
Gelijke kansen 
door extra 
onderwijs

Wie

Doelgroep Kinderen van groep 7&8 van de 
basisschool en de 1e en 2e klas van 
het voortgezet onderwijs  

Kinderen in groep 8 van de 
basisschool en de 1e klas van het 
voortgezet onderwijs en hun ouders

Kinderen van groep 7&8 op de 
basisschool

Wanneer Buiten schooltijd (veelal op zondag) Deels onder en deels na schooltijd Onder schooltijd

Duur Drie jaar lang, 30 dagen per jaar,  
4-5 uur per dag

15 maanden, 2-4 uur per dag, 
wekelijks programma tijdens alle 
schoolweken

Twee jaar lang, 3 uur per week, 
gevolgd door een alumni programma

Aantal
kinderen

Gemiddeld 18 kinderen per groep Gemiddeld 5-12 kinderen per groep Gemiddeld 47 leerlingen per 
basisschool

Kosten De kosten van een groep per 
schooljaar onder een bestuur is 
afhankelijk van het aantal groepen:
€ 30.000,- bij 1 groep
€ 19.000,- bij 3 groepen
€ 15.000,- bij 6 groepen 

€ 1600,- per gezin  
(voor 15 maanden)

€ 21.000,- per basisschool per jaar

Locatie De vaste locatie is meestal een 
basisschool, bij de te bezoeken 
bedrijven en musea

Voor de vakantie op de eigen 
basisschool en thuis, na de vakantie 
op de eigen VO school en thuis

Op de basisschool en bij de te 
bezoeken bedrijven

Door Locatiemanager, vrijwillige 
bestuurders, coaches, gastdocenten 
en lokale bedrijven

Teamleider, student-coaches en 
gastdocenten in afstemming met 
schoolmedewerkers

Gastdocenten, lokale bedrijven, 
coördinator en leerkrachten  
groep 7&8

Organisatie-
vorm

Petje af Nederland is een koepelor-
ganisatie met daaronder zelfstan-
dige besturen die ieder verantwoor-
delijk zijn voor één of meer groepen

Stichting Weekend Academie biedt 
weekend onderwijs en daarnaast 
het programma ‘de Grote Over-
steek’ inclusief de coaching voor 
ouders

Alle IMC Basis locaties vallen onder 
Stichting IMC Weekendschool

Dit document is bedoeld ter ondersteuning van mensen, organisaties of gemeenten 

die enthousiast zijn over het idee van extra onderwijs zoals dat wordt geboden door 

Petje Af, IMC Basis en de Weekend Academie. In de tabel vindt je per organisatie 

kenmerken van de activiteiten en welke inzet nodig is bij het opzetten hiervan. 

Deze publicatie is opgesteld door Petje Af, Weekend Academie en IMC Basis, voor de GKA, d.d. 9/5/2019
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