € 0 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten uit acties derden 2014/2015  2015/2016
Nationale Postcode Loterij € 1,043     
Subtotaal  € 1,043   € 0 
   
Totaal opbrengsten € 79,776    € 140,000 
   
Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen € 79,654   € 119,315 
Werving baten     
Beheer en administratie € 122    
Totaal kosten € 79,776   € 119,315 
   
Bedrijfsresultaat € 0  € 20,685 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 0  € 0 
Cumulatief bestemmingsfonds € 0  € 20,685 
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IMC Alumni   
  
(x € 1)   
Bijdragen toegekend aan IMC Alumni Actual  Actual
Baten uit eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Anonieme partner € 20,000   € 15,000 
APG € 30,000   € 30,000 
IBM Nederland B.V.    € 1,000 
Cardano (**IMC Alumni Rotterdam)    € 5,000 
ING Nederland Fonds € 100,000   € 100,000 
NautaDutilh N.V.  1,500  € 7,003 
Oranje Fonds € 10,000    
Oranje Fonds € 2,500    
Ploum Lodder Princen (**IMC Alumni Rotterdam) € 1,500    
Pro Juventute Steunstichting ‘s-Gravenhage (**IMC Alumni Den Haag) € 7,500   € 7,500 
Rabobank Coöperatiefonds € 5,000    
Stiching Hulp na Onderzoek (IMC Alumni Amsterdam Noord)    € 4,000 
Stichting Nederlands Jeugdinstituut/NJi € 14,343    
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden (**IMC Alumni Amsterdam West) € 8,000   € 8,000 
Subtotaal  € 200,343   € 177,503 
   
Baten uit acties derden    
Stichting Vrienden van IMC Weekendschool    € 80 
Subtotaal  € 0   € 80 
   
Algemeen toegekende bijdragen Actual  Actual
Baten eigen fondsenwerving 2014/2015  2015/2016
Achmea Holding    € 50,000 
Stichting IMC Goede Doel      
Subtotaal  € 0   € 50,000 
   
Baten uit acties derden 2014/2015  2015/2016
Nationaal Fonds Kinderhulp - Collecte    € 152 
Nationale Postcode Loterij € 41,205   € 43,530 
Subtotaal  € 41,205   € 43,682 
   
Totaal opbrengsten € 241,548   € 271,265 
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Kosten Actual  Actual
 2014/2015  2015/2016
Besteed aan doelstellingen  € 252,393   € 269,973 
Werving baten  € 612   € 1,292 
Beheer en administratie  € 454    
Totaal kosten € 253,459   € 271,265 
   
Bedrijfsresultaat (€ 11,911)  € 0 
Cumulatieve continuïteitsreserve € 24,390   € 0 
Cumulatief bestemmingsfonds € 0   € 0 
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Jaarplan
Alle activiteiten van IMC Weekendschool zijn gericht op een op-
timaal aanbod aan de deelnemers en het stapsgewijs versprei-
den van de weekendschool missie, visie en methode. De week-
endschool richt zich op de plekken waar dat het hardst nodig is: 
sociaaleconomische achterstandswijken. Het jaarplan voor het 
schooljaar 2016-2017 is opgesteld in lijn met het IMC Weekend-
school beleidsplan 2014-2017. 
In schooljaar 2016-2017 ligt de focus van alle medewerkers op 
zich (verder) eigen maken van de weekendschool missie en visie 
en het versterken van de eigen professionele rol daarin. Doelstel-
lingen zijn: 1) tien sterke en financieel gezonde vestigingen waarin 
voorbeeldig weekendschool onderwijs wordt geboden, met lan-
delijke uitstraling en actieve alumni-netwerken, 2) een sterk lan-
delijk alumninetwerk waarin alumni werken aan hun toekomst en 
de jongere generaties verder helpen, ondersteund door een ac-
tief betrokken groep van bedrijven en instellingen die structureel  
stages en trainingen aanbieden, 3) opschaling van IMC Basis naar 
tenminste tien scholen in het reguliere onderwijs, 4) alle mede-
werkers informeren alle stakeholders over de missie en onder-
zoeksresultaten van IMC Weekendschool.

Begroting
Om het risico en de gevolgen van tegenvallende inkomsten zo veel 
mogelijk te beperken is voor 2016-2017 behoudend begroot. Er 
worden dit schooljaar geen grote investeringen gedaan. Weekend-
school breed let men scherp op de uitgaven en bijdragen worden 
zo effectief mogelijk besteed. Meer dan 75% van de donaties wordt 
direct aan het hoofddoel besteed. Alle vestigingen focussen op het 
voortzetten van de stijgende lijn van participatie en het benutten 
van alle beschikbare plaatsen. Het totaal aantal leerlingen en alum-
ni dat deelneemt, is meer dan drieduizend. De kosten per leerling 
zijn niet meer dan maximaal 1.500 euro per jaar. IMC Alumni groeit 
naar 2.300 oud-leerlingen. De kosten per alumnus zullen niet meer 
dan 145 euro per jaar bedragen. Aan IMC Basis nemen vijf basis-
scholen en meer dan tweehonderdvijftig leerlingen deel. In de loop 
van het schooljaar wordt IMC Basis opgeschaald naar tenminste 
tien scholen.
Personeelsbegroting: binnen de begroting ontstaan enkele vaca-
tures, door verschuivingen op de vestigingen en bij IMC Basis. 
Nieuwe IMC Basis scholen, met bijbehorend personeel, worden 
alleen gestart indien er lokale financiering beschikbaar is. De enige 
groei op de personeelsbegroting is voor het versterken van het 
centrale IMC Basis team en voor IMC Weekendschool On Tour. 
Overige kosten: het lokale IMC Alumni budget van 7.500 euro blijft 
gehandhaafd, de totale begroting van IMC Alumni zal niet verder 
toenemen. De kosten voor fondsenwerving bedragen niet meer 
dan 10% van de baten uit eigen fondsenwerving. De begroting 
beloopt 2.917.273 euro, waarvan 1.782.202 euro wordt besteed 
aan de vestigingen, 682.068 euro aan R&D, IMC Basis, IMC on 
Tour en IMC Alumni, 394.862 euro aan beheer en administratie en 
58.141 euro aan fondsenwerving. De begroting werd vastgesteld 
in de bestuursvergadering van 28 juni 2016. 
Per balansdatum is er 1.571.130 euro aan opbrengsten toegezegd, 
399.088 euro staat in aanvraag en bij aanvang van het schooljaar 
staat er 1.022.725 gepland om aan te vragen. 

Vooruitblik

Speerpunten 2016 – 2017
1. Kwaliteitsgerichtheid
2. Communicatie, kennisdeling en afstemming
3. Financiën en fondsenwerving
4. IMC Alumni
5. IMC Basis
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Vestigingen en kwaliteit 
Elke vestiging zal in het eigen meerjarenplan de visie op IMC 
Alumni, leerlingparticipatie, financiën en fondsenwerving en team 
en de teamontwikkeling formuleren. Bij de werving wordt naast 
de bestaande bezoeken aan basisscholen door de vestigingen in  
Amsterdam West, Groningen, Nijmegen en Utrecht gebruik  
gemaakt van Open Dagen. In Tilburg en Amsterdam Zuidoost 
werkt men met alle drie de jaargroepen vanuit de opzet van Plan 50 
en worden pilots uitgevoerd met een nieuwe verdeling over de jaar-
groepen. Geïnspireerd op deze successen maken ook andere ves-
tigingen zich op om met vijftig leerlingen of andere invullingen van 
bijvoorbeeld het derde leerjaar te experimenteren. Dit schooljaar zal 
de inhoud van de derde jaar aandacht hebben. In het derde jaar 
is kans op uitval, door overstap naar een andere school en andere 
bezigheden, relatief groot. Tegelijkertijd is het derde jaar erg belang-
rijk voor de verbinding naar IMC Alumni, en leert de ervaring dat 
derdejaars veel aan het programma ontlenen. Binnen vestigingen 
wordt samen met de afdeling conceptbegeleiding gekeken of 
onder andere (extra) huiswerkbegeleiding, masterclasses, het be-
trekken van oud-leerlingen en een korte lescyclus een nog groter 
bindend effect heeft op de leerlingen. Uiteraard hebben de teams 
onverminderd aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.  
Binnen de organisatie zet de afdeling Conceptbegeleiding zich in 
om de verbinding tussen vestigingen en IMC Alumni te versterken 
en om de inhoudelijke samenwerking te verdiepen. Bij de start van 
het schooljaar zal intranet ‘Weekie’ worden gelanceerd, wat de 
kennisdeling en interactie tussen de vestigingen en afdelingen zal 
optimaliseren.

IMC Alumni 
IMC Weekendschool streeft ernaar dat jongeren een plek in de 
samenleving vinden die past bij hun voorkeuren en capaciteiten. 
Alumni weten hoe ze het netwerk van de weekendschool zo ef-
ficiënt mogelijk benutten en slim in kunnen zetten. Daarnaast spelen 

zij zelf een actieve rol in het netwerk, dat uitgroeit tot een netwerk 
dat zichzelf grotendeels organiseert. In het komend schooljaar zal 
IMC Alumni werken aan meer connectie tussen partners en alumni, 
de doorontwikkeling van de online community en samenwerken 
met bestaande alumnicontacten om op meer plekken de inbreng 
van alumni-experts in te zetten.

IMC Basis
In de komende twee schooljaren wordt IMC Basis opgeschaald naar 
zestien basisscholen, van verschillende denominaties, in achter-
standswijken van middelgrote gemeentes, verspreid over Nederland. 
Het doel van IMC Basis is verspreiding van het IMC Weekendschool 
gedachtegoed in het reguliere onderwijs. IMC Basisscholen starten 
uitsluitend wanneer lokale financiering is aangetrokken. 

Alumna Eri-Ann voor het rolmodellenproject in Tilburg (foto: Michel klop)
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IMC Weekendschool On Tour
In IMC Weekendschool On Tour wordt aan nieuwkomers met 
een verblijfsvergunning gedurende het gehele taalklasjaar een 
dagdeel per week IMC Weekendschool onderwijs aangeboden.  
Leerlingen krijgen een serie weekendschool vakken met gedreven 
gastdocenten en betrokken alumni uit allerlei werk- en studievelden. 
Aangezien deze kinderen naast school geen dagbesteding hebben 
is het plan om in de schoolvakanties door te gaan en het jaar te 
besluiten met een Summer School. IMC Weekendschool organi-
seert dit programma om vluchtelingenkinderen positief in contact 
te brengen met de Nederlandse samenleving en bij te dragen aan 
hun toekomstperspectieven en welbevinden. IMC Weekendschool 
On Tour biedt in eerste instantie een kortdurende lessenserie op 
een ISK. Zodra de financiën het toelaten kan dit worden omgezet 
in een langdurig IMC Basis programma op diezelfde school, en op 
meerdere locaties.

Onderzoek
De volgende stap in de lopende onderzoeken wordt genomen. 
Bij de start van het schooljaar zal een voormeting plaatsvinden 
ten behoeve van het directe leereffecten onderzoek. De impact-
map zal worden vervolmaakt. Een wetenschappelijk artikel over 
het onderzoek naar de uitgestelde effecten van weekendschool 
onderwijs, alsmede een handelseditie worden geschreven en ge-
publiceerd. Ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van 
‘performance- en impactmeasurement’. Analoog aan het gastdo-
centenevaluatieformulier zal een evaluatieformulier voor vrijwilligers 
worden ontwikkeld en in het CRM gebracht. Ook dit jaar zal het 
onderzoeksteam actief op zoek gaan naar samenwerkingspartners 
op universiteiten.

Building a Global Network
In de afgelopen jaren zijn in samenwerking met IMC Weekend-
school weekendscholen opgezet in Hong Kong (een locatie) en 
Brussel (drie locaties). De i-Future Weekend School in Hong Kong 
en TADA (Toekomstatelier / Atelier de l’Avenir) in Brussel krijgen 
ondersteuning bij de kwalitatieve invulling. In 2016-2017 wordt 
deze steun voortgezet en wordt een model voor verdergaande 
kennisuitwisseling opgezet.
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