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"Wie heeft dit 

geschreven? Daar 

heb ik echt respect 

voor!" 

Timo (12) over het 

Wetboek van 

Strafrecht 

   

 

Terug- en vooruitblik  
IMC Basis Almere en landelijk schooljaar 2017-2018  

 

  
Beste betrokkene van IMC Basis Almere, 
Voor u ligt een terug- en vooruitblik op IMC Basis Almere en IMC Basis landelijk. Op deze manier hopen we u een kijkje 
te geven bij een aantal leshoogtepunten en  te informeren over de stappen die gezet zijn, behaalde resultaten en de 
uitdagingen die er liggen. We zijn u heel dankbaar voor alle inzet en betrokkenheid die er mede voor zorgt dat IMC 
Basis op de Caleidoscoop zo’n groot succes is. In november volgt er vanuit Stichting IMC Weekendschool een 
jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. 
 

 

 

 

Recht 
 Met de trein vanuit Almere naar de rechtbank in 
Lelystad. De leerlingen hebben zich in drie lessen 

voorbereid op deze spannende dag. Samen met de 
professionals hebben de leerlingen zich even rechter, 

officier van justitie of advocaat kunnen voelen. Een 
prachtige dag, waarbij wij allemaal onder de indruk waren 

van onze (mede) leerlingen. 
 

 

 

Dier en natuurstudies 
 Van het bedrijf ‘Groen en Meer’ uit Almere mochten wij 

met de groepen een ochtend meelopen met Ron Bosman. 
Ron zorgt voor het onderhoud van het groen op de 

Kemphaan. De leerlingen hebben hem heel erg goed 
geholpen met alles dat daarbij komt kijken: snoeien, 

onkruid wieden, harken, aanvegen én samen bladblazen. 
Aan het eind van de les kregen alle kinderen een Vlijtig 

Liesje cadeau, hij had er een leuke anekdote bij. Hij heeft 
zelf ooit zo’n plantje gekregen van zijn meester, de klas 
had een wedstrijd en het ging erom wie het mooiste en 

grootste plantje zou hebben aan het eind van het 
schooljaar. Ron had dit gewonnen en daar begon zijn 

liefde voor planten en tuinen. 
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Horeca 
Op bezoek bij het Apollohotel en de Bierfabriek in 
Almere. We werden hartelijk ontvangen door de 

brouwmeester René Franken. We kregen een kijkje achter 
de schermen in de bierbrouwerij, de keuken en in het 

hotel zelf. Leerlingen mochten een bestelling opnemen en 
bedienen. Het vak ‘Horeca’ werd zo wel heel echt. Tijdens 

de rondleiding zagen de kinderen een heel bijzonder 
bordje op de hotelbedden staan.  

 

 

Geneeskunde 
Bij het vak ‘Geneeskunde’ waren wij welkom op het ROC 
in Almere Buiten, hier kregen de kinderen verschillende 

vaardigheden aangeleerd. Bloed afnemen was net echt en 
daardoor ook erg spannend, uiteindelijk hebben alle 

kinderen het aangedurfd. Ze kregen allemaal hun eigen 
buisje mee. De leerling die je hier ziet, wil nu ZEKER 

WETEN deze richting op. 

 

 

 

IMC Basis Almere schooljaar 2017-2018 in cijfers 

 

 

68 leerlingen 30 lessen 

 

 

34 certificaten 34 diploma’s 

 

 

 119 gastdocenten 21 bedrijven 

 

 

180 uur inspiratie 4046 ontmoetingen 

 

“Juf, je mag hier op 

het bed springen en 

in bed snoep eten! 

Mogen wij dat ook 

uitproberen?” 
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Bekijk de film via 

https://youtu.be

/eMZ2hEqHpvo 

 

 

 

20 jaar IMC Weekendschool 
Wij genieten na van een prachtige jubileumviering in de 

Westerkerk van Amsterdam. Het programma startte met 
een film waarin een aantal alumni geportretteerd zijn. 
Allemaal zijn ze op hun eigen wijze gevormd door IMC 

Weekendschool. Een must see.  
 

 

  
IMC Basis groeit 

16 oktober is onze 19e locatie geopend in Deventer.  
 

In de huidige fase 2018-2020 is het doel om uit te breiden 
naar 50 basisscholen in heel Nederland. Met dit aantal 
bereiken we nog meer leerlingen en is een grootschalig 

representatief wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Als 
controlegroep dienen basisscholen in zelfde gemeenten 

met een vergelijkbare populatie . 
 

Tegelijk wordt er met de betrokken partijen onder 
begeleiding van Strategy& (PWC) nagedacht hoe totale 

integratie in het reguliere onderwijs in de toekomst vorm 
kan krijgen. 

 
Meehelpen bij deze groei, mogelijk kent u een geschikte 

partner in een gemeente met potentie. 
 

www.imcweekendschool.nl/onderwijsachterstand 
  

 

 

 

Internationale interesse 
Betsy DeVos, Amerikaanse minister van Onderwijs  ging 

tijdens haar Europese onderwijsinspiratie tour in gesprek 
met IMC Weekendschool alumni en oprichtster Heleen 
Terwijn. Ze was daarbij uitermate geïnteresseerd in IMC 

Basis.  
  

Internationale erkenning voor Heleen Terwijn en IMC 
Weekendschool 

Finalist Brock international prize in education 
National Winner Responsible & Inclusive 

Entrepreneurship European Enterprise Promotion Awards 

 

Per 1 januari gaan we 

ook van start in 

Amsterdam (3e locatie) 

Kerkrade 

Leiden 

https://youtu.be/eMZ2hEqHpvo
https://youtu.be/eMZ2hEqHpvo
http://www.imcweekendschool.nl/onderwijsachterstand
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Onderzoek 
Om aan te kunnen tonen hoe de idealen op lange termijn 
duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het reguliere 

onderwijs is onderzoek van grootte waarde.    
 

Strategy& (PWC), Sinzer, Hogeschool van Amsterdam en 
de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksgroep van 

prof. Ruben Fukkink) hebben zich voor de lange termijn 
verbonden aan effect- en impactonderzoeken naar IMC 

Basis.   
 

Op dit moment worden de gegevens verwerkt van het 
tweede effectonderzoek van Strategy& 

 
Tussen 2018 en 2022 zal er daarnaast vanuit de 

Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van 
Amsterdam een groot effectonderzoek plaatsvinden 
gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda.  

 
Uit eerdere metingen blijkt dat IMC Weekendschool en 

IMC Basis onderwijs grote positieve effecten heeft op de 
leerkrachten, directies en besturen van de deelnemende 
scholen, als ook op ouders, leerlingen, gastdocenten en 

omgeving. Samenvattingen van deze onderzoeken vind u 
via de link hiernaast. 

 
 

 

 IMC Basis in Almere werd mogelijk gemaakt door 
 

 

 

 

  
Bonny O’Brien   06-14249231   bonny.obrien@imcbasis.nl 

 

 

 

Lange termijn effecten 

weekendschoolonderwijs  

Universiteit van Amsterdam, 

de Vrije Universiteit Brussel 

en IMC Weekendschool. 

(2016) 

www.imcweekendschool.nl/

alumnionderzoek2016 
 

Effecten van IMC 

Weekendschool op 

zelfvertrouwen, 

toekomstperspectieven en 

sociale verbondenheid. 

IMC Weekendschool (2013) 

www.imcweekendschool.nl/

effectonderzoek2013 

 

Effecten IMC Basis 

Pilot  

Strategy& (2015) 

www.imcweekendsch

ool.nl/effectenimcbasi

spilot2015 
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