Factsheet IMC Weekendschool
Nederland

Land & regio / plaats
Nederland – Amsterdam West
Projectnaam
IMC Weekendschool
Partner(s)
IMC Weekendschool
Omschrijving	
IMC Weekendschool biedt nieuwsgierige leerlingen van 10-14 jaar gedurende een periode van
2,5 jaar onderwijs over allerlei spannende vakgebieden en beroepen. Deze vakken worden
gegeven door inspirerende gastdocenten uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de wereld
van kunst en cultuur. Bij elk vak werken leerlingen aan hun eigen talenten, zelfvertrouwen en
toekomstperspectief. Leerlingen komen altijd uit de zogenoemde ‘achterstandswijken’ van een
stad. De leerlingen zijn zeer gemotiveerd, wat onder andere blijkt uit het feit dat zij op zondag naar
school gaan.
Vebego Foundation heeft een samenwerking met de IMC Weekendschool en heeft samen het vak
“Duurzaam ondernemen” ontwikkelt. De lessen zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:
• Ondernemen en duurzaamheid;
• Milieuvriendelijk ondernemen;
• Oog voor de maatschappij;
• Aandacht voor mensen in je omgeving.
I n 2013 is dit vakkenpakket gegeven aan leerlingen van 10 – 12 jaar. De medewerkers van diverse
Vebego bedrijven waren gastdocent of begeleider van een groep. De ervaringen zijn zeer positief.
Periode
2013 (Voorjaar)

Aantal projecten
2013 – locatie Amsterdam West
2014 – locatie nader te bepalen
Aantal ambassadeurs
6 gastdocenten
17 begeleiders
Totaal hebben 23 zich actief ingezet voor dit project.
23 deelnemers x 4 uur = 92 uur
Investering in € en tijd
Donatie jaar 2013: € 20.000
Ontwikkelkosten: € 10.000 (eenmalig)
Organisatiekosten & projectmanagement: € 5.000
Hoe verder …	
De ervaringen en evaluaties van de deelnemers van Vebego bedrijven zijn positief. Gebleken is dat de balans
tussen de theorie en de praktijk wat moet worden aangescherpt en dat we dichterbij de taal van de kinderen
moeten blijven. Deze punten worden meegenomen bij de doorontwikkeling van de volgende module.
De positieve evaluatie is voor de foundation reden om deze samenwerking voort te zetten en in gesprek te gaan
met de IMC Weekendschool over een vervolg op een nieuwe locatie.
Wat hebben we geleerd? 
We hebben geleerd dat we tijdig moeten beginnen met het werven van vrijwilligers. Reden hiervoor is het feit
dat dit project op een zondag plaatsvindt. Daarnaast hebben we geleerd dat de spreiding van projecten door het
jaar belangrijk is om voldoende vrijwilligers te werven. Het streven is om het vervolgproject in het najaar te laten
plaatsvinden. Tenslotte hebben we over de inhoud geleerd dat wij heel veel willen vertellen maar dat voor een
dergelijke doelgroep het programma niet te vol met theorie moet zijn. Het programma zal op een aantal punten
worden aangepast.
Meer weten?
Wil je meer weten over de IMC Weekendschool, bezoek dan de website
www.vebegofoundation.nl of www.imcweekendschool.nl. Heb je nog vragen of wil je volgende keer zelf meedoen
als begeleider of gastdocent, stuur dan een email naar Julie Cappers - julie.cappers@vebego.com

