
IMC Weekendschool verzorgt drie 
jaar lang aanvullend, motivatie-
gericht onderwijs voor jongeren 

van 10-14 jaar oud op de plekken 
in Nederland waar dit het 

hardst nodig is 

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 verbondenheid 
met de samenleving

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

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

Meer kansen-
gelijkheid

Meer sociale 
cohesie

Onderwijs-
vernieuwing

Zo dragen wij bij aan een 
sterkere samenleving

75%

75%

60%

72%

75%
leert eigen keuzes te maken 

en durft dit ook te doen

75%

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 (versie 03/19)

geeft aan te willen 
blijven leren in 
de toekomst

zet zich graag in 
als vrijwilliger 

Jongeren experimenteren met diverse 
sociale rollen en perspectieven

Er wordt een veilige, positieve 
en persoonlijke omgeving geboden

Een sterke fundering

Vier sporen van persoonsvorming

Na drie jaar Weekendschool onderwijs

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%

70%

75%

65%

53%

weekendschool



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

47.434

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)

IMC Basis

IMC on Tour 

IMC Weekendscholen

Locaties

Ontmoetingen

IMC Weekendscholen, IMC Basis 
scholen en IMC on Tour klassen

leerlingen wekelijks bereikt2.400

locaties, actief in 25 gemeentes40

IMC Weekendscholen in 7 steden10

IMC on Tour klassen in 7 steden10

IMC Basis scholen in 14 gemeentes21

weken les per jaar 

uur inspiratie 

31

1.521.468
interessante 
ontmoetingen829.330

2.644

lesweken voor het diploma82

vakgebieden15

 

20 jaar IMC Weekendschool


