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Update IMC Basis          

 

  
Beste betrokkene van IMC Basis Heerlen, 
 
In het nieuwe kalenderjaar is er weer veel gebeurd bij IMC Basis Heerlen. Er zijn tot nu toe 11 gastlessen geweest; de 
leerlingen ontmoetten 17 gastdocenten en ze doorliepen drie vakgebieden: Techniek, Zorg & Welzijn en Politiek. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Techniek 
 

In januari stond het vak Techniek op het programma. In 
les een, nam Ron Wiersma - websitebouwer/ 
websiteontwerper voor Zuiderlicht - de leerlingen stap 
voor stap mee in de wereld van website ontwerpen/ 
bouwen. De kinderen bedachten een logo/huisstijl, 
ontwierpen de startpagina van hun website die ze 
vervolgens ook echt mochten programmeren met html en 
css.  
Tijdens de tweede les Techniek leerden de leerlingen van 
Remko Goudappel CEO van Jacobi Carbons welke 
toepassingen actieve koolstof allemaal heeft. In groepjes 
bouwden de kinderen een waterzuiveringsinstallatie om 
in het klein te ervaren hoe water zuiveren er in het echt 
aan toegaat. 
In de derde les gingen we naar het Continium in Kerkrade. 
Het was een dag van ontdekken en doen: museum 
verkennen, een duurzaamheidsquiz en een workshop 
waarin de leerlingen in tweetallen een solar-bug maakten 
die ze konden laten bewegen met licht.  
In de laatste les van het vak Techniek maakten de 
leerlingen kennis met verschillende beroepen bij 
autogarage Janssen Kerres: automonteur, verkoper en 
servicebaliemedewerker.  Ze leerden wat een order is, 
hoe je een auto koopt en verkoopt, hoe je een band moet 
balanceren en hoe je een motorblok uit een auto haalt. 
 
 
 

Zorg & Welzijn 
 
De maand februari stond in het teken van het vak Zorg & 
Welzijn. In les een waren Els de Santy en Marlijn 
Rothkrans, beiden verpleegkundigen bij verloskunde in 
het Zuyderland Ziekenhuis, op bezoek. Ze vertelden de 
leerlingen alles over hun werk en daarna gingen de 
leerlingen ook zelf aan de slag: bloeddruk meten, 
temperatuur opnemen, hartslag luisteren en als klap op 
de vuurpijl een echte placenta bekijken.  

 

‘Ik weet nu zeker dat 

ik automonteur wil 

worden’ 

Sinoha en Jamie – 

Leerlingen groep 8 
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Hoe ziet een oog eruit? Hoe meet je kleurenblindheid? 
Hoe test je ogen? Op welke manier werken de ogen 
samen? Tijdens les twee veranderde de klas in een 
oogheelkundig centrum. Kim Pauptit, technisch 
oogheelkundig assistente, liet de leerlingen ervaren hoe 
afwisselend haar werk is. Via een intakeformulier 
doorliepen de leerlingen acht onderdelen en ontdekten 
ze het echte werk. 
De laatste les werden de leerlingen meegenomen in het 
werk van een miMakker, en ontdekten de kinderen hoe 
het is om dement te zijn. Gastdocent Titia Brassé leerde 
de kinderen wat Alzheimer is en hoe je als miMakker 
contact kunt maken met mensen die in een isolement 
leven.  
 
 
 
 
 
 
 

 Politiek 
 
In de eerste les hielden de leerlingen aan de hand van vier 
thema's – speelvoorzieningen, zwerfvuil, leegstand en 
succesverhalen - een wijkschouw samen met Karin van 
Meelis, gebiedsregisseur; de buurtwethouder Charles 
Claessens, Jos Croes en Harry Franz van de bewonersraad 
en Margret Voncken van Weller. Standpunten en ideeën 
werden uitgewisseld, problemen benoemd en ook 
gezamenlijk nagedacht over oplossingen. 
Tijdens les twee kregen de leerlingen hoog bezoek! 
Burgemeester Emile Roemer vertelde over zijn werk en 
liet aan de hand van verschillende casus ervaren hoe het 
is om burgemeester te zijn. Ook meester Florian Smit 
mocht aan het burgemeesterschap proeven: Roemer 
deed hem, samen met kabinetsadviseur Simone Sporken, 
de ambtsketting om. En wat is die zwaar! 
In les drie richtten de leerlingen onder leiding van 
gastdocent en raadslid Hanneke Koene zes politieke 
partijen op. Ze dachten in hun partij na over mogelijke 
oplossingen voor het lege pand aan de Pijperstraat en 
hielden een oefendebat. 
De laatste les van het vak Politiek vond plaats in de 
raadszaal. De leerlingen stapten in de schoenen van echte 
raadsleden en debatteerden onder leiding van gastdocent 
wethouder Jordy Clemens over de bestemming van het 
voormalige Arcus-gebouw. Ten slotte nam de wethouder 
de resultaten van de wijkschouw in ontvangst.  

  

 

https://www.facebook.com/charles.claessens.7?__tn__=K-R&eid=ARCbTsD3CnuX5SOxxXLOKQi64BEBmWKwccS5XDRknBES1D0xHM229RA-jOPlm7ydVnxJ_S99Af2h5ylD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwyAZ7q2cdIOoN3L7I6Qxaws1UumZFD6-vMd2zb0ZtPb03wS9ED1PemU4uA463nVbZMlo-Ee3JkrxSjMCXMRa97-erar9jm0H8WPxqbLC21f4JLFaa732P0I8sja8VWHQ0feBcloVNyF8NnBKucbNGHFwlxYC_rE9SK_NgSpZsBFVwbFE8v7BwdWm8wXyvvRyWdbXQaJxilD5i7wmpfGwaDwuNBbCOHav8P0OBGcVNJngqW5vsXU1S-Ivs2QOJiSQvmr8p4twULVEDDQ35U81V1WOBWobI_TU_0zLq9BwEX9zw5j2W8D2UgV65nXFSTXySghmhCsples3nLrCKgI4
https://www.facebook.com/charles.claessens.7?__tn__=K-R&eid=ARCbTsD3CnuX5SOxxXLOKQi64BEBmWKwccS5XDRknBES1D0xHM229RA-jOPlm7ydVnxJ_S99Af2h5ylD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwyAZ7q2cdIOoN3L7I6Qxaws1UumZFD6-vMd2zb0ZtPb03wS9ED1PemU4uA463nVbZMlo-Ee3JkrxSjMCXMRa97-erar9jm0H8WPxqbLC21f4JLFaa732P0I8sja8VWHQ0feBcloVNyF8NnBKucbNGHFwlxYC_rE9SK_NgSpZsBFVwbFE8v7BwdWm8wXyvvRyWdbXQaJxilD5i7wmpfGwaDwuNBbCOHav8P0OBGcVNJngqW5vsXU1S-Ivs2QOJiSQvmr8p4twULVEDDQ35U81V1WOBWobI_TU_0zLq9BwEX9zw5j2W8D2UgV65nXFSTXySghmhCsples3nLrCKgI4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008540853486&__tn__=K-R&eid=ARDhqEJ7DwXeXiZvPoZJXS2K1RH8OKKkhxPP2SzN7iZPkxew2qlW5fO6XWPYREbeCPmCANJ3Ad_1Y7aG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwyAZ7q2cdIOoN3L7I6Qxaws1UumZFD6-vMd2zb0ZtPb03wS9ED1PemU4uA463nVbZMlo-Ee3JkrxSjMCXMRa97-erar9jm0H8WPxqbLC21f4JLFaa732P0I8sja8VWHQ0feBcloVNyF8NnBKucbNGHFwlxYC_rE9SK_NgSpZsBFVwbFE8v7BwdWm8wXyvvRyWdbXQaJxilD5i7wmpfGwaDwuNBbCOHav8P0OBGcVNJngqW5vsXU1S-Ivs2QOJiSQvmr8p4twULVEDDQ35U81V1WOBWobI_TU_0zLq9BwEX9zw5j2W8D2UgV65nXFSTXySghmhCsples3nLrCKgI4
https://www.facebook.com/emileroemer/?__tn__=K-R&eid=ARDi7E1mAMMtbvOsvgVFdStUPlUHGCp0GrFR2lzMeLHV17pc9bB2_JJ-yZKLWvTWz-Fk_Oa-AxLXomvP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHj1AveSI_mOIFW8NNcsU0Im3jf7AG3qS0a4u8xd313KsTIglR5fJsmzb71ceALf1TrI9Wrrr58aMvy5loRwvR4EU8Q-ndwNGnlVB1QofJ3niLKtMJwR14KcR4OOm3hQVHcPgeOhspA2o_k4vPF4H4KJDVSOSHEH3acf1HUj0GSrCJGxnAlCpTNWFhIHKyfMqnd052GhvicrmYh7UufzKQKEuKufYcKHeeHCNa19ide1AAuMZA-HRH9qza5Ig1YfdNfG6f0LEziMIzXrju2AAWu-mL-UbDM1aIQT5ihfm5rjZwcLpN0FOTYW4RmNH10K2mtv-yx8j0pd6sJm8mTng
https://www.facebook.com/florian.smit.75?__tn__=K-R&eid=ARCzGsFJd1rUiAyiHEE4xPKJGPKkF1VgsThP0biJy2Lxnzc8gaJwkJ8x_nAoIxmqeqDR2SvRCuh4uCeZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHj1AveSI_mOIFW8NNcsU0Im3jf7AG3qS0a4u8xd313KsTIglR5fJsmzb71ceALf1TrI9Wrrr58aMvy5loRwvR4EU8Q-ndwNGnlVB1QofJ3niLKtMJwR14KcR4OOm3hQVHcPgeOhspA2o_k4vPF4H4KJDVSOSHEH3acf1HUj0GSrCJGxnAlCpTNWFhIHKyfMqnd052GhvicrmYh7UufzKQKEuKufYcKHeeHCNa19ide1AAuMZA-HRH9qza5Ig1YfdNfG6f0LEziMIzXrju2AAWu-mL-UbDM1aIQT5ihfm5rjZwcLpN0FOTYW4RmNH10K2mtv-yx8j0pd6sJm8mTng
https://www.facebook.com/simone.ruiters?__tn__=K-R&eid=ARA0styDw0qV1MtbsfDYEx2BNwD9MZQzC-roq_eoMo7RNn1kZ5RZzJmJ8IGMzSqT6JeA82KhHB0TOqZW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHj1AveSI_mOIFW8NNcsU0Im3jf7AG3qS0a4u8xd313KsTIglR5fJsmzb71ceALf1TrI9Wrrr58aMvy5loRwvR4EU8Q-ndwNGnlVB1QofJ3niLKtMJwR14KcR4OOm3hQVHcPgeOhspA2o_k4vPF4H4KJDVSOSHEH3acf1HUj0GSrCJGxnAlCpTNWFhIHKyfMqnd052GhvicrmYh7UufzKQKEuKufYcKHeeHCNa19ide1AAuMZA-HRH9qza5Ig1YfdNfG6f0LEziMIzXrju2AAWu-mL-UbDM1aIQT5ihfm5rjZwcLpN0FOTYW4RmNH10K2mtv-yx8j0pd6sJm8mTng
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Na de meivakantie 
 Na de meivakantie gaan we naar het Rijksmuseum en 
staat het vak Architectuur op het programma. Het jaar 
wordt afgesloten met een masterclass van World Best 

News, een diploma-uitreiking en een alumni-bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 
IMC Basis in Heerlen wordt mogelijk gemaakt door 

 

 

  
 

  

 

 
 

 Yvonne Knobel 06-12094960  yvonne.knobel@imcbasis.nl 

 

 

http://www.imcbasis.nl
https://twitter.com/IMCBasis
https://www.linkedin.com/company/imc-basis/
https://www.facebook.com/IMCBasis/

