
alumni

Ben jij oud-leerling 
van IMC Basis? 

Dan hoor jij bij één van 
de leukste en meest 

gemotiveerde 
jongerengroepen van 

Nederland: Alumni 
van IMC Basis

Grijp je toekomst! 

Doe je mee?
Het programma IMC Basis is één van de vier 
programma’s binnen Stichting IMC Weekendschool. 
Het programma bereidt álle leerlingen van 
groep 7 en 8 van een geselecteerde basisschool voor 
op de toekomst door hen nú te leren wat later is. 

Via het IMC Alumni-programma kunnen onze 
oud-leerlingen zich ook in de jaren na de basisschool 
blijven ontwikkelen, hun talenten verder ontdekken 
en hun vaardigheden blijven trainen. 

Alumni van IMC Basis is onderdeel van 
Stichting IMC Weekendschool 

Volg ons op Instagram 
 @imc_alumni

Mail ons via 
 alumni@imcbasis.nl

Kijk op onze website
 www.imcalumni.nl

Jouw gegevens
Zorg ervoor dat wij de juiste contactgegevens 
hebben en laat ons weten wat jou bezighoudt 
(opleiding, stage, (bij)baan). Stuur een mailtje naar 
alumni@imcbasis.nl 

Stichting IMC Weekendschool neemt jouw privacy 
serieus, en we gaan altijd zorgvuldig om met de 
gegevens die je met ons deelt.



Hoe werkt het?
De IMC Basis-coördinator van jouw oude school 
biedt vier keer per jaar op zaterdagmiddag 
een interessant programma, bijvoorbeeld een 
masterclass wetenschap, een excursie naar een 
bedrijf of een workshop presenteren en solliciteren. 

Je houdt contact met andere IMC Alumni én met onze 
gastdocenten en partners. Hierdoor ontstaan nieuwe 
ideeën en kunnen jullie bijvoorbeeld een persoonlijke 
coach, een leerzame stage of inspirerende (bij)baan 
vinden, of je kunt als begeleider iets terugdoen voor 
jouw oude school. 

Is dit iets voor jou? Doe dan mee aan het alumni 
programma van IMC Basis en ervaar zelf hoe jij 
keuzes kunt maken voor jouw toekomst.

Oefenen met 
een operatie 

tijdens een bezoek 
aan het OLVG 

Ziekenhuis

Wat krijg je? 
Je doet mee: 
masterclasses, excursies, trainingen, 
persoonlijke coaching, huiswerkbegeleiding, 
hulp bij het vinden van een stage of (bij)baan, 
meehelpen bij jouw oude school.

Je krijgt: 
een vriendennetwerk 
voor het leven 

Je ontdekt: 
jouw plek in de 
maatschappij

Waar is het? 
De eerste drie jaar bieden wij een IMC Alumni-
programma aan in jouw woonplaats, daarna krijg je 
toegang tot ons regionale en landelijke netwerk.

Landelijk
Alumni-programma

(16-30 jaar)
ambassadeurs 

adviesraden 
buitenlandse reizen

Regionaal
 Alumni-programma

(16-18 jaar)
11 connecties met

structureel aanbod

Lokaal
 Alumni-programma

(12-16 jaar)
masterclasses 

excursies


