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Derdejaars leerling Ouassima Es Saouiki uit Den Haag ging voor het vak (en bijbehorend) tijdschrift op de foto met haar rolmodel, 
visagiste Nabila Leo. (Foto: Stefanie Smans)
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Voorwoord
In januari 2018 bestond IMC Weekendschool twintig jaar. In die jaren groeiden we naar een wekelijks 
bereik van 2400 jongeren op 35 locaties in 21 steden. Met veel passie werkt ons team samen met meer  
dan 5000 gastdocenten en vrijwilligers aan aanvullend onderwijs voor onze jongeren op de plaatsen  
waar dit het hardst nodig is. In dit jaarbericht presenteren we met trots het bestuursverslag van  
Stichting IMC Weekendschool over schooljaar 2017-2018.

Zeer trots zijn we op het maatschappelijk draagvlak en de steun van onze partners, vrijwilligers, adviseurs 
en uiteraard onze gastdocenten. Gedurende 32 weken namen jongeren deel aan de activiteiten op de tien 
zondagse IMC Weekendscholen, de veertien IMC Basis scholen en de zeven IMC on Tour scholen. In het 
voorjaar vierden 287 derdejaars leerlingen - na 81 lesweken - hun overstap naar IMC Alumni op Business 
Universiteit Nyenrode. Zij maken nu deel uit van ons unieke alumninetwerk dat groeide naar bijna  
2700 oud-leerlingen.  

Ons werk werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij, vele 
corporate partners, vermogensfondsen, particuliere giften, gemeentelijke subsidies (IMC Basis en on Tour), 
service clubs en lokaal MKB. De totale begroting groeide naar 3,5 miljoen euro. Van alle bijdragen werd  
85% direct besteed aan de doelstelling. 

Wij bedanken al onze partners en vrijwilligers en in het bijzonder de gastdocenten voor hun betrokkenheid 
bij onze leerlingen en alumni. We kijken terug op een fantastische jubileumviering met ons gehele netwerk 
op 13 oktober in de Westerkerk te Amsterdam.

Rob Defares
Voorzitter bestuur 5



Introductie 

“ Wie met volle overtuiging zijn 
interesses volgt, haalt het meeste 
uit zijn leven. Daarom laat IMC 
Weekendschool nieuwsgierige 
jongeren uit achterstandswijken 
kennismaken met enthousiaste 
professionals en hun uiteenlopende 
vakgebieden. We richten onze 
lessen zo in, dat er prikkelende, 
magische momenten ontstaan.  
Dat worden ervaringen die 
bijblijven en de horizon verbreden. 
We stimuleren het lef van onze 
leerlingen en bieden hen een 
ijzersterk netwerk. Zo geven we  
hun de bagage mee om te kunnen 
worden wie ze willen zijn.”

Met deze motivatie is in 1998 IMC Weekendschool 
opgericht door psycholoog Heleen Terwijn. Zij startte 
met steun van IMC Financial Markets & Asset 
Management de eerste vestiging in Amsterdam 
Zuidoost. Anno 2018 volgen 2400 nieuwsgierige 
jongeren op die plaatsten waar het, het hardst nodig is 
wekelijks één van de drie programma’s en is er een groot 
maatschappelijk draagvlak. IMC Weekendschool is in 
beweging en verbreedt de scope naar het reguliere 
onderwijs. Naast de scholen bestaat de organisatie uit de 
onderdelen IMC Alumni, Research & Development en 
het centrale team. De stichting heeft als vestigingsplaats 
Amsterdam en is aangewezen als ANBI.
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Over IMC 
Weekend- 
school

Heleen Terwijn en Urwin Vyent (stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuidoost) tijdens het feest ter gelegenheid  
van het 20-jarig bestaan van de vestiging Amsterdam Zuidoost
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Wij zijn IMC Weekendschool: 
onderwijsvernieuwers

Leerlingen van IMC on Tour mochten deelnemen aan het nieuwjaarsconcert dat het Ricciotti Ensemble in januari  
verzorgde in de Amsterdamse Posthoornkerk
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Corporate story
Wij zijn IMC Weekendschool. De potentie en ontwikkeling van jongeren in Nederland staat bij ons centraal.  
We beseffen dat niet elke jongere gelijke kansen heeft op dit gebied. Daarom helpen wij hen die van huis uit de 
kans niet krijgen, om zich breed te oriënteren. Om te ervaren waar ze goed in zijn en uit te vinden waar ze warm 
van worden. Dat doen we met een vernieuwende vorm van onderwijs en door het onderwijs te vernieuwen.

Onderwijsvernieuwing drijft ons dan ook. We zien namelijk al langer dat de wereld verandert, evolueert.  
En we zien ook dat jongeren anders zijn dan vroeger en dat ze andere behoeftes en wensen hebben. Bovendien 
zijn er vandaag de dag hele andere banen en werkvelden dan twintig jaar geleden. En: over twintig jaar zal het 
ongetwijfeld weer heel anders zijn. 

Vanuit IMC Weekendschool richten we ons op die cruciale doelgroep van straks. Juist die doelgroep willen we op 
een positieve manier de wereld laten zien. Waardoor ze nog beter en meer gefundeerd hun eigen keuzes kunnen 
maken. Wij vormen de brug tussen de jongeren en de maatschappij.

Onze boodschap aan onze jongeren? IMC Weekendschool laat je de wereld zien. Een wereld die je nog niet kent. 
Daarbij is de vorm bepalend. De manier waarop we jongeren benaderen, is cruciaal, geloven wij. We omarmen 
verschillen tussen jongeren; dat is juist zo mooi. En we laten hen ontdekken.

IMC Weekendschool raakt en beweegt niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten. Hun enthousiasme en 
energie zijn ongekend. Ons systeem is een interessant en sterk systeem voor elke school, maar we beginnen waar 
we het hardst nodig zijn. We omarmen de wethouders en werken samen met de inspectie. Het is het allermooiste 
wanneer zij ons aanbevelen.

Wij zijn IMC Weekendschool. Honderd procent mensenwerk. Een combinatie van gedreven betaalde krachten, 
gepassioneerde vrijwilligers, krachtige alumni en enthousiaste leerlingen. 

We geloven dat er voor iedereen een goede plek in de samenleving is. IMC Weekendschool bereidt jongeren 
hierop voor door hun blikveld te verruimen en hun enthousiasme te vergroten. 

Het is een plek waar je als jongere jezelf ontdekt en… de wereld. 

Wij zijn IMC Weekendschool: onderwijsvernieuwers.
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Missie 
IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle 
schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. 
Motivatie voor een specifieke levensrichting is de uitkomst van een ontwikkelingsproces waarin  
jongeren de kans moeten krijgen te experimenteren met hun voorkeuren. Essentieel voor het  
kunnen richten van motivatie is dat jongeren de samenleving leren kennen, zichzelf leren kennen  
(hun interesses, hun kwaliteiten) en dat ze het lef ontwikkelen om hun interesses te volgen.

Visie 
Regulier onderwijs is primair gericht op het behalen van diploma’s (liefst het hoogste diploma).  
Maar de weekendschool stelt motivatie centraal. Weekendschool onderwijs sluit aan bij de natuurlijke 
motivatie van kinderen om de wereld te ontdekken. Op de weekendschool leren jongeren niet ‘voor later,’ 
maar leren ze wat later is. Door experimenteren met sociale rollen leggen weekendschool jongeren de 
basis voor de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: gemotiveerd hun plek innemen in de samenleving.

Op de weekendschool krijgen jongeren, in de ontvankelijke leeftijd van tien tot veertien jaar, drie jaar lang 
elke zondag les van professionals (vrijwilligers) die met plezier hun vak uitoefenen. Het driejarig curriculum 
omvat academische vakken (alfa, beta, gamma), kunsten, maatschappelijk relevante vakken zoals politiek, 
journalistiek en ondernemen, en vakken waar de leerlingen uit zichzelf om vragen. Centraal staat de 
interactie met de gastdocenten, aan wie de jongeren alles kunnen vragen. De weekendschool is voor 
jongeren van alle schoolniveaus. 
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Doelstelling
De centrale doelstelling is jongeren erop voor te bereiden zelfstandig en gemotiveerd hun plaats te vinden 
in de samenleving. Hiertoe wordt concreet gewerkt aan drie doelstellingen; toekomstperspectieven 
verbreden; zelfvertrouwen vergroten; versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving. 

De statutaire doelstelling van Stichting IMC Weekendschool is:
• Het organiseren van aanvullend onderwijs op het gebied van de wetenschappen, de kunsten en de 

professionele beroepen voor kinderen in de leerplichtige leeftijd, en 
• Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van eigen activiteiten van kinderen in de leerplichtige 

leeftijd op deze terreinen.

Leerling van IMC on Tour dirigeerde bij het nieuwjaarsconcert van het Ricciotti Ensemble

‘ Zelfstandig kunnen we niet allerlei maatschappelijke doelen bereiken; we hebben 
maatschappelijke partners nodig met kennis van zaken en de juiste expertise. We zijn  
blij dat we via IMC Weekendschool een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.’  
 
Kirsten Ottens, ING Nederland Fonds
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Organisatie 
en cultuur

Op de Heroes Day, het jaarijkse event voor 18-plus alumni, nam de derde lichting weekendschool ambassadeurs  
op 10 juni een diploma in ontvangst. (foto: Pim Rusch) 
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Team en cultuur
IMC Weekendschool is een open, resultaatgerichte, lerende en vernieuwende organisatie. De 
verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Daar waar direct wordt gewerkt aan de 
doelstellingen is er de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inhoud. Er heerst een cultuur van 
verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wederzijds respect, vertrouwen en collegialiteit staan 
hierbij centraal. Medewerkers en vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het succes. 

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 arbeidsvoorwaarden, trainingen  
en opleidingsmogelijkheden bieden iedereen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Het team telt  
115 medewerkers en 52 fte. De gemiddelde leeftijd is 34 jaar. Er zijn verschillende alumni werkzaam. 
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Gastdocenten  
en vrijwilligers
Het afgelopen jaar zetten maar liefst 5120 
vrijwilligers zich in als gastdocent, begeleider, 
mentor of coach. Persoonlijke aandacht voor de 
leerlingen van enthousiaste professionals als 
gastdocent is de essentie van het weekendschool-
onderwijs. Betrokken vrijwilligers zijn onmisbaar 
bij de uitvoering van het onderwijs. Een belang-
rijke waarde is dat werken en leren iets is waar je 
plezier aan kan beleven. Leerlingen krijgen les 
van vakexperts, zij demonstreren dit impliciet. 
Hierdoor gaan de leerlingen bewuster denken 
over welke richting zij aan hun eigen leven willen 
geven. Begeleiders ondersteunen groepjes 
leerlingen bij opdrachten. Gastdocenten worden 
in de voorbereiding en bij de lesopzet begeleid 
door de coördinatoren. Voor individuele 
begeleiding zijn veel vrijwilligers nodig. Zij 
ondersteunen leerlingen door bijles te geven, of 
door coach of mentor te worden. Van vaste 
vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) gevraagd. Het aantal betrokken 
vrijwilligers groeit, dankzij hen kan  
IMC Weekendschool haar mooie werk doen.

‘ Iets zelf onderzoeken: dat is nou 
journalistiek’ 
 
Nadia Ezzeroili, Volkskrantjournalist
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Bestuur en directie
In de bestuursvergadering van 2 juli is er afscheid genomen van Carien Pot als secretaris van het bestuur. Carien 
is bijna 10 jaar actief geweest in het bestuur van Stichting IMC Weekendschool. Per 2 juli 2018 is June de Groot 
van Embden benoemd in het bestuur. Het bestuur telt drie leden: voorzitter Rob Defares, penningmeester Rien 
van Gendt en secretaris, June de Groot van Embden. De bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd en 
dragen de eindverantwoordelijkheid voor Stichting IMC Weekendschool, zij ontvangen geen beloning. Periodiek 
wordt het functioneren geëvalueerd. In de zomervergadering wordt de zelfevaluatie besproken met de directie. 

Het bestuur is viermaal bijeengekomen, in september, 
december, maart en juli. Naast de financiële situatie, de 
jaarrekening en begroting bespraken zij onder andere de 
strategie voor IMC Basis, IMC on Tour en IMC Alumni. 
Relevante nevenfuncties worden vermeld op de website. 
Conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen wordt 
er een duidelijke functiescheiding aangehouden. Het 
bestuur beoordeelt de begroting en het strategisch 
meer jarenplan 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 directie bestaat uit oprichter 
en strategisch directeur Heleen Terwijn en directeur 
operationele zaken Marion Weijman. 

‘IMC Weekendschool slaagt erin om kinderen uit 
achterstandsbuurten te voorzien van de vaardig
heden, waarden en de durf die ze nodig hebben om 
in onze maatschappij een trotse en waardevolle rol 
te spelen. Iedere weekendschoolstudent maakt de 
prestatiekloof in het onderwijs een stukje kleiner.’
 
Ahmed Aboutaleb, ambassadeur IMC Weekendschool
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Een stevig 
fundament

Als verdieping van het vak Geneeskunde gingen eerstejaars leerlingen in een workshop met een student  
aan de slag met het ontleden van lamslongen.
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Aan het eind van dit schooljaar was Stichting IMC Weekendschool met 35 locaties vertegenwoordigd  
in 21 steden. Met een wekelijks bereik van 2400 leerlingen. De activiteiten werden aangeboden vanuit drie 
pijlers: IMC Weekendscholen (tien locaties), IMC Basis scholen (achttien locaties) en IMC on Tour scholen 
(zeven locaties). Er is onverminderde aandacht voor de fundamenten van IMC Weekendschool; de 
kwaliteit op de scholen, een helder alumni-aanbod, welgekozen onderzoeksprojecten, en een zowel 
gedegen als stimulerende bedrijfsvoering. Na deelname aan de activiteiten maken de leerlingen voor de 
rest van hun leven deel uit van het IMC Alumni netwerk.

IMC Weekendscholen
De tien IMC Weekendscholen bieden een driejarige opleiding voor jongeren tussen de tien en veertien 
jaar, gericht op het verbreden van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, het 
versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving en het voeden van motivatie.  
De weekendscholen staan in de armste wijken van Nederland en zijn actief in; Amsterdam Zuidoost, 
Amsterdam Noord, Amsterdam West, Rotterdam Delfshaven, Rotterdam Zuid, Den Haag, Utrecht, Tilburg, 
Nijmegen en Groningen. In Amsterdam Zuidoost maken we al 20 jaar toekomst. Op zondag 18 februari 
werd er een swingend feestje gevierd in het AMC waar het in 1998 allemaal begon. Nu volgen wekelijks 
1171 leerlingen het programma en geven meer dan 4000 gastdocenten les. Deze wisselwerking tussen 
leerlingen en gastdocenten versterkt de sociale verbinding. Leerlingen krijgen een beter beeld van de 
maatschappij en worden ze zich bewuster van hun rol daarin. Om leerlingen te werven werkten de 
coördinatoren samen met 110 basisscholen, van alle denominaties. In april werden er 287 diploma’s 
uitgereikt. De school in Groningen werden in juni een record aantal van 39 diploma’s uitgedeeld: het 
prachtige resultaat van een jaar waarin geëxperimenteerd werd met een langer derde jaar met lessen 
georganiseerd door de leerlingen zelf.

De afdeling Conceptbegeleiding is het expertisecentrum van de scholen. Omdat de onderwijsfilosofie, 
didactiek en pedagogiek van weekendschoolonderwijs nog niet worden aangeboden op reguliere onder-
wijsinstellingen verzorgt de conceptbegeleiding deze opleiding intern. De afdeling is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het weekendschoolonderwijs op de tien IMC Weekendscholen. Deze weekendscholen zijn 
de ruggengraat van de organisatie. Daarbovenop wordt gewerkt aan uitbreiding in het reguliere onderwijs 
onder de naam IMC Basis.
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IMC Basis
Leerlingen van IMC Basis in Oss leren bloedprikken bij het vak Geneeskunde



IMC Basis biedt weekendschool onderwijs in reguliere scholen, onder lestijd, elke week van het schooljaar 
gedurende drie uur, in groepen zeven en acht. De aanpak is precies hetzelfde als op de weekendschool 
(breed maatschappijgericht curriculum; gepassioneerde gastdocenten geven les; training van  
non-cognitieve vaardigheden; versterken van zelfvertrouwen; versterken van burgerschap), maar als 
onderdeel van het reguliere lescurriculum en in nauwe samenwerking met de school en de betrokken 
leerkrachten. IMC Basis stimuleert daarbij niet alleen de verbinding tussen de gastdocenten en de school 
en haar leerlingen maar heeft ook aandacht voor de plek die de school inneemt in de wijk. 

Waren er vorig jaar al vijf IMC Basis locaties, in afgelopen schooljaar groeide dit onderdeel door naar 
veertien locaties in; Almere, Amsterdam Oost, Apeldoorn, Hilversum, Lelystad, Oss, Roermond (2x), 
Tilburg, Rotterdam, Vlissingen, Drachten, Heerlen en Deventer. Met nog vier nieuwe locaties die in 
september gaan starten (Deventer, Rotterdam, Hoensbroek en Amsterdam) groeide IMC Basis naar 
achttien locaties. Er lopen volop gesprekken met nieuwe mogelijke targetgemeenten en –basisscholen 
waarbij het doel is om in twee jaar op te schalen naar 50 basisscholen in heel Nederland.

Op deze (voorbeeld)scholen kan het onderwijsexperiment worden voortgezet, onderzocht en nagedacht 
worden over hoe een totale systeemverandering er in de toekomst uit kan zien. Consultancy bureau 
Strategy& (PwC) doet daarbij effect onderzoek bij de stakeholders en onderwijskundige Rochelle Helms 
zal de komende vier jaar vanuit de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam 
promotieonderzoek doen naar de effecten van IMC Basis onderwijs op leerlingen.

De IMC Basisscholen zijn naast expertisecentrum ook inspiratie voor andere scholen in de geselecteerde 
gemeenten en in het land. Zoals ook in de voorgaande fase van IMC Basis, zal een centraal team van 
ervaren IMC Basis professionals de bredere implementatie van het programma leiden en ook op de  
nieuwe scholen de IMC Basis lessen organiseren. Met een substantieel aantal voorbeeldscholen en 
onderzoekresultaten laat IMC Basis zien dat het kàn, en nodigt uit tot een kwaliteitsimpuls in het 
onderwijs en voor díe kinderen die dat het meest nodig hebben.

‘ Het IMC programma is onmisbaar, dat zie je aan de ontwikkeling van de kinderen’ 
 
Kylie Gelderman, lerares OBS de Caleidoscoop in Almere
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Kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten worden meestal in één jaar klaargestoomd op speciale 
opvangscholen die het onderwijs aan nieuwkomers verzorgen. Om een snelle en succesvolle integratie te 
bevorderen is daarnaast IMC on Tour opgezet. Buiten de gewone schooltijden wordt een programma op 
maat aangeboden met lessen en excursies in verschillende beroepen. Daardoor maken de kinderen direct 
kennis met de Nederlandse samenleving. En met zichzelf.

IMC on Tour richt zich op kinderen in de leeftijdsfase van tien tot veertien jaar, die net een verblijfsstatus 
hebben gekregen en zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente waar zij zich kunnen vestigen.  
De lessen worden gegeven door enthousiaste professionals uit verschillende beroepen, die vrijwillig 
meewerken. Het Nederlands is afgestemd op het taalniveau van de leerlingen. De vakken als Techniek, 
Sterrenkunde, Geneeskunde, Muziek, Architectuur, Beeldende Kunst of Podiumkunsten worden heel 
beeldend en interactief opgezet. IMC on Tour groeide naar zeven locaties in Hilversum, Haarlem, Amsterdam 
Oost, Zaandam, Breda, Rotterdam Crooswijk en Rotterdam Alexander. Gemiddeld doen er zo’n 25 a 30 
leerlingen mee per locatie. Er staan tien vakken op het programma en tien extra lesmomenten tijdens de 
vakanties, inclusief twee weken Summer school. De grootste groep leerlingen, ruim 50%, komt uit Syrië.  
De oud-leerlingen van IMC on Tour blijven verbonden aan het programma en worden opgenomen in het 
IMC Alumni netwerk. Daar vinden zij ondersteuning bij hun ontwikkeling en hun school- en beroepskeuze.

‘ Het aantal ‘nieuwkomers’ in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat heeft 
grote impact op het onderwijs. IMC Weekendschool vindt het van groot belang dat we ons 
als samenleving bekommeren om nieuwe kinderen in ons land. We willen hen op een 
directe manier welkom heten en we geven hen bagage mee om zo snel mogelijk in onze 
maatschappij te integreren. Daarmee proberen we te voorkomen dat talent en potentieel 
verloren gaat.’ 
 
Anouk Tijnagel, Initiatiefnemer IMC on Tour

on tour
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IMC on Tour

Leerlingen van IMC on Tour op stap met de boswachter voor het vak Natuur
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IMC Alumni
Alumni op het dak van het Infinity gebouw in Amsterdam tijdens Heroes Day, het jaarlijkse event voor 18-plus alumni (foto: Pim Rusch)



Na afronding van het programma worden de gediplomeerden lid van het IMC Alumni netwerk. In het IMC 
Alumni ‘netwerk voor het leven’ worden de waarden van de weekendschool voortgezet: ‘zorg ervoor dat je 
een plek vindt in de samenleving die past bij jouw capaciteiten’, ‘blijf je ontwikkelen’, ‘leer van mensen die 
verder zijn dan jij,’ en ‘geef terug zodra je terug kunt geven.’ IMC Alumni is een uniek netwerk omdat 
jongeren van alle schoolniveaus elkaar er ontmoeten en verder helpen. Het is inmiddels naar 2644 leden 
gegroeid. Voortbouwend op de missie en visie wordt per leeftijdscategorie het programma vormgegeven.  
Voor de jongste alumni (dertien tot zestien jaar) werden vanuit hun oude school activiteiten georganiseerd 
om hun band met de weekendschool warm te houden. Zo kregen oud-leerlingen uit Den Haag de kans om  
op bezoek te gaan bij Khadija Arib. De voorzitter van de Tweede Kamer was erg onder de indruk van alle 
kritische vragen en gaf de leerlingen mee dat ze altijd hun best moeten blijven doen, ook wanneer het 
soms tegenzit.

Alle derdejaars leerlingen kwamen direct na de diploma-uitreiking op het Ilumnus event samen voor een 
feestelijke viering van de overgang naar IMC Alumni. De alumni waren te gast bij Nyenrode Business 
Universiteit. Voor oudere alumni werden op landelijk niveau, veelal door alumni zelf, evenementen 
georganiseerd. Met als hoogtepunt de Heroes Day en de speciale iftar-maaltijd. IMC Alumni organiseerde 
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 persoonlijke netwerk werden netwerk activiteiten met het 
gehele weekendschool netwerk georganiseerd. De openbare gastles dit jaar werd geven door het Ricciotti 
ensemble, zij verzorgden in januari de aftrap van het jubileumjaar met een swingend concert:  
“Carnaval des Animaux”.

Binnen negen connecties van hun interesse kunnen alumni bijdragen aan het versterken van IMC 
Weekendschool en werken aan de ontwikkeling van hun eigen professionele vaardigheden en 
professionele netwerk. Dit jaar startten de alumni met de connecties; ICT, Zorg, Beeld & Geluid, 
Journalistiek, Techniek & Bouw, Ondernemerschap, Finance, Kunst & Cultuur en Leiderschap. Er werden 
masterclasses over specifieke beroepsrichtingen, leiderschapstrainingen, coaching en mentoring. De ICT 
connectie lanceerde de IMC app waarin de community samenkomt. 

Tien alumni namen deel aan de ambassadeursopleiding. Vast onderdeel van de opleiding is een bezoek 
aan de Amerikaanse Ambassade in Den Haag en een ontmoeting met de ambassadeur, Pete Hoekstra.

‘ Diane and I spent the evening with the incredibly impressive student ambassadors from 
the IMC Weekendschool. These talented young people are ones to watch. They are the 
future leaders of the Netherlands.’ 
 

23

alumni

23



De Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos had tijdens haar bezoek aan Nederland een ontmoeting met alumni van de 
weekendschool (hier samen met alumna Sonata Gogar) op de Amerikaanse ambassade in Den Haag
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De nu dertig ambassadeurs leggen in heldere bewoordingen uit wat zij aan de weekendschool hebben 
ontleend en nog steeds ontlenen. Zij vormen het fundament onder de missie om het onderwijssysteem te 
hervormen. Het netwerk bewijst dat de weekendschool ‘werkt’. Ambassadeurs zetten zich actief in voor de 
weekendschool en spelen een belangrijke rol bij fondsenwerving. Acht ambassadeurs hadden een bijzondere 
ontmoeting met Betsy DeVos, de Amerikaanse minister van Onderwijs, tijdens hun bezoek aan het 
Amerikaanse consulaat in Amsterdam. Het enthousiasme waarmee de ambassadeurs hun persoonlijke 
motivatie vertelden, bleef niet onopgemerkt bij minister DeVos. 

Door goed contact te onderhouden met onze alumni en hen te blijven volgen, worden ook de resultaten 
van de weekendschool zichtbaar. Met hun positieve en betrokken levenshouding ontkrachten de jongeren 
negatieve stereotyperingen, en zijn ze voorbeelden van goed burgerschap. 

‘ Alumni hebben gedrevenheid en doorzettingsvermogen laten zien in de jaren dat ze naar de 
weekendschool gingen. Die kunnen en willen we niet aan hun lot overlaten. Vandaar dat we 
met IMC Alumni een leeftijdsadequaat aanbod bieden en de alumni zo goed mogelijk willen 
voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt.’ 
 
Nienke van den Hoek, manager IMC Alumni

Oud-leerlingen tijdens Heroes Day, het jaarlijkse event voor 18-plus alumni
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Financiën 
Alumna Cecile verzorgt de gongslag bij Euronext (de opening van de beursdag op het Damrak),  
ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de vestiging Amsterdam Zuidoost
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Financieel beleid en risicomanagement
De stichting staat voor een open financiële huishouding en besteedt veel aandacht aan het beheersen van risico’s.  
Er worden verschillende risicotypen onderscheiden; financieel, operationeel en strategisch. Zo wordt er gelet op het 
optimaal besteden van de aan de stichting toevertrouwde middelen. Door een gedegen fondsenwervingsbeleid, goede 
inrichting van processen en aanvullende richtlijnen wordt het inkomensrisico beheerst. 

Financiering van de activiteiten komt volledig van een betrokken netwerk. Ieder onderdeel heeft een eigen betrokken 
partnergroep met als basis het ‘mixed funding-model’ opgebouwd uit: corporate sponsoring, vermogensfondsen, 
particuliere giften en overige giften, gemeentelijke subsidies, donaties van service clubs of lokaal MKB. Partners 
ondersteunen een eigen lichting, klas, activiteit of vak. Relatiebeheer is een belangrijk onderdeel van de fondsen-
wervingsstrategie. Verantwoordelijkheid voor fondsenwerving wordt gedeeld tussen centraal en de decentrale teams. 
In de samenwerking wordt invulling gegeven aan specifieke wensen van de partner en wordt draagvlak voor een 
langdurige samenwerking gecreëerd.

Jaarlijks wordt in het tweede kwartaal de begrotingscyclus doorlopen. De opbrengsten bestaan uit drie onderdelen: 
reeds contractueel vastgelegde bijdragen, lopende aanvragen en de planning. Bijdragen worden ontvangen op de 
rekening bij ABN-AMRO MeesPierson. Bedragen niet direct nodig voor de bedrijfsvoering staan op de spaarrekening. 
Op de rekeningcourant wordt een saldo aangehouden ter grootte van de schulden op korte termijn. Elk onderdeel 
heeft een deelbegroting. De begroting wordt in de bestuursvergadering goedgekeurd. Ieder onderdeel heeft doel-
stellingen afgeleid van het jaarplan en de algemene doelstellingen. Om de praktijk op de scholen inzichtelijk en 
meetbaar te maken zijn negen Key Performance Indicators geformuleerd: bedrijfsresultaat, dekkingsgraad, aantal 
diploma’s, kosten per leerling, leerlingenaantal, kosten per diploma, kosten per alumnus, participatiegraad van 
alumni en aantal actieve alumni. De kwaliteit van het onderwijs wordt ook kwalitatief beoordeeld door de afdeling 
conceptbegeleiding. Bij het opstellen van de jaarplannen wordt gekeken of de strategische doelstellingen haalbaar 
zijn. Er was dit jaar geen reden om af te wijken van deze doelstellingen. De financiële en non-financiële presta tie-
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. Op de teammeeting worden de resultaten gedeeld. 
Maandelijks worden rapportages besproken in het management team, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. 
Zo wordt vastgesteld of beheersmaatregelen voldoende zijn en of acties nodig zijn. 

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 directiebeloning binnen de norm van de VFI beloningsregeling voor directeuren. 
Dubois & Co is de nieuwe huisaccountant en controleert de jaarrekening. De controleverklaring wordt afgegeven over 
het boekjaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn openbaar. De 
Belastingdienst controleert periodiek de ANBI-status.
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Financiële positie en fondsenwerving
De weekendschool is dankbaar voor de grote diversiteit aan inkomsten en brede maatschappelijke steun. 
170 partners droegen bij aan een totale opbrengst van 3.081.895 euro. Er werd dit schooljaar 2.631.321 
euro direct besteed aan de missie. Ondanks alle betrokkenheid van partners en inzet van het team op 
fondsenwerving is het boekjaar met een negatief resultaat van 295.104 euro afgesloten. Er is focus 
geweest op de zorgvuldige inzet van de middelen, waardoor de totale kosten van 3.376.999 euro 6% onder 
de begroting zijn gebleven. Van de totale kosten werd 78% direct besteed aan de doelstelling, 15% aan 
beheer en administratie en 7% aan fondsenwerving. Het werkkapitaal per balansdatum bedroeg  
380.205 euro. In de bestuursvergadering van september werd de resultaatsbestemming vastgesteld. De 
balanspositie is dit jaar afgenomen. Het eigen vermogen is 420.594 euro en bestaat uit een continuiteits-
reserve en een bestemmingsfonds. De reserves dekken het risico af voor de jaren waarin de inkomsten 
ontoereikend zijn. Zo wordt de continuïteit en deelname voor de huidige leerlingen gewaarborgd. Het 
eigen vermogen is 37% van het totale vermogen.

Belangrijke vrij besteedbare bijdragen werden ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, een anonieme 
donateur en Stichting IMC Goede Doel. Van de totale kosten droegen 7% eigen fondsenwerving bij aan de 
realisatie van 2.337.068 euro baten eigen fondsenwerving. De huidige 170 financiële partners zijn zeer 
loyaal en betrokken, tevens stellen ruim 200 in-kind partners hun diensten beschikbaar in de vorm van 
les- en kantoorlocaties of door bij te dragen aan excursies naar bedrijven, musea, theaters, ziekenhuizen 
en rechtbanken. Er werden 63 nieuwe partners verwelkomd. De weekendschool is dankbaar voor het grote 
maatschappelijke draagvlak. 
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Nationale Postcode Loterij
De belangrijkste partner is de Nationale Postcode Loterij. In 2017-2018 ontving IMC Weekendschool bij 
het Goed Geld Gala 500 duizend euro van de Nationale Postcode Loterij. Op 15 februari werd bekend 
gemaakt dat er dit jaar een recordbedrag naar goede doelen ging die werken aan een betere wereld. 
Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers werd er 357 miljoen gedoneerd aan 112 goede doelen organisaties.  
In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 5,4 miljard euro geschonken aan goede doelen.  
Stichting IMC Weekendschool is trots dat zij al sinds 2008 tot de vaste beneficiënten van de Nationale 
Postcode Loterij behoort. 

Youssra Afehsi, alumna van de weekendschool nam de symbolische cheque van 500 duizend euro in ontvangst van de  
Nationale Postcode Loterij tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Carré

29



Balans per 31 juli 2018

31 - jul - 2018 31 - jul - 2017

Activa Ref. € € € €

Immateriële vaste activa A 1.652 6.420

Materiële vaste activa B 38.727 15.646

40.379 22.066

Vlottende activa

Vorderingen C 603.337 401.034

Liquide middelen D 483.347 850.020

1.086.684  1.251.053

1.127.063 1.273.120

31 - jul - 2018 31 - jul - 2017

Passiva Ref. € € € €

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve E 298.178 552.302

Bestemmingsfonds 122.416  163.396

 420.594 715.698

Kortlopende schulden F  706.479  557.422

1.127.063  1.273.120
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Realisatie
2017 - 2018

Begroting
2017 - 2018

Realisatie
2016 - 2017

Ref. € € €

Baten:

Particulieren G  58.651 21.100 40.345

Baten van bedrijven H  391.760 783.153 288.777

Baten van loterijorganisaties I  500.000 785.000 500.000

Baten van subsidies van  
overheden

J  217.919 218.609 123.491

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven

K  1.913.565 1.874.861 1.669.275

Som van de geworven baten 3.081.895 3.682.723 2.621.888

Overige baten L 2.215

Som der baten 3.081.895  3.682.723 2.624.103

Lasten

Besteed aan de doelstelling M 2.631.321 2.939.598  2.325.335

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving N 228.203 124.962 169.873

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie O  517.475 534.393 380.130

Som der lasten 3.376.999 3.598.953 2.875.338

Resultaat - 295.104 83.770 - 251.234

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve - 238.616 .. - 131.839

Bestemmingsfonds - 56.488 - 119.396

- 295.104 - 251.235

Staat van baten en lasten
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Maatschappe- 
lijke innovatie 
en steun

Leerlingen uit Den Haag brengen voor het vak Politiek een bezoek aan de Tweede Kamer waar ze werden ontvangen  
door onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. (foto: Ivana Ivakic)
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‘ IMC Weekendschool biedt al 20 jaar jongeren ervaringen 
die bijblijven, die de horizon verbreden en hen het 
zelfvertrouwen geven om gemotiveerd hun plek in de 
samenleving in te nemen. Wij vinden het fantastisch dat 
het programma juist wordt aangeboden op die plaatsen 
waar dit minder vanzelfsprekend en het hardst nodig is. 
Dankzij onze 2,9 miljoen deelnemers steunen wij IMC 
Weekendschool dan ook van harte. We feliciteren de 
weekendschool met het 20jarig jubileum en hopen we dat 
we in de toekomst samen nog vele jongeren mogen 
stimuleren en inspireren.’  
 
Margriet Schreuders, Hoofd afdeling goede doelen 
Nationale Postcode Loterij

Maatschappelijke impact
IMC Weekendschool is een vernieuwende onderwijsfilosofie en -interventie. Om werkzame mechanismen te 
identificeren, beschrijven en uitdragen worden de methode en de effecten continue geëvalueerd. Aanpassingen aan 
de methode hebben onder andere geleid tot verhoogde leerling- alumni- en ouderbetrokkenheid. Vergelijkend 
onderzoek heeft onder andere laten zien dat weekendschool leerlingen na drie jaar méér algemene kennis, 
zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool. Weekendschool alumni staan 
gemotiveerder in het leven dan controlegroepen en vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan 
de maatschappij. Gemotiveerde, betrokken burgers hebben belangrijke positieve effecten op de maatschappij, zowel 
economisch als sociaal, denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van klasse tweedeling in de maatschappij en het 
bevorderen van de integratie van nieuwkomersgroepen.

‘ Ik kom elke keer heel geïnspireerd terug van lesdagen. Ik leer er zelf ook veel van. De kinderen 
stellen vragen die je normaal niet krijgt, dat vind ik erg inspirerend en verfrissend.’  
 
Casper ten Kate, A.T. Kearney

De weekendschool is ontworpen voor jongeren maar heeft ook effecten op de gastdocenten. Onbevangen vragen van de 
leerlingen dwingen de gastdocenten tot eerlijke antwoorden over hun levenskeuzes, fascinaties en expertises – en 
revitaliseren hun motivatie voor hun vak. Gastdocenten en leerlingen komen doorgaans uit heel andere sociaal-
economische situaties, maar verschillen vervagen in het plezier van de samenwerking. Gastdocenten ervaren de 
gretigheid van kinderen om de wereld te ontdekken en hun onzekerheden rond de vraag ‘wie ga ik worden?’ De 
weekendschool draagt hiermee bij aan een sterke samenleving, waarin volwassenen optimaal – oprecht en niet 
betuttelend – bijdragen aan de vorming van kinderen. In samenwerking met impact bureau Sinzer werden de gevonden 
effecten op alle stakeholdergroepen systematisch gerapporteerd en nieuwe meetinstrumenten ontworpen en ingezet.
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‘ We vinden het belangrijk kinderen te inspireren  
en bij te dragen aan het ontplooien van talenten. 
Door de samenwerking met IMC Weekendschool 
kunnen we dit doen.’  
 
Peggy van Casteren, Johnson & Johnson

Vrienden van IMC 
Weekendschool
IMC Weekendschool raakt en beweegt niet alleen 
leerlingen, maar een actieve kring van Vrienden, 
gastdocenten, medewerkers van partnerbedrijven, 
alumni, ouders, (oud-)medewerkers en betrokkenen. 
Hun enthousiasme en energie zijn ongekend en van 
grote betekenis voor de groei. Natuurlijk vanwege  
de financiële steun, maar vooral ook omdat zij de 
organisatie een warm hart toedragen. Vrienden 
ontmoetten elkaar bij de diverse activiteiten,  
het jubileum en de Openbare Gastles.

Onderzoek
Vanaf 2018 neemt IMC Weekendschool deel aan een 
route binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), 
in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW). Het consortium binnen de route 
Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, richt 
zich op het themaprogramma Gelijke kansen voor een 
diverse jeugd. De Universiteit van Amsterdam en de 
Hogeschool van Amsterdam onderzoeken in dit 
programma de processen en mechanismen in de 
veranderende omgevingen waarin jongeren opgroeien, 
die bijdragen aan kansen(on)gelijkheid. 

Maatschappelijk 
potentieel
Twintig jaar geleden bij de oprichting was IMC 
Weekendschool innovatief in het uitgangspunt dat  
alle jongeren - van alle schoolniveaus - gemotiveerd  
een plaats kunnen vinden in de maatschappij. De 
weekendschool weet op grote schaal maatschappelijk 
potentieel van gastdocenten aan te boren. En  dankzij 
het draagvlak voor maatschappelijk relevante 
aanvullende onderwijsidealen en het genereren van 
private sponsoring bij financiële partners, pro bono 
partners, adviseurs en vrijwilligers, wordt anno 2018 
gezamenlijk op hoogwaardige en betekenisvolle wijze 
bijgedragen aan een volwaardige plek in de 
maatschappij voor deze jongeren.
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Suraj O’Niel is een van de geportretteerde oud-leerlingen in een artikel van de Groene Amsterdammer. Hij vertelt daarin 
over zijn omscholing tot brandweerman en zijn blijvende betrokkenheid bij de weekendschool (foto: Roger Cremers)

Media en communicatie
Communicatie speelt een essentiële rol bij het begeleiden van de leerlingen en alumni en het betrekken en 
informeren van financiële partners en vrijwilligers. Dit jubileumjaar benut de organisatie om aanvullende 
publiciteit te behalen en aandacht en bewustzijn rondom IMC Weekendschool te genereren. Zo namen 
leerlingen van verschillende Amsterdamse IMC Weekendscholen dit voorjaar deel aan het jaarlijkse trom-
melen op de beurs. De dag stond in het teken van de Amsterdamse optiebeurs die dit jaar 40 jaar bestaat  
en gaf mooie aandacht aan het 20-jarige bestaan van de weekendschool. In juni werd ‘Het Mooiste Vak ter 
Wereld’ een prachtige eerste jubileumpublicatie en langgekoesterde wens een feit. Het boek telt twintig 
portretten van gastdocenten en vormt een ode aan alle 36.000 gastdocenten die de afgelopen twintig jaar  
les gaven op de weekendschool. Dit najaar volgde de tweede publicatie in deze cyclus: Now it Begins, een 
bundel waarin twintig alumni vertellen over hun ideeën, dromen en hun persoonlijke ontwikkeling na de 
weekendschool. En de door Sabel Communicatie ontwikkelde jubileumcampagne richt zich op het grote 
publiek dat IMC Weekendschool nog niet kent. In ‘Verder met IMC Weekendschool’ worden verhalen  
gedeeld van echte mensen, alumni, medewerkers en gastdocenten. De campagne loopt in het najaar. 

Mooie zichtbaarheid was er dit jaar ook in de 
media. De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, 
het Parool en vele lokale media brachten 
prachtige verhalen. De oudste weekendschool 
vestiging in Amsterdam Zuidoost kreeg rond de 
jubileumviering in februari bijzondere aandacht 
in een item bij Nieuwsuur. Het Tilburgse 
rolmodel alumnus Abdellah Aknin won voor zijn 
inzet als vrijwilliger de VriendenLoterij Passieprijs 
en werd prachtig in beeld gebracht bij het 
televisieprogramma Brandpunt. Bij Koffietijd 
kregen alumni de kans om te vertellen wat IMC 
Weekendschool voor hen heeft betekend. En over 
de uitbreiding van IMC Basis werd verslag gedaan 
door de NOS, die meeging naar de rechtbank met 
IMC Basis Almere.
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IMC  
Weekend- 
scholen

Leerlingen uit Rotterdam Zuid maken pindakaas tijdens een excursie naar Unilever
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Feiten en Cijfers - Amsterdam Zuidoost

Leerlingen 126

Locatie AMC en ROC MBO College Zuidoost

Financiers

Brand New Day, Fonds 21, Fred Foundation, Hulp na Onderzoek, Leons, Lexence NV 
Advocaten en Notarissen, Riki Stichting, Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, 
Stichting Steunfonds bja-cow, Fundatie van den Santheuvel Sobbe Nationale Postcode 
Loterij, Redevco Foundation

Derdejaars leerlingen mochten met gillende sirenes mee in een politiebus bij het vak Veiligheid
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In Amsterdam Zuidoost maken we al 20 jaar toekomst! In aanwezigheid van leerlingen, alumni, ouders, 
familie, gastdocenten, bestuursleden en de stadsdeelvoorzitter werd dit jubileum begin dit jaar uitbundig 
gevierd, uiteraard in het AMC, de plek waar de weekendschool in 1998 voor het eerst zijn deuren opende. 
Oud-leerlingen wisten mooie herinneringen op te halen en inspireerden de nieuwe lichting met krachtige 
toespraken. ‘Wat een energie heeft deze vestiging en wat belangrijk is het werk dat ze verrichten’, aldus de 
aanwezige Urwin Vuyent, voormalig stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Zuidoost.  

Ook organiseerden derdejaars leerlingen op deze speciale feestdag een ondernemingsmarkt, en was er 
door de teamleden een verhalenkabinet gemaakt waarvoor verschillende gastdocenten, alumni en andere 
betrokken zijn geïnterviewd. Hun ontroerende, grappige en inspirerende verhalen waren per koptelefoon 
te beluisteren. 

Dit jaar stond het vak ICT nieuw op het rooster dat wij samen met studenten van de HvA en verschillende 
gastdocenten ontwikkelden. De leerlingen konden kiezen uit verschillende tracks gekoppeld aan een 
werkveld binnen ICT: Scratch, Paper Prototyping, ontwikkelen met Java, Particles en 3D modelleren met 
Blender. Hun resultaten toonden ze aan elkaar op de ICT markt. De nadruk lag in het vak op software, 
programmeren en de creatieve kant van ICT. De meeste leerlingen bleken over aardig wat 21st century 
skills te beschikken!

Het jaar kende nog meer memorabele momenten. In het eerste jaar zette de nieuwe jaarcoördinator  
Rick Jansen zich samen met verschillende kunstenaars in voor het vak Beeldende Kunst. De leslokalen 
werden getransformeerd tot ateliers en de leerlingen ontpopten zich tot kunstenaars. Het vak werd 
spectaculair afgesloten met een door Evi van landschot gesponsord uitje naar het Kröller-Müller Museum. 

In het derde jaar hebben veel leerlingen het vak ondernemen als een hoogtepunt ervaren. In vijf lessen 
zetten zij in groepjes een eigen bedrijfje op: ze leerden alles over branding, online campagne voeren, een 
begroting maken en hun ideeën pitchen. Met hun maatschappelijk betrokken mini-ondernemingen 
haalden zij op de ondernemingsmarkt maar liefst 328 euro op. Dit geld werd geschonken aan Stichting de 
Vrolijkheid die culturele programma’s aanbiedt aan vluchteling kinderen. 

‘ Ik kom zelf uit deze wijk en zou willen dat dit in mijn tijd bestond! Ik kwam speciaal uit 
mijn woonplaats Barcelona vliegen voor deze dag. Het was het waard, ik ben blij dat ik  
heb kunnen bijdragen!’  
 
Rick Bekkema, cofounder Coffee Company
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Of het nu gaat om de sterke toename van creatieve bedrijvigheid, de ontwikkeling van de IJ-oevers of  
de ingebruikname van de nieuwe metrolijn, Amsterdam-Noord bruist en is op alle fronten in beweging.  
De weekendschool staat daar middenin en groeit mee met het stadsdeel en haar leerlingen. Het was een 
dynamisch jaar, waarin niet alleen een nieuwe groep van bijna 50 leerlingen is gestart, maar waarin we 
ook weer leerlingen van nieuwe scholen hebben mogen verwelkomen. 

Naast uitbreiding van scholen wilden we dit jaar ook duidelijk inzetten op meer betrokkenheid en 
zichtbaarheid in de wijken. Dat is gelukt, mede door het nieuw samengestelde team in Noord. Voor het 
team lag de focus dan ook op het verbreden en meer divers maken van ons netwerk en het creëren van  
een betrokken community rondom de vestiging. Wij brengen leerlingen, professionals, bedrijven en 
organisaties uit de verschillende wijken met elkaar in contact om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Verbindingen leggen met de omgeving doen we onder meer door middel van een inspiration board 
(#watsjeprobleem), waarbij we kinderen tussen de 10 en 14 jaar, in samenwerking met A-lab, laten 
meedenken over vraagstukken waar bedrijven mee worstelen. Zo hielpen de leerlingen dit jaar o.a. de 
Nationale Archeologiedagen en de stichting A’dam Music School met de vraag hoe zij kinderen beter 
kunnen bereiken. Onze leerlingen zijn oprecht nieuwsgierig, stellen veel vragen en kijken met een originele 
blik naar vraagstukken, waardoor bedrijven nieuwe mogelijkheden en frisse denkrichtingen ontdekken.

We sloten het schooljaar feestelijk af met de viering van ons 15-jarig jubileum, als een échte Weekendschool 
zondag, maar dan speciaal voor ouders, (oud-)leerlingen, gastdocenten, partners en betrokkenen. 
Topadvocaat Peter Plasman gaf in zijn gastles uitleg over het belang van kennis van recht bij kinderen en 
oud-leerling en arts in opleiding Mohamed el Bouaalate verzorgde de zeer populaire workshop EHBO en 
reanimatie. Vaste gastdocenten Melle Dotinga (scriptschrijver) en Jaap Stahlie (fotograaf) gaven hun les 
Reclame Maken Voor Jezelf, waarbij een persoonlijk gedicht gecombineerd wordt met een foto. Verder 
verzorgde onze vaste partner A’dam Music School (stichting A’dam Toren) samen met leerlingen van IMC 
Weekendschool een spetterend muzikaal optreden. ‘Mooie en waardevolle ervaringen werden gedeeld en 
de Meet and Greet met strafrechtadvocaat Peter Plasman had ik niet willen missen’, aldus 
stadsdeelwethouder Esther Lagendijk na afloop. 

‘ Als kinderen hun fantasie de vrije loop laten gaan, komen ze met de meest originele, 
creatieve ideeën. Inspiratie die wij kunnen gebruiken tijdens de Archeologiedagen!’  
 
Donna Dieperink, organisator Nationale Archeologiedagen
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Ik ben een standvastige meid
en het ontbreekt mij niet aan loyaliteit
Eerlijkheid is de sleutel tot vertrouwen
die je nooit kunt laten maken, als het gebroken is
Mijn zelfstandigheid is niet altijd goed
Maar ondanks daardoor heb ik veel moed
Ik heb hier veel geleerd
daardoor heb ik telkens nieuwe dingen 
uitgeprobeerd
Ik ben een karaktervolle meid
als je me kent kun je alle dingen aan me kwijt
Weekendschool heeft me erg geholpen
daardoor kan ik veel meer zelf
Ik kan door met mijn leven
en verder mooie dingen beleven
- Nadia

Feiten en Cijfers - Amsterdam Noord

Leerlingen 110

Locatie Brederocollege

Financiers
Anonieme Gift, Stadsdeel Amsterdam Noord, Steunfonds bja-cow, Fonds 21, Stichting, 
Stichting IMC Goede doel, Nationale Postcode Loterij, Rotaryclub Amsterdam-
Nieuwendam, Rotaryclub Amsterdam Noord, Stibb e B.V.

In kind partner
A Lab (leslocatie op zondag en diploma-uitreiking), Nationale Opera en Ballet, Academie 
voor Theater en Dans, Cinekid, Stichting Reclame Maken Voor Jezelf, A’DAM Music 
school, EYE, Rechtbank van Amsterdam, BovenIJ Ziekenhuis

Derdejaars leerlingen sloten hun weekendschooltijd af met de campagne en expositie ‘My Life. My Values’,  
waarvoor ze een gedicht schreven en op de foto gingen
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Feiten en Cijfers - Amsterdam West

Leerlingen 106

Locatie Het Sieraad

Financiers
ADM Cares, Admiraal van Kinsbergen Fonds, A.T. Kearney, Stichting Steunfonds bja-cow, 
Brook Foundation, The Elsevier Foundation, Fonds 21, IBM Nederland B.V., P.W. Janssen’s 
Friesche Stichting, KPMG Accountants N.V., Nationale Postcode Loterij, Van Doorne N.V.  

Zeer enthousiaste leerlingen bij het vak Zorg en Hulp maken kennis met het beroep Dierenarts

Jaarverslag 2017-2018



Onze vestiging in Amsterdam West heeft een stevige basis aan bevlogen gastdocenten, enthousiaste 
partners en trouwe sponsoren. Samen met supernieuwsgierige leerlingen, ondernemende oud-leerlingen 
en sinds dit jaar drie nieuwe weekendschoolambassadeurs, vormen zij ons fundament! We hebben onze 
vestiging dit schooljaar verder uitgebouwd door nog meer aandacht te besteden aan inhoudelijke 
kwaliteit, zelfsturing en een grotere oriëntatie op stadsdeel Nieuw-West.

Niet alleen op de vestiging zetten we onze ambities om naar resultaten, onze leerlingen leren we precies 
hetzelfde te doen. Tweedejaars leerlingen kregen het vak Weekendschoolkunde, waarbij zij brieven schreven 
aan gastdocenten die zij graag in het derde jaar willen uitnodigen. De eerste reacties zijn binnen en 
leerlingen voelen mogelijkheden, hun netwerkbesef groeit! Ook regelden zij dat Tamara Seur, presentator 
van het Jeugdjournaal, kwam lesgeven op onze weekendschool. Niet in hun eigen klas, maar bij de nieuwe 
eerstejaars leerlingen die hun eerste vak beleefden: Journalistiek. Bijzonder was ook de ervaring van deze 
eerstejaars leerlingen tijdens het vak Beeldende Kunst. Zij konden hun eigen kunstwerken tentoonstellen in 
en samen met het Bellamy Kabinet. Deze tentoonstelling, in de buurt van onze leslocatie, werd geopend met 
een spectaculaire brassband. Een grote stoet van leerlingen en hun ouders waren die middag, samen met de 
muzikanten en meewerkende kunstenaars, hét middelpunt van de wijk.

De derdejaars leerlingen presenteerden zichzelf niet buiten maar binnen in de muziekstudio van Studio 
West (De Meervaart). Hun persoonlijke gedichten en teksten werden omgetoverd tot een professionele 
rap, aangemoedigd door de docenten, producer én elkaar: ‘meester, kunnen we hier niet altijd leskrijgen?’. 
Alumni waren daarbij van grote hulp, als gastdocent, begeleider en rolmodel: ‘Het was een hele bijzondere 
ervaring. Ik vond het heel leuk om te vertellen wat ik zelf doe met taal. Het was mooi om te zien hoe 
leerlingen dat oppakten en me serieus namen’, aldus de 14-jarige spoken word artiest Melissa). Op de 
diploma-uitreiking presenteerden de 27 derdejaars hun rapnummer en gedichtenposters – eindproducten 
van Taal & Poëzie – aan ouders en gasten. Waarna zij van stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki en 
weekendschooloprichter Heleen Terwijn hun diploma kregen.

Samen met onze sponsoren en partners maken we onze ambities waar en zorgen we steeds meer voor een 
duurzaam netwerk. Zo mogen we bijvoorbeeld advocatenkantoor Van Doorne opnieuw welkom heten als 
partner, verlengden we het contract met KPMG en steunde The Elsevier Foundation wederom het vak 
Natuurwetenschappen en Geneeskunde. Ook A.T. Kearney blijft de trotse sponsor van lichting 14. Zij 
bouwden in twee jaar aan een hechte band met deze leerlingen, gingen dit schooljaar mee op excursies en 
kregen een gastles filosofie op hun eigen kantoor. Samen met deze en andere partners hebben we weer een 
fantastisch weekendschooljaar kunnen organiseren voor onze leerlingen binnen in Het Sieraad en buiten 
in een wereld vol mogelijkheden!

‘ Een leuke leerzame dag met gemotiveerde kinderen’  
 
Alexander Nel, gastdocent Diergeneeskunde
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Den Haag staat als een huis, met vakken die hun kracht bewezen hebben, en een prachtig netwerk van 
partners, gastdocenten en vrijwilligers. 

Een van die mooie vakken is het vak Politiek, een vak dat nergens zo actueel en relevant is als in de 
politieke hoofdstad van Nederland. Onze leerlingen kregen het afgelopen jaar les van verschillende 
politici en ontdekten wat het betekent om met elkaar in debat te gaan en compromissen te sluiten. 
Daarnaast brachten de leerlingen een bezoek aan onder andere het Stadhuis, de Raad van State en 
natuurlijk de Tweede Kamer. Het bezoek aan de Tweede Kamer zal de leerlingen niet alleen bijblijven  
door de rondleiding, waarin zij de handelingenkamer, de oude vergaderzaal en de plenaire zaal bezochten, 
maar ook vanwege de bijzondere ontmoeting met de Minist er van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven. 
Tijdens deze ontmoeting mochten de leerlingen kritische vragen aan de minister stellen. Dat deden ze vol 
overgave; Kamervragen waren er niets bij. 

De partnerbijeenkomst stond dit jaar in het teken van netwerken, niet alleen tussen de medewerkers van 
de weekendschool en de partners, maar ook met de oud-leerlingen van de vestiging. Zij kregen gelijktijdig 
aan de bijeenkomst een training  over netwerken. Zo konden zij tijdens de borrel, waarmee de bijeenkomst 
werd afgesloten, meteen hun nieuwe ‘skills’ in de praktijk oefenen. Wat is het mooi om te zien hoe 
gemotiveerd en gedreven de oud-leerlingen van de weekendschool blijven. Een zeer geslaagde 
bijeenkomst waar zeker nieuwe connecties zijn ontstaan. 

Het schooljaar werd traditioneel afgesloten met de vertoning van de film die door de tweedejaars 
leerlingen is gemaakt tijdens het vak Film. Dit jaar hebben de leerlingen gewerkt aan een documentaire 
over hun stad Den Haag. Het blijft elk jaar weer bijzonder voor de leerlingen om hun eigen film in een 
echte bioscoopzaal te zien. Ouders en betrokkenen van de weekendschool worden uitgenodigd om de 
première bij te wonen, wat zorgt voor een zeer feestelijke afsluiting van het schooljaar.

Kortom, er gebeuren mooie dingen in Den Haag. Het is nu tijd om de energie van onze vestiging door te 
geven. We zien mogelijkheden om binnen de stad uit te breiden naar andere wijken en op deze manier het 
IMC Weekendschoolonderwijs voor meer kinderen mogelijk maken. Het afgelopen jaar is er contact gelegd 
met nieuwe basisscholen voor deelname aan de weekendschool en is er interesse getoond in de potentie 
van IMC Basis. Net als onze leerlingen, kijken we vol nieuwsgierigheid naar de toekomst!

‘ Sinds ik in 2009 mijn diploma van de weekendschool gehaald heb, ben ik elk jaar 
teruggekomen om de leerlingen bij het vak Film te helpen. Het is ontzettend leuk om  
deze kinderen nu iets mee te geven wat ik zelf ooit op weekendschool meekreeg’  
 
Burak Oztas, gastdocent bij het vak Film en student aan de Nederlandse Filmacademie
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Bij het vak Film krijgt Medina instructies over het gebruik van de camera van gastdocent (en alumnus) Burak.  
Hij volgt nu een studie aan de Filmacademie in Amsterdam
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Feiten en Cijfers - Den Haag

Leerlingen 95

Locatie Buurtcentrum De Mussen

Financiers

Bavak Security Group, Stichting Boschuysen, Gemeente Den Haag, Edli Foundation, Fonds 
1818, Fonds 21, Grovestins Stichting, Janssen Biologics, Madurodam Kinderfonds, Nationale 
Postcode Loterij, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Pro Juventute Steunstichting 
’s-Gravenhage (IMC Alumni), Rotary Club Rijswijk, Sdu Uitgevers, Stichting Vivace
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Feiten en Cijfers - Groningen

Leerlingen 119

Locatie UMCG

Financiers
Ban Personeelsdiensten, Stichting Charity Fund Rijsholt, Fonds 21, Gemeente Groningen, 
Nationale Postcode Loterij, Let’s Gro Festival, Mamamini Fonds, De Ronde Tafel, Roode 
Burgerweeshuis, TKP Pensioen, Voys en Devhouse Spindle

Kantoor Nijestee

Derdejaars leerlingen tijdens het vak Beeldende Kunsten



Het was een jaar vol verandering in Groningen. In het eerste jaar nam Daniëlle Boer halverwege het jaar 
het stokje over van jaarcoördinator Mark de Vries over, die zich gaat inzetten voor IMC Basis in het 
Noorden. Ook nam Inge van der Veen, na tien jaar werkzaam te zijn geweest, afscheid. 

En het was een jaar dat zich kenmerkte door vernieuwing. Dit was terug te zien in de vakken. 
Tijdens het eerstejaars vak Beeldende Kunst werd bijvoorbeeld gekozen en voor een nieuwe invulling 
waarin de nadruk meer lag op het karakter van de leerling en hoe je deze kon omzetten in een kunstwerk. 
Ook in het tweede jaar werd er geïnnoveerd. Tijdens het vak Taal en Poëzie was er een les van een 
doventolk en een dove, dit maakte veel indruk. ‘Nu kan ik dove mensen op straat eindelijk helpen als ze 
bijvoorbeeld de weg vragen’, aldus de 11-jarige Nick. En bij het vak Dier en Natuur hebben de leerlingen 
voor het eerst kennis kunnen maken met een blindengeleidenhond en zijn baasje. Veel leerlingen 
vertelden dat zij nog nooit eerder in aanraking zijn gekomen met dove of blinde mensen en dit erg 
bijzonder vonden. 

In het derde jaar is er in Groningen geëxperimenteerd met een langer doorlopend jaar, waarin  lessen 
georganiseerd werden door de leerlingen zelf. En het was een succes! 

Ze organiseerden geweldige vernieuwende masterclasses zoals weddingplanner, sushi chef, hotelbaas en 
barbier. In de voorbespreking van deze lessen was er extra ruimte voor de leerling die het organiseerde.  
Zo kwam Reijer (12) gewapend met opschrijfboekje en schort bij het Sushi restaurant aan. Eindeloos veel 
vragen heeft hij aan de restauranteigenaar kunnen stellen. ‘Hoe word je bedrijf een succes? Hoe ben je 
goed voor klanten? Is het stressvol?’ We zijn trots op deze leerlingen die niet alleen hun eigen jaar hebben 
georganiseerd, maar die ook meer weekendschoolzondagen hebben gevolgd dan ooit. Uiteindelijk ontving 
ook een recordaantal leerlingen hun diploma: maar liefst 39 diplomahoedjes gingen de lucht in.

Een ander kenmerk van de vestiging Groningen is ons sterke en grote team van vaste vrijwilligers en 
stagiaires. Dit grote team resulteren in extra aandacht voor de leerlingen die zichzelf gezien en gehoord 
voelen. We doen het echt samen, met ons team en met onze leerlingen.  

We zijn tevens verheugd over het feit dat alumni zich steeds dieper in onze vestiging wortelen.  
Alumna Leila Uçar, voorheen klassendocent, werd jaarcoördinator van het tweede jaar, Albinota Alilaj, 
bleef na een voortreffelijk stage als klassendocent en Lecyca Curiel begeleidde op zondag de eerstejaars. 
Daarnaast hielp de nieuw opgezette vestigingsraad, bestaande uit zeven enthousiaste oud leerlingen, elke 
zondag mee. Komend jaar willen we deze trend voortzetten, want er zijn geen betere rolmodellen dan de 
oud leerlingen zelf. 

‘ Ik kan vanaf nu gewoon een gesprek voeren met dove mensen, gaaf’  
 
Nick, 11 jaar
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Er waait een frisse wind in Nijmegen. Met een grotendeels nieuw team, dat verse energie met zich 
meebrengt. Met onze ambassadeurs, die de vestiging hebben geadopteerd en zich vol overgave inzetten 
om ons netwerk te vergroten en ten volle te benutten. En met de wetenschap dat er zich dit jaar meer 
nieuwe leerlingen aanmeldden dan ooit tevoren, van maar liefst 17 verschillende scholen. 

In lijn met onze focus om zichtbaar te zijn in Nijmegen en aan te sluiten bij bestaande initiatieven,  
was die weekendschoolwind dit jaar niet alleen voelbaar op onze vestiging, maar ook ver daarbuiten. 
Bijvoorbeeld tijdens het festival Freedom ‘S Cool in poppodium Doornroosje, waar een bijzondere rol was 
weggelegd voor onze derdejaars leerlingen. Ze namen de rol van publieksjury op zich tijdens de battle 
tussen middelbare scholen in Nijmegen, die allen een lied over vrede en vrijheid hadden geschreven en 
gezongen. Onze leerlingen schreven, begeleid door Amnesty Nijmegen en bestuursleden van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei, zelf ook teksten over het thema Vrede & Vrijheid. De mooiste tekst werd  
op het festival voorgedragen door een hele dappere leerling en was vervolgens op een banner te zien voor 
al het festivalpubliek. 

Tijdens het vak horeca leerden onze eerstejaars leerlingen niet alleen over het maken van hapjes en 
restaurant-etiquette, maar brachten ze hun geleerde vaardigheden direct in de praktijk. Op de zondag-
middag verzorgden ze een lunch voor onze ambassadeurs en hun introducés. De gasten werden 
getrakteerd op een inkijkje in de lessen en bovenal vonden er mooie ontmoetingen plaats met (oud)
leerlingen. Als kers op taart maakte Stichting Buitenkans van deze gelegenheid gebruik om hun cheque  
ter waarde van tienduizend euro te overhandigen. 

Een evenement dat wel een vleugje wind kon gebruiken, was de Nijmeegse vierdaagse. Sinds vorig schooljaar 
verbinden wij ons aan dit typisch Nijmeegse evenement om, in samenwerking met De Gelderlander en 
marketingbedrijf Megawatt, onze naamsbekendheid in de stad te vergroten. Er vond dit jaar een muzikale 
netwerkborrel plaats op de Ramblas, waarbij gelegenheidsband Walking4Weekend het podium deelde met 
enkele (oud)leerlingen. Een zeer welkome bijkomstigheid was dat Stichting Ramblas deze middag de 
opbrengst van de bar doneerde aan onze vestiging. 

Waar we dit jaar succesvol waren in het organiseren van mooie lessen en vernieuwende evenementen, 
vertaalde deze inzet zich nog niet in een voldoende groot netwerk van financiële partners. De stappen die 
dit jaar zijn gezet, geven vertrouwen om het komend schooljaar ook hierin positief te kunnen eindigen.

‘ Dankzij deze workshop ben ik niet meer bang voor de tandarts!’  
 
Katelyn Wade, tweedejaars leerling bij de masterclass Mondzorgkunde
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Tweedejaars leerling bij de masterclass Mondzorgkunde

49

Feiten en Cijfers - Nijmegen

Leerlingen 111

Locatie Pontemcollege

Financiers

Stichting Buitenkans, Stichting Dorodarte, Fiep Westendorp Foundation, Fonds 21, 
Gemeente Nijmegen, Greenvalley International BV, Heutink Foundation, Nationale Postcode 
Loterij, Rabobank Rijk van Nijmegen, Stichting Ramblas Nijmegen, Stichting Vierdaagse 
Sponsorloop, Stichting Zabawas

Kantoor Radboud UMC Nijmegen
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Feiten en Cijfers - Rotterdam Delfshaven

Leerlingen 117

Locatie Erasmus MC, Het Onderwijscentrum

Financiers

Algemeen Dagblad, Cardano, Fonds 21, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Mammoet 
Holding B.V., NautaDutilh N.V., Snickers-de Bruijn Stichting, Stichting Bevordering van 
Volkskracht, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Fonds Familie van Beek, Nationale 
Postcode Loterij, Van Oord Dredging and Marine Contractors 

In kind partner Cardano, Centraal Station Jong Delfshaven, Rotary Nieuwe Dag, Erasmus MC

Leerlingen in de simulator bij Van Oord



IMC Weekendschool Rotterdam Delfshaven staat midden in de stad. Al jaren werken we samen met een 
breed netwerk aan gastdocenten, typisch Rotterdamse bedrijven en culturele organisaties. We zijn erg blij 
met de hoogstaande lesprogramma’s die we ook dit jaar weer met onze partners hebben mogen 
organiseren. 

Dit jaar hebben we een breed cultureel programma aan onze leerlingen kunnen aanbieden. We werkten 
samen met Theater Rotterdam, Rotary De Nieuwe Dag en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Tijdens 
het IFFR hebben de leerlingen onder begeleiding van enthousiaste filmmakers hun eigen documentaire 
gemaakt. Ook waren we dit jaar voor het eerst te gast bij het Luxor Theater. Door middel van een 
rondleiding en het bezoeken van een voorstelling leerden we alle facetten van de theaterwereld kennen. 
Vol verwondering keken onze leerlingen hun ogen uit in het pruikenatelier. 

Nieuw dit jaar was een lessenserie accountancy in samenwerking met BDO Rotterdam. Onze leerlingen 
presenteerden vol overgave hun bedrijfsadvies aan de directie van ‘Global Toys’.
Een bedrijfstak die niet kan ontbreken op onze Rotterdamse vestiging, is de scheepvaart en logistiek. Onze 
leerlingen werkten met groot materieel bij Mammoet, leerden de ins en outs van de containerterminal bij 
ECT en bestuurden zelf een baggerschip bij van Oord. 

In het derde jaar mochten leerlingen hun eigen masterclasses organiseren. Met gezonde spanning maar 
vooral veel lef belden en mailden ze met mogelijke gastdocenten. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk, 
want hun inspanningen resulteerden in mooie gastlessen, zoals een masterclass mensenrechten die 
gehost werd door partner Nauta Dutilh. Ook hebben we een fantastische tandarts aan het 
weekendschoolnetwerk mogen toevoegen. Onze leerlingen blijken ons al bijna niet meer nodig te hebben..

Samen met al onze vrijwillige gastdocenten en begeleiders maken we deze prachtige ontmoetingen 
mogelijk en bieden we perspectieven aan de jeugd in Delfshaven. Met ons diverse netwerk staan niet niet 
alleen midden in Rotterdam, maar sinds kort ook midden in de wijk. Sinds dit schooljaar mogen we 
namelijk kantoor mogen houden bij Centraal Station Jong Delfshaven; een ontzettend inspirerende plek 
die direct vele ontmoetingen met leerlingen, alumni en ouders oplevert. Ook staat IMC Weekendschool 
Rotterdam midden in het Rotterdamse onderwijs. Zo leveren we onze diensten als kennispartner voor de 
gemeente en onderwijsinnovatoren en zijn we trots op onze twee locaties van IMC on Tour en het IMC 
Basisprogramma op de Talmaschool. 

Rotterdam Delfshaven staat midden in de wereld, ontmoeten we jou ook binnenkort?

‘ Geweldig. Zo inspirerend. De kids waren helemaal fantastisch’  
 
Jip van der Hek en Rolf Engelen, kunstenaars, gastdocent Taal en Poëzie
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Rotterdam Zuid timmert aan de weg en dat is hard nodig. De achterstanden in deze regio zijn groot, en 
groot is daarom ook de urgentie om juist hier nieuwsgierige jongeren toekomstperspectief mee te geven. 

Sinds vier jaar zijn wij actief in Rotterdam Zuid. Dit jaar hebben meer leerlingen deelgenomen aan ons 
programma en ook onze alumni groep is gegroeid. De betrokkenheid van (oud-)leerlingen en ouders is 
eveneens toegenomen; iets waar wij als vestiging trots op zijn. De kerstlunch was zo’n moment waarop 
leerlingen en ouders actief meededen. Het programma, inclusief pianoconcert werd door de leerlingen 
uitgevoerd en ouders zorgden voor zelfgemaakte hapjes uit eigen cultuur. Een ander mooi voorbeeld van 
betrokkenheid zagen wij terug bij onze net afgestudeerde oud-leerlingen. Heel veel jonge alumni hielpen 
als begeleider mee in de lagere klassen tijdens een les Geneeskunde of Architectuur. Echte rolmodellen! 

Met onze partners maken wij onze idealen waar. Cardano organiseerde een geweldige sportdag voor alle 
Rotterdamse weekendschoolleerlingen, waar vlotten werden gebouwd en vol overgave werd ‘gesurvivald’. 
Partner Van Oord bewijst hoe financiële ondersteuning en inhoudelijke samenwerking mooi samengaan. 
Een bedrijf dat wereldwijd land maakt en in Rotterdam leerlingen haar mooie werk laat zien; een wereld-
bedrijf. In het wereldmuseum bezochten we de expo Powermask en ook de diploma-uitreiking vond plaats 
op deze prachtige locatie. Dankzij de geweldige samenwerking met SKVR en met de steun van Fonds 21 
durfden onze eerstejaars leerlingen zelf een voorstelling te maken en uit te voeren op het podium in 
theater Zuidplein. 

Jezelf laten zien, was een thema dit jaar. Als vestiging waren we zichtbaarder dan ooit. Wat was het gaaf 
om met de hele vestiging op de Coolsingel een stukje van de Marathon Rotterdam te rennen. Hoe bij-
zonder was het om je zelfgemaakte kunstposters op straat tijdens kunstfestival Charlois Speciaal te zien 
hangen. En hoe tof was het dat Nesim Najih -bekend vlogger van onder andere Youtube kanaal Super-
gaande (half miljoen abonnees)- bij het vak Journalistiek te gast was en de leerlingen leerde vloggen.
Onze leerlingen maakten ook indruk tijdens de uitreiking van de kunstprijs Prix de Rome. In de Kunsthal 
gingen onze leden van de kinderjury met open blik en op nieuwsgierige wijze langs de tentoonstelling. 
Een lid van de volwassen jury viel van haar stoel toen een van de leerlingen van IMC Weekendschool op 
het podium melde dat ze het hele ‘liberale kunst’ vond. 

Tot slot heeft Grandioos Media een prachtig filmportret over onze school gemaakt. En dat is mooi nieuws, 
want we willen onszelf graag nog meer laten zien. Om groter te worden en nog meer nieuwsgierige 
jongeren op zuid toekomstslagen te laten maken. Op naar ons vijfjarig jubileum. 

‘ Laat nooit mensen tegen je zeggen, je kan het niet, je bent er slecht in.’  
 
Vlogger Nessim Najih tijdens een gastles Journalistiek
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Feiten en Cijfers - Rotterdam Zuid

Leerlingen 79

Locatie Rotterdams Vakcollege de Hef

Financiers

Cardano, Fonds 21, Nationale Postcode Loterij, Stichting Ondernemersbelangen 
Rotterdam, Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, Ploum, 
RabobankRotterdamFonds , Samskip Multimodal B.V., Sint Laurensfonds,  
G. Ph. Verhagen-Stichting

In kind partners Wereldmuseum Rotterdam (o.a. host diploma uitreiking).

Youtube-ster Nesim ‘Najih’ el Ahmadi kwam op bezoek en liet zich interviewen door de leerlingen
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Feiten en Cijfers - Tilburg

Leerlingen 124

Locatie Tilburg University

Financiers

ASML Foundation, Books4Life, Citymarketing Tilburg, Factorium, Fonds 21, Gemeente 
Tilburg, Janssen / JJCCT, Jasminum, Johan Stekelenburg Stichting, Joannes Bosco Stichting, 
dhr De Korte, Nationale Postcode Loterij, Rotary Oisterwijk, Stichting Retera van het Hof, Van 
Leeuwen Coaching, Vriendenstichting, Xpect

Kantoor MFA De Symfonie

Eerstejaars leerlingen bekijken wangslijm onder de microscoop in het Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg bij het vak Geneeskunde



Voor de vestiging Tilburg stond het weekendschooljaar 2017-2018 in het teken van uitwisseling, zowel 
binnen de stad als daarbuiten.  

De vestiging deelde haar best practices, bijvoorbeeld door nauw samen te werken met de IMC Basisvestiging 
in de stad, op OBS De Fonkel. Deze samenwerking is zichtbaar door fysieke ontmoetingen, alumni die zich 
binnen alle disciplines inzetten, samen optrekken in contacten met serviceclubs, elkaars vestiging bezoeken 
of samen onderwijsbijeenkomsten bezoeken. Door vanuit dezelfde gedachte met kansen vanuit diverse 
hoeken te werken, kunnen we in Tilburg breed anticiperen op de behoefte rondom talentontwikkeling.

Een nieuwe, duurzame samenwerking waar we erg trots op zijn, is die met BANK15: een jonge, lokale 
onderneming in Tilburg. Het ondersteunen en verder ontwikkelen van talenten staat er hoog in het vaandel. 
Kortom, een plek die fantastisch aansluit bij IMC Weekendschool. Onze eerstejaars kregen er een les 
Architectuur, terwijl voor de tweedejaars de verschillende horeca-ondernemers hun deuren openden. De 
vestiging Tilburg is enorm blij met de prachtige samenwerking met BANK15 en hoopt in de toekomst deze 
inspirerende, veelzijdige en amicale plek nog vaak te mogen bezoeken. 

De tweedejaars leerlingen maakten kennis met de kinderen van onze zusterschool ToekomstATELIER 
delAvenir (TADA) uit België, tijdens een fantastische rondleiding bij de fabriek van farmaceutisch bedrijf 
Johnson&Johnson in Geel. Er werd gelachen, er werden goede vragen gesteld maar er werden vooral veel 
ervaringen uitgewisseld. Het feit dat deze fabriek normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek, 
maakte het bezoek voor de leerlingen extra bijzonder. Als kers op de taart werd de vestiging getrakteerd op 
een cheque van maar liefst 10.000 euro. 

Ook hebben we dit schooljaar onze ambitie, om meer binding en samenwerking te creëren met de vele 
mogelijkheden binnen de universiteit, verder vorm gegeven. Het weekendschoolvak Sociologie is inmiddels 
vast onderdeel in het tweede jaar. Daarnaast is dit schooljaar samen met TIAS School for Business and 
Society het vak Ondernemen gerealiseerd. Gedurende drie zondagen ontdekten de derdejaars leerlingen de 
‘zakenwereld’. De leerlingen zetten samen met gastdocenten van TIAS hun eigen bedrijf op, waarbij ook 
aandacht was voor duurzaamheid en maatschappelijk bewustzijn. Op die manier leerden de leerlingen niet 
alleen zelf veel over het bedrijfsleven, maar gaven ze ook nieuwe inspiratie aan de gastdocenten. 

Tot slot hebben onze oud-leerlingen, misschien wel meer dan wie dan ook, laten zien wat uitwisseling 
inhoudt. In opdracht van de stichting Jantje Beton deed onze Jongerenadviesraad (JAR) onderzoek in 
Tilburg-Noord naar welke buitenspeelactiviteiten de kinderen en jongeren wensen. Tijdens het onderzoek 
hebben zij zo’n 250 jongeren bereikt, die allen hun stem hebben laten horen. Het onderzoeksrapport heeft de 
JAR op 26 juni gepresenteerd aan Gemeente Tilburg. Twee dagen later hebben ze bovendien het rapport aan 
prinses Beatrix mogen overhandigen tijdens de jubileumviering van Jantje Beton. Onze (oud-)leerlingen die 
van elkaar leren, en hun kennis weer doorgeven aan de stad. Wij konden niet trotser zijn. 

‘ Juf, nu weet ik dat ik sowieso dokter wil worden!’  
 
Amal, 10 jaar
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In Utrecht zijn we altijd op zoek naar verbinding. Deze vinden we telkens weer op nieuwe manieren; 
tussen leerlingen, gastdocenten, vrijwilligers, initiatieven uit de wijk…

Dit jaar kwamen al die verbindingen samen, toen we in samenwerking met De Emigratie Generatie en 
festival Tweetakt het vak Taal en Poëzie opzetten. Wat begon als een weekendschool vak als ieder ander, 
mondde uit in een energie waar we nu nog kippenvel van krijgen!

Onze leerlingen gingen in gesprek met migrantenouderen om hun verhaal op te tekenen. Vol verwondering 
en vragen gingen ze met elkaar in gesprek. De leerlingen leerden van dichters hoe ze mooie woorden 
konden maken en inspireerden de dichters op hun beurt met hun onbevangen blik. Festival Tweetakt 
stelde de gedichten tentoon en ook Culturele Zondag adopteerde onze vestiging. Leerlingen Joharra en 
Haffsa openden vol zelfvertrouwen en energie het festival met hun gedichten. Vestiging Utrecht was 
daarnaast op het festival aanwezig met een openbare gastles Sterrenkunde, waar gastdocent Jos de Boer 
de bezoekers mee nam op een ruimtereis. Het publiek kon proeven aan een weekendschool les, en onze 
leerlingen waren voor een dag begeleiders. 

Verbinding vonden we dit jaar ook in onze nieuwe vakken ‘De Spoorwegen’, natuurlijk in samenwerking 
met NS, en ‘Natuur, milieu en Duurzaamheid’, waarvoor we samenwerkten met de Groene Moslims, het 
KNMI en Universiteit Utrecht. Voor dit vak werden onze leerlingen uitgedaagd een duurzaam toekoms-
tplan te maken voor Overvecht. Ideeën en dromen genoeg, want als onze leerlingen zich ergens mee 
verbonden voelen, is het wel hun eigen wijk.  

En dat muziek verbindt, ontdekten we dit jaar via de studenten van het Utrechts Conservatorium. 
Indrukwekkend om te zien hoe deze veelal buitenlandse studenten de taalbarrière wisten te overbruggen 
door middel van muziek en samenspel -met instrumenten waarop de leerlingen na 3 weken al een 
fantastisch stuk konden spelen! 

Tot slot zagen dit jaar eindelijk een verbinding ontstaan waar we al lang naar op zoek waren, namelijk  
met onze oud-leerlingen. Aangestuurd door alumni-coördinator Youssra el Hadef -zelf ook oud-leerling- 
waren onze alumni zichtbaarder dan ooit. We zagen ze elke zondag als begeleiders in onze klassen,  
in de vestigingsraad, wanneer ze met ons mee gingen naar een netwerkbijeenkomst of wanneer ze  
‘gewoon voor de gezelligheid’ even langs kwamen. 

Zo zien we ze graag in Utrecht, al die verbindingen. Zo groot als dit jaar bij Taal en Poëzie, of zo klein als 
de ontdekking dat de gastdocent ook (de game) Fortnite speelt. 

‘ De ontmoeting tussen kinderen, muziek en conservatoriumstudenten is enorm dynamisch. Op 
allerlei niveaus wordt geleerd: de kinderen leren  muziek maken en een instrument bespelen, 
de studenten ervaren hoe inspirerend het is met groepen kinderen te werken die zo gretig zijn. 
Het is prachtig om mee te maken wat er gebeurt als mensen merken: ik kán iets!’  
 
Heleen Gerretsen, stagecoördinator Utrechts Conservatorium
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Feiten en Cijfers - Utrecht

Leerlingen 90

Locatie Trajectum College

Financiers

Applied Medical Europe, Fonds 21, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Het Evert 
Zoudenbalch Huis, , Kreijkamp Jeroen, Nationale Postcode Loterij, Oracle Nederland 
B.V, Stichting ORKA, Rabobank Utrecht, Gemeente Utrecht, Van Baaren Stichting, Van 
Benthem & Keulen, Your Test Professionals (zegt me niks?), Stichting Kind en Muziek 
(Kiwanis), Stichting Mundo Crasino Meliori

In kind partners HKU Conservatorium (diploma uitreiking)

In drie weken tijd leerden onze leerlingen een instrument bespelen tijdens het vak muziek.  
Ze ontdekten dat muziek maken vooral oefenen, oefenen, oefenen is! 
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Vooruit- 
blik

‘Now it begins’ is het motto van onze oud-leerlingen en de titel van onze jubileumpublicatie waarin twintig alumni aan het woord 
komen over hun ideeën, dromen en hun persoonlijke ontwikkeling na de weekendschool.
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Building a network 
Binnen het reguliere onderwijs en internationaal is er veel belangstelling voor het concept en methode. 
IMC Weekendschool vindt kennisdeling heel belangrijk. In Nederland zijn er inmiddels meer dan veertig 
onafhankelijke spin-offs van de weekendschool ontstaan met goeddeels dezelfde doelstellingen en 
methode. De afgelopen twintig jaar zijn vele gastdocenten, alumni en oud-medewerkers gemotiveerd om 
afgeleide initiatieven voor jongeren op te zetten in Nederland of het buitenland. IMC Weekendschool 
gelooft in deze mooie veelal lokale initiatieven en investeert in:

1. Initiëren en onderhouden van samenwerkingen met het Ministerie van Onderwijs om de positieve 
bevindingen in het reguliere onderwijs te integreren;

2. Initiëren van Europese uitbreiding en het opzetten van een netwerk voor kennisdeling;
3. Initiëren van samenwerkingen met universiteiten voor het doen van effectonderzoek;
4. Medewerking verlenen aan door universiteiten en hogescholen geïnitieerd onderzoek;
5. Het openstellen van de organisatie, en intensief begeleiden van studenten van pedagogische en 

sociaalwetenschappelijke opleidingen; 
6. Het aanbieden van stages op verschillende opleidingsniveaus. 

Jaarplan
Onderwijsvernieuwing drijft ons. Al ruim twintig jaar. In dit jubileumjaar verrijken we onze koers en is er 
aandacht voor verruiming, verbinding en viering. De potentie en ontwikkeling van jongeren staat bij ons 
centraal. We vormen de brug tussen de jongeren en de maatschappij. Een maatschappij waarin we een 
groeiend draagvlak ervaren voor dat wat wij doen. 

Stichting IMC Weekendschool is uitgegroeid naar een organisatie die veelvuldig wordt gekopieerd en  
ten voorbeeld wordt gesteld. Het systeem is een interessant en sterk systeem voor elke school,  
IMC begint waar dat het hardst nodig is. Dit jaarplan is opgesteld in lijn met het beleidsplan 2018-2023.  
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Speerpunten en focus
•   Verbinding in de organisatie. Inzetten op enthousiaste teams en optimale afstemming tussen de 

onderdelen. Engagement vraagt om passie en betrokkenheid. Iedereen in de organisatie - zowel zij die 
met de jongeren werken als de staf – werkt met trots en plezier voor de weekendschool en draagt bij 
aan het geheel vanuit zijn of haar beste kunnen. 

•   Ruimte voor ondernemerschap. We zorgen ervoor dat medewerkers de ruimte krijgen en ervaren. 
Ruimte is nodig om tot creatieve en verrassende oplossingen te komen. Ruimte om te experimenteren 
en te zoeken naar oplossingen die in het belang zijn van ontwikkeling van de jongeren en inspelen op 
de lokale behoefte. 

•   Verbindingen met culturele initiatieven. Alle onderdelen leggen meer verbindingen met culturele 
instellingen en initiatieven. Gezamenlijk werken we aan het laten zien van producten, filmpjes, 
storytelling en publicaties (PR mindedness). 

•   Doorzetten met het vergroten van de impact. Vanuit de stevige ruggengraat van tien IMC 
Weekendscholen zetten we in op: a) effectieve inrichting van IMC Alumni, b) binnen drie jaar groeien 
naar vijftig IMC Basis scholen, c) uitbreiden van IMC on Tour naar tien locaties, d) effectieve 
inrichting van onderzoeksprojecten i.s.m. universiteiten. 

•   Onverminderde aandacht voor financiën en fondsenwerving, in gedeelde verantwoordelijkheid. Per 
onderdeel is er effectief één aanjager en aanspreekpunt.

•   Kwaliteitsgerichtheid, in gedeelde verantwoordelijkheid. We werken aan een cultuur van 
kwaliteitsverbetering. De kwaliteit op de IMC Weekend- en IMC Basis scholen wordt gewaarborgd 
door de afdeling Conceptbegeleiding en Conceptontwikkeling. Kwaliteitsgericht werken is onderdeel 
van alle interne processen.
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Begroting
De groei op de begroting in 2018-2019 zit in de groei van de onderdelen IMC Basis en IMC on Tour.  
Tevens is extra budget begroot voor de jubileumviering. Er wordt scherp gelet op de uitgaven en bijdragen 
worden zo effectief mogelijk besteed. Meer dan 80% van de donaties wordt direct aan het hoofddoel 
besteed. De begroting beloopt 4 miljoen euro en is vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 juli 2018.

Leerlingen; Alle IMC Weekendscholen focussen op het voortzetten van de stijgende lijn van de participatie 
en het benutten van alle beschikbare plaatsen. De kosten per leerling bij de tien IMC Weekendscholen zijn 
maximaal € 1500 per jaar. IMC Basis wordt in drie jaar opgeschaald naar vijftig scholen en IMC on Tour dit 
jaar naar tien scholen. Bij de start van het schooljaar is er een wekelijks bereik van 2400 leerlingen.

Oud-leerlingen; IMC Alumni groeit naar 2900 oud-leerlingen, de kosten per alumnus zullen niet meer  
dan € 120 per jaar bedragen. IMC Alumni kosten; Het lokale IMC Alumni budget van € 7.500 per  
IMC Weekendschool blijft gehandhaafd. 

Lasten; 85% van de totale lasten zijn personeelskosten. De totale personeelsbegroting beloopt 3.4 miljoen 
euro. Nieuwe projecten worden alleen gestart indien er financiering beschikbaar is. Binnen de begroting 
ontstaan enkele nieuwe vacatures. De groei op de personeelsbegroting is voornamelijk voor het versterken 
van IMC Basis en IMC on Tour. De afgelopen twee jaren is er op de kernactiviteiten bij vier weekendscholen 
en IMC Alumni niet het gewenste financiële resultaat behaald. Het bestuur en de directie zien niet direct 
een noodzaak om de kosten bij te stellen, de focus ligt op het behalen van meer opbrengsten. De fondsen-
wervingscapaciteit is in 2018 uitgebreid. De totale kosten voor fondsenwerving bedragen niet meer dan 
10% van de baten uit eigen fondsenwerving.

Baten: De hoofddoelstelling voor fondsenwerving is een neutraal of positief resultaat eind 2018-2019.  
De in de begroting vastgelegde en reeds ontvangen bijdragen zijn; 1.7 miljoen euro (anno juni 2018).  
De doelstelling voor alle onderdelen is 80% van de eigen deelbegroting dicht in januari 2019. Na twee 
jaren met een negatief resultaat op de kernactiviteiten bij vier weekendscholen en IMC Alumni, is er dit 
jaar extra focus op fondsenwerving voor deze onderdelen. Dit wordt op alle niveaus strak gemonitord.  
De begrote open aanvragen zijn € 909 K, daarnaast staat 1.2 miljoen euro in de planning voor verlengingen 
en € 889 K in de planning nieuwe leads. De sponsorplannen geven vertrouwen dat in schooljaar 2018-2019 
een neutraal resultaat kan worden behaald.
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Jongeren laten kennismaken met 
verschillende vakgebieden

Bevlogen vakexperts uit diverse 
kringen van de samenleving als 
docenten en rolmodellen

70%

Het verbreden van 
toekomstperspectieven

Het vergroten 
van zelfvertrouwen

Het versterken van verbonden-
heid met de samenleving

Het ontwikkelen van 
levensvaardigheden

leert over beroepen die 
hij of zij nog niet kende

Jongeren ontwikkelen 
een sterke fundering 
om te groeien

80%

weet nu beter waar 
hij of zij goed in is

durft meer zichzelf te zijn en 
heeft meer zelfvertrouwen

geeft aan om te gaan met 
mensen die zij anders niet zo 

snel hadden ontmoet 

durft meer vragen 
te stellen

leert zijn of haar mening 
te formuleren

voelt zich meer verbonden 
met zijn of haar omgeving

75%

75%

60%

72%

75%

leert eigen keuzes te maken 
en durft dit ook te doen

75%Jongeren experimenteren met diverse 
sociale rollen en perspectieven

Er wordt een veilige, positieve 
en persoonlijke omgeving geboden

Een sterke fundering Vier sporen van persoonsvorming

van de leerlingen
voelt zich welkom

97%

voelt zich gezien 
en gehoord

89%

wordt uitgedaagd nieuwe 
dingen te proberen

85%

verlegt zijn of 
haar grenzen

65%

weekendschool
20
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Kunnen jongeren zelfstandig, geïnformeerd en gemotiveerd een plek 
innemen in de maatschappij 

Meer kansengelijkheid Meer sociale cohesie Onderwijsvernieuwing

Zo dragen wij bij aan een sterkere samenleving

zet door als zij 
ergens aan zijn 
begonnen

heeft ideeën over
wat ze in de toekomst 
willen doen

Deze impactmap is gebaseerd op onderzoek onder leerlingen van IMC Weekendscholen in schooljaar 2017-2018 en onderzoek onder alumni in 2016 — Oktober 2018

geeft aan te willen 
blijven leren in 
de toekomst

zet zich graag in 
als vrijwilliger 

Dit is een platform voor (verdere) 
verdieping, ondersteuning en 

professionele uitwisseling om de 
weekendfilosofie voort te zetten

Gastdocenten spelen een belangrijke rol. Iedere 
week inspireren zij onze leerlingen door te 

vertellen over hun vakgebied 

Dankzij de steun van vele landelijke en lokale partners 
kunnen onze activiteiten worden uitgevoerd

Alumni waarvan 34% actief 
zijn in het alumninetwerk

ervaart lesgeven 
als zeer betekenisvol

gastdocenten en vrijwilligers 
in de afgelopen 20 jaar

wordt jaarlijks gedoneerd door onze partners

€4.000.000

96%
heeft een verrijkt 
beeld na lesgeven

70%
is geïnspireerd door 

de leerlingen

90%

Faciliteren van 
netwerk in 9 
vakgroepen

Stimuleren van 
maatschappelijke 

betrokkenheid

Begeleiden naar 
passende stage 

of werk

IMC Alumni Gastdocenten

Partners

“Door ons partnerschap met IMC Weekendschool komen we in contact met een 
kant van de maatschappij waar we normaal niet mee in aanraking komen, 
zowel qua leeftijd, achtergrond als levenshouding. Dat is heel verrijkend. 
Het helpt ons een breder beeld te ontwikkelen.”

Hasan Gürkan, KPMG

2.644

Na drie jaar Weekendschool onderwijs

70%

75%

65%

53%

47.434
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Dankzij de steun van vele landelijke en lokale partners 
kunnen onze activiteiten worden uitgevoerd

Gastdocenten

Partners
Locaties

Ontmoetingen 

IMC Weekendscholen, 
IMC Basis en
IMC on Tour 

Schooljaar 
2017 - 2018

leerlingen starten in 2018 - 20192.400

locaties, actief in 21 steden35
IMC Weekendscholen in 7 steden10

IMC on Tour klassen in 6 steden7

IMC Basis scholen in 14 gemeentes18

weken les per jaar 31

uur inspiratie 213.498
interessante 
ontmoetingen111.467

lesweken voor het diploma82
vakgebieden15 Hilversum

Haarlem 
Amsterdam
Breda
Zaandam
Rotterdam I
Rotterdam II

IMC on Tour 

Amsterdam Noord
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam West 
Rotterdam Zuid 
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Frank van de Goot (1967) is een van de vijf forensisch 
pathologen in Nederland en werkt bij het centrum  
voor Forensische Pathologie (CFP). Sinds 2008 is hij 
gast docent van IMC Weekendschool Amsterdam-
Noord. In 2015 werd hij onderscheiden met de titel 
‘eregast docent’.  Van de Goot is tevens een van de  
20 geportret teerden in de jubileumpublicatie ‘Het 
Mooiste Vak ter Wereld.’ 

‘Als je 
droomt, 
droom  
dan groot 
en durf  
te falen’

 (foto: Eks Kocken)
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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 intelectuele eigendomsrechten van  
Stichting IMC Weekendschool en van derden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke  
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