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“Bedankt voor alle muziek die 
ons huis vult!” 

Nieta & Rob Jonker de Ruijter  
(ouders gitaarleerling Evy)
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Voorwoord
Terugkijkend op het jaar 2014 heeft Aslan Muziek-
centrum genoeg om verheugd over te zijn. We hebben 
gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen en 
zelfs meer dan dat. We hebben in 2014 opnieuw meer 
leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs be-
reikt met onze muziek- en danslessen. Een groot aan-
tal muziekdocenten en groepsleerkrachten heeft een 
coachings- of bijscholingsprogramma doorlopen. Er 
was een stijging van het aantal leerlingen dat binnen 
de eigen muziekschool lessen volgde. Verschillende 
medewerkers hebben een bekwamings- of coachings-
traject doorlopen en door interne aanpassingen is de 
organisatie beter toegesneden op de toekomst. 

Aslan richt zich op muziek- en danseducatie en was 
een voortrekker in het opzetten van een doorlopende 
leerlijn muziekonderwijs op scholen, met het eigen 
programma Muziek Talent Express. Het succes van 
onze aanpak op de basisscholen in Amsterdam is in 
het muziekeducatieve veld niet onopgemerkt gebleven. 
Nog niet eerder zijn we zo vaak als adviesorgaan of 
sparringpartner benaderd, hebben opleidingsinstel-
lingen met hun studenten trainingen bij ons gevolgd 
en zijn we uitgenodigd om workshops en presentaties 
te geven op cultuureducatieve bijeenkomsten. We zijn 
blij met deze rol en verheugd over het enthousiasme 
dat onze eerste openbare bijscholing in juni bij de 
deelnemende muziekdocenten uit het land opriep. 
Door al deze nieuwe activiteiten is de afronding van 
het boek Muziek Talent Express: Lesmateriaal voor 
de muziekdocent op de basisschool iets vertraagd, 
maar het eindresultaat zal in 2015 in gedrukte vorm 
verkrijgbaar zijn.

Met instemming hebben we kennis genomen van de 
Handreiking Muziekonderwijs 2020 die Minister 
Bussemaker heeft laten opstellen als opmaat naar 
de Cultuurnota 2017-2020. Hierin wordt een eind-
beeld voor 2020 geschetst waarin alle kinderen van 
2,5 tot 12 jaar structureel muziekonderwijs krijgen 
vanuit een doorlopende leerlijn door gekwalificeerde 
leerkrachten. Via deze leerlijn maken zij niet alleen 
kennis met muziek en muziekbeoefening, maar kunnen 
zij zich er ook - net als in andere vakken - verder in 
ontwikkelen [1]. Deze ambitie klinkt ons als muziek 

in de oren. Zo’n beeld vormt sinds jaar en dag het 
uitgangspunt voor de totstandkoming en uitvoering 
van ons muziek- en dansaanbod. Met het oog hierop 
hebben we onze activiteiten op het gebied van talent-
ontwikkeling en deskundigheidsbevordering ook het 
afgelopen jaar verder uitgebreid. De Talentgroepen 
van Aslan zijn inmiddels een begrip geworden en 
draaien op volle toeren.

Ook het rapport Mijn oudste zusje speelt ook trompet! 
van de Amsterdamse Kwaliteitsraad voor het Basis-
pakket Kunst- en cultuureducatie [2] hebben wij met 
een gevoel van herkenning gelezen. De meeste aanbe-
velingen uit het rapport delen wij. Het zijn randvoor-
waarden om goed muziekonderwijs van de grond te 
krijgen, waarbij wel ruimte voor differentiatie moet 
blijven bestaan. Ook de Handreiking [3] benadrukt het 
belang van afstemming en gezamenlijke inspanningen 
van het veld om de ambitie voor muziekeducatie in 
2020 te realiseren. Ieder heeft hierin zijn eigen rol 
te spelen. Momenteel neemt Aslan Muziekcentrum 
met zijn aanbod en organisatie ervan een koplopers-
positie in. Juist de financiële steun vanuit de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit die tot en met 2016 
verstrekt wordt, stelt ons in staat om aanvullende 
programma’s en modellen te ontwikkelen. Voorbeelden 
hiervan zijn de ontwikkeling van een model voor 
co-teaching en nieuw lesmateriaal waarmee binnen 
 de muziekles aandacht aan taalbevordering of 
rekenvaardigheid wordt besteed, en ons bijscholings-
programma.

Bij het ontwikkelen van nieuw materiaal of nieuwe 
lesvormen staan toepasbaarheid en gebruiksvriende-
lijkheid centraal. Om deze reden is monitoring en 
evaluatie een belangrijk onderdeel van het proces. We 
hebben inmiddels een breed netwerk om ons heen 
verzameld van conservatoria, pabo’s, wetenschappe-
lijke instellingen als de VU en AHK, cultuureducatie- 
instellingen en instituten als Stichting Taalvorming en 
Stichting Goed Rekenonderwijs. Wij onderhouden met 
hen een open en kritische dialoog die ons in staat stelt 

kwalitatief goed aanbod af te leveren, te signaleren 
wat er in het cultuureducatieve veld speelt en onze 
rol hierin te verbeteren. 
 
Een rol die wij in elk geval altijd zullen innemen 
is die van aanjager van diversiteit. Het blijft ons 
een doorn in het oog  dat de culturele sector geen 
afspie geling van de Nederlandse samenleving 
vormt. De afgelopen jaren is een opvallend aantal 
leerling en met een biculturele achtergrond via 
ons ontwikkeltraject Orient Connection door-
gestroomd naar de muziekopleiding op Codarts 
Rotterdam en het professionele circuit. De Amster-
damse basisscholen kennen een gemengde leerlin-
genpopulatie. Het zou geweldig zijn als we met de 
Muziek Talent Express zoveel talenten laten ont-
kiemen dat de musici en muziekdocenten van mor-
gen een betere afspiegeling zijn van de Nederland-
se populatie. Zelf streven we in ons docententeam 

naar een diversiteit in muzikale en culturele achter-
gronden zodat we binnen Aslan Muziekcentrum een 
rijk geschakeerd palet hebben om beter aan te sluiten 
op de Amsterdamse leerlingenpopulatie. We geloven 
dat uitwisseling tussen verschillende culturele achter-
gronden meer begrip creëert voor het anders-zijn en 
dat vanuit begrip de stap naar waardering makkelijker 
genomen kan worden. Vanuit deze gedachte ook is in 
november een uitwisselingsprogramma gestart met 
het Aram-Tigran Conservatorium in Diyarbakir, Turkije. 
In 2015 hopen wij een band aan te gaan met het  
c  onservatorium van Tétuan, Marokko.

We kijken tevreden terug op 2014. Wij danken ons 
team voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme. We 
zijn er trots op dat we met elkaar verder durven te 
kijken en geloven dat we samen dromen werkelijkheid 
kunnen laten worden.

Levent Aslan, directeur
Zuhal Gezik, artistiek leider
maart 2015

1 Handreiking Muziekonderwijs 2020, Carolien Gehrels e.a., Den 
Haag 15 oktober 2014, pag. 11.

2 Mijn oudste zusje speelt ook Trompet, Eerste rapportage van de 
Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie, 
Dirk Monsma e.a., 8-10 2014.

3 Handreiking Muziekonderwijs 2020, Carolien Gehrels e.a., Den 
Haag 15 oktober 2014, pag. 20.
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Bestuursverslag
Een forse uitbreiding van een door Aslan ontwikkeld 
programma voor de basisscholen, de start van een 
internationaal uitwisselingsprogramma met het 
Aram-Tigran Conservatorium in Diyarbakir (Turkije), 
een toename van de instroom bij muzieklessen in het 
gebouw aan de Corantijnstraat en - dankzij de beleids-
doelstellingen van Aslan op het gebied van talentont-
wikkeling, deskundigheidsbevordering en kennis-
overdracht - steeds meer landelijke bekendheid: 2014 
was in meerdere opzichten een goed jaar voor Aslan 
Muziekcentrum.

In 2013 heeft Aslan Muziekcentrum - samen met 
Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Amsterdam 
Noord, Muziekcentrum Zuidoost, het Leerorkest en 
het Concertgebouw - de stichting MOSA (Muziek op 
School Amsterdam) opgericht. De samenwerking in 
2014 is goed verlopen. Met MOSA geven de Amster-
damse muziekinstellingen invulling aan de wens van 
de gemeente Amsterdam om in 2018 structureel 
muziekonderwijs op tenminste 80% van de Amster-
damse basisscholen aan te bieden. Dankzij jarenlange 
ervaring met de doorlopende leerlijn Muziek Talent 
Express speelt Aslan Muziekcentrum hierin een 
echte voortrekkersrol. Maar Aslan Muziekcentrum 
doet meer en is meer. Opleidingsinstellingen volgen 
Aslan-trainingen, op cultuureducatieve bijeenkomsten 
verzorgt Aslan in toenemende mate workshops en 
presentaties, en steeds vaker fungeert Aslan Muziek-
centrum als adviesorgaan. Daarnaast hebben ook de 
medewerkers van Aslan, in het kader van deskundig-
heidsbevordering, met goed gevolg cursussen af-
gerond bij De Baak, De Redactie, Zakelijk Schrijven 
en NCOI. Kortom, Aslan Muziekcentrum - pionier in 
muziekeducatie - is volop in beweging! 

2014 was ook het jaar dat het bestuur afscheid heeft 
genomen van voorzitter Anne Graumans, penning-
meester Florent Cretiaux en algemeen bestuurslid 
Folkert Haanstra. Drie fantastische bestuursleden 
die aan de wieg hebben gestaan van de professiona-
lisering van Aslan Muziekcentrum. Hun termijn zat 
erop en het bestuur mag zich verheugen om twee 
nieuwe bestuursleden aan u voor te stellen: Godfried 
Lambriex, voorheen lid dagelijks bestuur Stadsdeel 
Amsterdam West is de nieuwe penningmeester en 

Maria Wüst, studieleider Master Kunsteducatie aan 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
is algemeen bestuurslid. Eind 2014 is ook de werving 
gestart voor een nieuwe voorzitter. Op de bestuurs-
vergadering van 11 maart 2015 is Linda Bouws officieel 
tot voorzitter van Aslan Muziekcentrum  benoemd. 
Linda Bouws is toezichthouder, consultant en inte-
rim-manager van diverse culturele instellingen.

Het bestuur van Aslan Muziekcentrum vergadert ten 
minste vier keer per jaar. Het bestuur evalueert het 
functioneren van de directeur en zichzelf en doet 
dit conform de negen principes van de Governance 
Code Cultuur. In verband met de bestuurswisseling 
is het bestuur in 2014 vaker bij elkaar gekomen. Het 
bestuur houdt toezicht op de afspraken met de sub-
sidieverstrekkers, en op activiteiten die voortvloeien 
uit het Amsterdamse Kunstenplan 2013-2016 en de 
landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie.
De financiële status is gedurende het jaar door de 
penningmeester, de accountant en de directeur bespro-
ken en getoetst aan de vastgestelde budgetten. In de 
bestuursvergadering constateert het bestuur of de 
vastlegging correct is en de financiële uitgaven onder 

Stichting Aslan Muziekcentrum heeft de culturele 
ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut 
Beogende Instelling’.  Met deze status is het voor 
particulieren en bedrijven fiscaal interessant om 
Aslan Muziekcentrum financieel te steunen met 
een eenmalige of periodieke gift.

controle zijn. Het bestuur heeft kennis genomen van 
de goedkeurende verklaring van de accountant. In 
de vergadering van 17 maart 2015 is de jaarrekening 
goedgekeurd. 
Tot slot wil het bestuur grote dank en waardering 
uitspreken aan directeur Levent Aslan en alle mede-
werkers van Aslan Muziekcentrum voor hun inzet, 
deskundigheid en geleverde prestaties in 2014.
Amsterdam, 17 maart 2015

Godfried Lambriex
Penningmeester
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Kwantitatieve gegevens 
buitenschoolse leerlingen 
naar leeftijdscategorie

Kwantitatieve gegevens 
activiteiten op scholen

Binnenschools en naschools aanbod
We hebben in 2014 ruim 8300 leerlingen in het 
primair en voortgezet onderwijs bereikt met onze 
muziek- en danslessen. Op 38 basis-, vmbo- en 
vo-scholen hebben we korte binnen- en naschoolse 
muziek- en dansactiviteiten verzorgd. Deze komen 
op aanvraag van de scholen tot stand. Daarnaast gaf 
Aslan we kelijkse  muzieklessen aan 4787 leerling en op 
23 scholen in Amsterdam (Nieuw-)West, in verschil-
lende varianten. De populairste is die waarin een 
muziekdocent van Aslan 38 weken lang elke week 
groep 1 t/m 8 muziekles geeft volgens de doorgaande 
leerlijn Muziek Talent Express (MTE); dit was bij 17 
van de scholen het geval. Er is ook een basisversie van 
de MTE actief waarin de muziekdocent gedurende 
26 weken de groepen 3, 4 en 5 een half uur per week 
muziekles geeft. In beide varianten voorziet het Basis-
pakket Muziekeducatie in de financiering van 13 uur 
muziekles per jaar door een muziekdocent voor de 
groepen 3, 4 en 5. Op 11 scholen werd het MTE-pro-
gramma uitgebreid met een naschoolse Talentband. 
Verschillende MTE-scholen deden in mei mee aan het 
jaarlijkse festival Het Podium in theater de Meervaart. 
Groepen 6, 7 en de Talentbands presenteerden zich 
zo met hun eigen lied of dans in een professioneel 
theater aan het publiek. 

Vanaf schooljaar 2014/15 is er een groepenuitbreiding 
geweest op een aantal MTE-scholen door de start 
van groep 5 binnen het basispakket. Daarnaast is er 
op twee scholen met de doorgaande leerlijn Dans 
Talent Express gestart (150 leerlingen). Dit verklaart 
tezamen de stijging van het aantal deelnemers. Voor 
2014 zijn de naschoolse activiteiten buiten de telling 
van de activiteiten gehouden. Dat verklaart de schijn-
bare daling ten opzichte van 2013. Het aantal leerling en 
dat hiermee bereikt werd staat wel in het totaal van 
bereikte scholieren (po en vo) opgenomen.

De uitvoering van het Muziek Talent Express programma 
wordt nog altijd uitvoerig gemonitord en geëvalueerd. 
Hierdoor signaleren we de algemene behoefte van de 
scholen en kunnen we tijdig bijsturen op individuele 
wensen van de scholen. Dit heeft in 2014 tot de volgende 
ontwikkelingen geleid: 

 � Het ontwerp voor de Muziek Talent Express voor 
digibord is afgerond.

 � De lessenreeks Op muziek kun je rekenen voor 
groepen 3 en 4 is gebruiksklaar gemaakt. Dit zijn 
lessen die op muzikale wijze de rekenvaardigheid 
bevorderen.

 � Het materiaal voor de musical voor groep 8 is 
gereed.

 � Er is gestart met de ontwikkeling van de Dans 
Talent Express: een doorgaande leerlijn dans die 
in combinatie met de Muziek Talent Express of 
apart aangeboden kan worden. Hiermee wordt 
ingespeeld op de vraag vanuit de scholen naar 
een multidisciplinair aanbod.4502
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1. Activiteiten 
Aslan Muziekcentrum biedt muziek- en danslessen 
aan leerlingen vanaf twee jaar. Binnen deze lessen 
is talentontwikkeling een belangrijke factor. Om de 
kwaliteit op deze gebieden te garanderen wordt de 
deskundigheid van de docenten - zowel van hen die 
binnen onze eigen organisatie werkzaam zijn als van 
externe docenten - bevorderd door coaching en bij-
scholing. Hieronder worden de belangrijkste ontwik-
kelingen op deze terreinen in 2014 toegelicht. 

1.1 Muziek- en danslessen
Muziek en dans zijn binnen ons muziekcentrum onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Beide gaan uit van 
een basisritme, de hartslag. Kinderen gaan bij muziek 
meteen bewegen - muziek hoort bij dans, en andersom. 
Volgens ons bestaat een goede muziek- of dansles 
uit aanstekelijk aanbod dat door een pedagogisch en 
didactisch vaardige muziekdocent op een activerende 
wijze wordt overgebracht. Hierbij is aandacht voor 
diverse stijlen en talen, en kunnen kinderen kiezen uit 
diverse instrumenten. Binnen de muziek- en danslessen 
van Aslan Muziekcentrum is optreden voor publiek 
op vanzelfsprekende wijze geïntegreerd. Leerlingen 
kunnen zo regelmatig aan een publiek laten zien en 
horen wat ze kunnen en wat ze bijgeleerd hebben. Het 
applaus geeft hen zelfvertrouwen en stimuleert hen 
om verder te gaan.

Buitenschools of particulier lesaanbod
Leerlingen kunnen bij ons lessen voor piano, viool, 
gitaar, dans en zang volgen in uiteenlopende genres 
als klassiek en pop; daarin verschillen wij niet van 
andere muziekscholen. Maar daarnaast volgen leer-
lingen juist bij Aslan Muziekcentrum lessen, omdat 
ze een bijzondere interesse hebben in wereldmuziek, 
oosterse dans, niet-westerse instrumenten als saz 
en ney, of  liederen in uiteenlopende talen en vanuit 
verschillende muzikale tradities. We hebben een 
lichte stijging gezien van het aantal leerlingen van 320 
naar 346. Dit komt met name door de instroom vanuit 
de basisscholen waar we de Muziek Talent Express 
geven en door de start van de Talentgroepen (in 
schooljaar 2013/14) waar kinderen onder leiding van 
gediplomeerde docenten met dans en muziek kunnen 
kennismaken en zich kunnen ontwikkelen en bekwamen. 
Bij deze Talentgroepen gaat het om kinderen van 
groep 5 tot en met 8 die tijdens hun deelname aan 
de Muziek Talent Express worden gescout en gese-
lecteerd door de muziekdocenten en Aslans speciale 
talentscouts. Deze leerlingen nemen vaak ook deel 
aan de naschoolse Talentbands en de toppers uit deze 
groep stromen vervolgens door naar de Talent-
groep en op Aslan of naar andere particuliere muziek- 
en dansaanbieders. Ook neemt Aslan Muziekcentrum 
in schooljaar 2014/15 deel aan het Kindpakket van 
Dienst Werk en Inkomen (DWI) waardoor er een 
eenmalige toename van 8 leerlingen was. Bij Aslan 
Muziekcentrum krijgen nu 25 leerlingen met financië le 
ondersteuning van het Jongerencultuurfonds muziek- 
en dansles. Terwijl het leerlingaantal is gestegen, is 
het aantal lessen gedaald ten opzichte van 2013. Dit 
komt met name door een late start van de cursussen 
in schooljaar 2014/15. 
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2013 2014 Een greep uit de optredens in 2014

 � 9 maart Talentgroepen in Woonzorgcentrum Nieuw Vredenburgh
 � 2 april Klompenorkest op de Zaanse Schans
 � 2 april Orient Connection op de Mocca dag – Cultuureducatie in 
Amsterdam in MuzyQ 

 � 13 april Orient Connection Junior op Kindermiddag in Muziek-
gebouw aan het IJ

 � 24 april Orient Connection en Orient Connection Junior in de  
Sint Augustinuskerk 

 � 25 april Talentgroep Trommelclub bij opening De Spiegeltuin
 � 14 mei groepen 6, 7 en Talentbands van de scholen op Festival Het 
Podium in de Meervaart

 � 15 juni eindpresentatie leerlingen Aslan Muzi ekc entrum op Mudans 
in de Meervaart

 � 22 juni Orient Connection op festival WESTwaARTS in  
het Erasmuspark

 � 28 juni leerlingen van de Fiep Westendorp op hun Zomerfeest
 � 30 juni Talentgroepen op festival WESTwaARTS in het Erasmuspark
 � 14 september Orient Connection met het opera project  
De Thuiskomst van Odysseus

 � 20 september Classics of Aslan bij Klassiek op het Amstelveld
 � 20 september Orient Connection op Bimray Festival bij Bijlmer 
Arena 

 � 22 september Talentgroepen op The Best of West in Het Sieraad
 � 21 september Orient Connection in de Oude kerk bij de klimaatmars
 � 12 oktober Orient Connection op het Kinderkoren Festival in de 
Stopera

 � 28 oktober Orient Connection op Basta AT5 bij TV-programma Basta 
live Amsterdam is werelds

 � 16 december Talentgroepen en blokfluitleerling en in de  
Sint Augustinuskerk

Aantal optredens en bezoekers 2014
De Talentgroepen zijn er veel op uitgetrokken en hebben 
deelgenomen aan festivals en voorstellingen waar een groot 
publiek aanwezig was. Dit verklaart voor een groot deel de 
toename in het aantal optredens en bezoekers.

8

Beleven van professionele muziek
We delen de visie van de Kwaliteitsraad dat leerlingen met 
bezoeken aan professionele podia en culturele instellingen 
kunst en cultuur moeten kunnen beleven [4]. Binnen de acti-
viteiten van de Muziek Talent Express hechten we er dan 
ook aan om kinderen in aanraking te brengen met het pro-
fessionele muziekleven. Zo zijn onze muziekdocenten zelf 
ook uitvoerend muzikant; de presentatie van de groepen 
6 en 7 - samen met de Talentbands - tijdens festival Het 
Podium in de Meervaart, is een andere vorm van contact 
met het professionele veld. Vanaf 2014 is hier een activiteit 
aan toegevoegd: in samenwerking met De Nationale Opera 
hebben opera-artiesten gastlessen gegeven aan 2816 leer-
lingen uit de groepen 1 t/m 8. Voor de bovenbouw zat er 
een bezoek aan de voorstelling Reimsreisje in het Muziek-
theater aan vast.

7

4 Mijn oudste zusje speelt ook Trompet, Eerste rapportage van de Kwali-
teitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie, Dirk Monsma 
e.a., 2014, pag. 2.
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Om dit te bereiken zien wij het als onze taak om niet 
alleen goede docenten aan te nemen, maar ook om 
in hen en andere belanghebbenden te investeren. Dit 
doen we met de volgende programma’s:

 � jaarlijks intern bijscholingsprogramma muziek-
docenten Muziek Talent Express

 � jaarlijks intern bijscholingsprogramma buiten-
schoolse muziekdocenten Aslan

 � jaarlijks extern bijscholingsprogramma voor 
muziekdocenten uit het hele land

 � coachingstraject leerkrachten basisscholen in het 
kader van Basispakket Muziekeducatie

 � de ontwikkeling van een model voor co-teaching 
door Jos Herfs en Ellen van Hoek in samen-
werking met het Lectoraat Kunst- en cultuur-
educatie van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten

 � de start van een internationaal uitwisselingspro-
gramma voor onze muziekdocenten

 � aanbod van trainingen op maat aan studenten 
van pabo’s en conservatoria

 � de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem 
voor de Muziek Talent Express.

1.2 Talentontwikkeling

Talentontwikkelingstrajecten
Bij het thema talentontwikkeling wordt doorgaans de 
volgende opbouw gehanteerd: kennismaken, ontwik-
kelen, bekwamen en excelleren. Het grootste gedeelte 
van de activiteiten van Aslan Muziekcentrum is gericht 
op de fases kennismaken en ontwikkelen. In de fase 

In schooljaar 2013/14 is de lijn van de binnenschoolse 
leerlijn naar na- en buitenschools aanbod geoptima-
liseerd door de start van de Talentgroepen. Onze 
talentscouts en docenten signaleren actief talenten en 
verwijzen leerlingen door naar onze Talentgroepen 
of naar andere muziek- of dansaanbieders. In 2014 is 
deze ontwikkeling naar tevredenheid voortgezet.

Binnen de buitenschoolse lessen van Aslan Muziek-
centrum is ook veel ruimte voor talentontwikke-
ling. Orient Connection geldt al jaren als Aslans 
kweekvijver waarin getalenteerde leerlingen zich 
kunnen bekwamen in muziek en dans. De afgelopen 
jaren zijn al enkele leerlingen doorgestroomd naar 
Codarts.  Inmiddels zijn er ook goede contacten met 
het  Conservatorium van Amsterdam, afdeling Docent 
Muziek. Wij hopen dat leerlingen daar een opleiding 
kunnen volgen en na vier jaar terugkeren bij Aslan om 
les te geven.

1.3 Deskundigheids bevordering
Voor de periode 2013-2016 is kwaliteitsbevordering 
een belangrijk speerpunt van Aslan Muziekcentrum. 

bekwamen hebben we goede ervaringen met de 
leerlingen van Orient Connection. We zien mogelijk-
heden om in samenwerking met het Conservatorium 
van Amsterdam en 4West van de Meervaart meer te 
betekenen voor leerlingen in deze fase. 

Combinatiefunctionaris   
Schoolgebouw Houthaven
In het najaar van 2014 is er met het oog op talent ontwikkeling 
een nieuw traject gestart in Schoolgebouw Houthaven op 
de brede school Spaarndammerhout. Onze muziekdocent 
spant zich daar in als combinatiefunctionaris waarbij zij 
naschoolse activiteiten opzet die aansluiten op de onder-
schoolse lessen, maar ook toegankelijk zijn voor de buurt. 
Eind 2014 is gestart met een naschoolse Talentband en een 
ouderkoor. Parallel is een haalbaarheidsonderzoek gestart 
voor uitbreiding van de activiteiten in 2015.



“Achter je ogen”: gratis pop-up 
voorstellingen in het park
Met het gras als podium klonk er in het Vondel-
park, het Rembrandtpark en het Erasmuspark 
in de zomer een muzikaal verhaal. Docenten van 
Aslan Muziekcentrum namen in hun voorstelling 
‘Achter je ogen’ kinderen mee op een loopje in 
hun eigen fantasie. Ouders en kinderen konden 
meedoen aan dit swingende avontuur.
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Benefietavond
Om het bezoek aan Diyarbakir te realiseren heeft 
Aslan Muziekcentrum een benefietavond georgani-
seerd waarbij Serdina Gezik een muzikaal optreden 
gaf en enkele handgemaakte klompinstrumenten 
werden geveild. De opbrengst heeft het, samen met 
de eigen bijdrage van de docenten en de gastvrijheid 
van de gemeente Diyarbakir, mogelijk gemaakt om 
naast de realisatie van het bezoek ook 253 instru-
menten aan het Aram-Tigran Conservatorium te 
doneren.

             In de media
 � Artikel ‘Muziek gaat om alles, om het hele leven’ in Kunstzone, maart 
 � Rapportage Basispakket en Muziek Talent Express op Radio 4, 23  mei, NPO 
Radio 4 klassiek

 � Artikel 13e editie Mudans Festival in Stadsblad de Echo, 11 juni 
 � Artikel ‘Op de vleugels van de muziek: vakleerkrachten muziek versterken 
vaardigheden in taal en rekenen’ in Kunstzone, oktober 

 � Orient Connection in tv-programma Basta Live ‘Amsterdam is werelds’, 29 
oktober

 � Rapportage bezoek Diyarbakir in tv-programma ‘Amsterdam is thuis: Basta 
in Diyarkir: het verhaal van Serdina’, 17 november

Uitwisselingsbezoek Diyarbakir, 
Turkije
In 2014 zijn we gestart met een bijzonder initia tief: 
een reeks bezoeken aan landen waarvan de cult uur 
sterk vertegenwoordigd is op de Amsterdamse 
 basisscholen. Onze basisschoolmuziekdocenten 
hebben in dat kader een uitwisselingsbezoek 
 gebracht aan Diyarbakir, Turkije.
Uitgangspunten voor het programma waren de 
vragen:

 � Hoe geven de muziekdocenten in  Amsterdam 
mu ziekles op school?

 � In welke muzikale tradities kan een belangrijk 
deel van de biculturele Amsterdamse basis-
schoolkinderen zich herkennen? 

De muziekdocenten hebben aan duizenden kin-
deren van drie basisscholen muziekles gegeven 
en zelf masterclasses gehad van docenten van 
het Aram -Tigran Conservatorium. Dit heeft onze 
docenten nieuwe lesideeën en een verrijking van 
hun muzikale palet opgeleverd. De studenten en 
docenten van het Aram-Tigran Conservatorium 
kregen instrumenten om na ons bezoek te starten 
met het geven van muziekles op basisscholen. En 
de kinderen in Diyarbakir? Die hebben onverge-
telijke dagen gehad en kunnen dankzij de 253 ge-
doneerde instrumenten vanaf nu op echte violen 
en darbuka’s spelen. 
Aslan Muziekcentrum verheugt zich nu al op een 
gepland bezoek aan Marokko in 2015  zodat onze 
docenten zich kunnen verdiepen in de culturele 
achtergrond en muzikale tradities van een deel 
van onze leerlingen in West en Nieuw-West.

“Muziek heeft een helende kracht, jullie komst 
is een zonneschijn in deze donkere dagen met 
het geweld in Kobani van IS.”  
Gultan Kisanak  (burgemeester Diyarbakir)
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Primeur landelijke trainingsdag 
In juni 2014 was er een primeur op het gebied 
van ons trainingsprogramma. Voor het eerst 
hadden we een bijscholingsdag georganiseerd 
die gericht was op muziekdocenten die niet 
aan Aslan Muziekcentrum verbonden zijn. De 
26 deelnemers hebben met veel enthousiasme 
deelgenomen aan de training en reageerden 
zeer positief op het aanbod. Dit geeft ons 
vertrouwen voor de nieuwe openbare trainings-
activiteiten in 2015.  

2. Cultureel  
ondernemerschap
Door de hierboven geschetste activiteiten en 
ontwikkelingen heeft Aslan Muziekcentrum 
landelijk de aandacht getrokken. Zo zijn wij in 
2014 voor allerlei advies- en trainingsvragen 
 benaderd. Voorheen betroffen vragen vooral 
onze expertise op het gebied van wereldmuziek 
en diversiteit, tegenwoordig is er een scala 
aan vragen bijgekomen met betrekking tot de 
organisatie van een doorgaande leerlijn, ons 
nieuwe lesmateriaal Op muziek kun je rekenen 
en Muziek is een taal en onze programma’s voor 
deskundigheidsbevordering. Aslan Muziekcen-
trum ziet zijn rol als aanbieder van muziek- en 
danseducatie veranderen in een ontwikkel-
plek waar nieuwe ideeën en oplossingen voor 
het  veranderende Amsterdamse en landelijke 
muziek educatieve veld worden bedacht en uitge-
werkt. Met die veranderende rol verandert ons 
profiel: we nemen een koploperspositie in.

Onze activiteiten breiden uit, maar ook de manier 
waarop we onze activiteiten uitvoeren verandert. 
Monitoring en evaluatie nemen inmiddels een vaste 
plek in binnen de ontwikkeling en uitvoering van onze 
activiteiten. Daarnaast achten we de kennis en experti-
se  van deskundigen onmisbaar. We hebben  inmiddels 
een uitgebreid netwerk dat we raadplegen in advies-
gesprekken en werkgroepen; dit helpt ons het gewenste 
kwaliteitsniveau van ons aanbod te realiseren. De 
kritische monitoring en evaluatietrajecten van onder-
zoekers Jos Herfs en Ellen van Hoek, in samenwerking 
met het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zorgen 
 ervoor dat we onze activiteiten kunnen bijstellen en 
de effecten verbeteren. Legitimering neemt nu een 
vaste plek in binnen onze bedrijfsvoering. Het bete-
kent dat we onze activiteiten en de resultaten ervan 
meten, zodat we weten waar we staan en wat we kun-
nen verbeteren. Bovendien verscherpt het onze blik 
op onze zakelijke competenties, wat bijdraagt aan het 
zien van kansen voor alternatieve financiering zoals 
nieuwe product-marktcombinaties, het werven van 
donaties en de opbouw van een vriendenkring. 

2.1 Marketing en communicatie
Ondanks een financiële en personele beperking op het 
gebied van marketing en communicatie heeft Aslan 
Muziekcentrum in 2014 de basale communicatietaken 
kunnen uitvoeren. We zijn echter nog niet in staat 
gebleken om de geschetste profielverandering met 
marketing- en communicatieactiviteiten te onder-
steunen. Wel is hiermee een begin gemaakt door een 
vernieuwing van de website. Deze heeft nu een apart 
gedeelte voor niet-Aslan-docenten en cultuureduca-
tieve instellingen, waar zij ons aanbod in trainingen 
en lesproducten kunnen vinden en afnemen. Vanaf 
2015 zal het aanbod verder uitgebreid worden. Er ligt 
echter nog veel werk voor ons. Eind 2014 heeft daarom 
een kleine personele uitbreiding plaatsgevonden 
waarmee vanaf 2015 meer recht gedaan kan worden 
aan de huidige ontwikkelingen en de daarbij behorende 
marketing- en communicatieactiviteiten.

Onderdeel van ons marketing- en communicatiebe-
leid vormt onderzoek onder onze ‘afnemers’. Bij de 
eindevaluatie van de Muziek Talent Express 2013/14 
beoordeelden de deelnemende scholen Aslan Muziek-
centrum gemiddeld met een 8,4.  En van de 40 onder-
vraagde gestopte leerlingen van de afgelopen twee 
jaar zouden 8 misschien en 31 Aslan Muziekcentrum 
zeker aan familie en vrienden aanraden.

2.2 Nieuwe product- 

marktcombinaties
Vanaf 2013 zijn we begonnen met Cultural Business 
Modeling om naast onze financiering vanuit subsi-
dies, inkomsten uit scholen en van leerlingen ook 
alternatieve financiering te kunnen genereren. Dit 
heeft zich vertaald in de ontwikkeling van nieuwe 
product-marktcombinaties waarvoor in 2014 de basis 
is gelegd. In 2015 zal deze ontwikkeling verder uit-
gewerkt worden. Onze eerste nieuwe product-markt-
combinaties zijn:

 � openbare trainingen en trainingen op maat 
 � verkoop lesboek Muziek Talent Express: lessug-
gesties voor de muziekdocent op de basisschool

 � verkoop darbuka’s voor muziekeducatieve doel-
einden. 
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3. Organisatie
Aslan Muziekcentrum werkt via het bestuur-directie 
model uit de Governance Code Cultuur en onderschrijft 
de bijbehorende principes.

3.1. Organisatie

Samenstelling bestuur 2014
Ralph Mamadeus (vice-voorzitter) 
Eva de Klerk (secretaris)
Godfried Lambriex (penningmeester)
Janneke Tigchelaar (vice-penningmeester) 
Maria Wüst (algemeen lid)

Directeur
Levent Aslan 

Profielschetsen, het bestuursreglement en de relevante 
nevenfuncties van de bestuursleden zijn op schriftelijk 
verzoek bij Aslan Muziekcentrum opvraagbaar.

Team
In 2014 heeft het team in een afgeslankte vorm van 
6 tot 6,5 fte gewerkt. De vrijgevallen uren van twee 
zwangerschapsverloven zijn gedeeltelijk met interne 
urenuitbreiding opgevangen. Eind 2014 is er binnen het 
kantoorpersoneel een kleine uitbreiding en verschui-
ving doorgevoerd. Dit om de administratieve proces-
sen beter te laten verlopen en meer tijd te kunnen 
besteden aan de marketing- en communicatietaken. 
Het docententeam kenmerkt zich door zijn cultureel 
diverse samenstelling  en heeft affiniteit met, of een 
specialisatie in (een vorm van) wereldmuziek en/of 
dans.

Vrijwilligers
Aslan Muziekcentrum wordt ondersteund door een 
vaste schare vrijwilligers die zowel op kantoor als bij 
de lessen en de optredens actief is. Wij zijn bovendien 
een erkend leerbedrijf.

3.2 Samenwerking
Aslan Muziekcentrum heeft inmiddels een stevig net-
werk opgebouwd met belangrijke experts en vertegen-
woordigers van het muziek- en cultuureducatieve 
veld. Binnen dit netwerk wisselen we veel kennis en 

workshops vanuit Aslan Muziekcentrum. Het eerste 
bezoek van de studenten aan Aslan is gericht op we-
reldmuziek en de algemene didactiek van Aslan Mu-
ziekcentrum. Het tweede is gericht op onze lesaanpak 
op de basisschool. Door deze samenwerking draagt 
Aslan zijn eigen ontwikkelde expertise over aan de 
studenten, mede in de hoop dat studenten geïnteres-
seerd raken om later bij Aslan te werken. Voor ons is 
het contact met het conservatorium ook van belang 
om getalenteerde leerlingen van Aslan naar het 
 conservatorium te kunnen doorsturen.
 

Pabo Hogeschool van Amsterdam en Pabo 
Hogeschool Windesheim, Zwolle
Aslan Muziekcentrum verzorgt jaarlijks aan de nieuwe 
lichting studenten workshops in muziekles op de 
basisschool en in wereldmuziek.  
 

Stichting Goed Rekenonderwijs
Prof. dr. J. van de Craats, Faculteit der Natuurweten-
schappen, Wiskunde en Informatica aan de VU zit namens 
Stichting Goed Rekenonderwijs in de werkgroep voor 
de lessenreeks Op muziek kun je rekenen.
 

Stichting Taalvorming
Suzanne van Norden van Stichting Taalvorming neemt 
deel aan de werkgroep voor de uitwerking van work-
shops en trainingen van de leeropzet Muziek is een 
taal.

De Nationale Opera & Ballet
In 2014 is een samenwerking gestart met De Nationale 
Opera om jaarlijks in de klas aandacht te besteden aan 
opera en om met de bovenbouwgroepen een bezoek 
aan een voorstelling in het Muziektheater te realiseren. 
In 2014 zijn een kleine 3000 leerling en met deze lessen 
bereikt. 750 van hen hebben in januari 2015 een 
bezoek gebracht aan de voorstelling Reimsreisje in 
het Muziektheater. Met deze samenwerking wordt de 
doelstellig gerealiseerd dat de basisschoolleerlingen 
binnen de doorgaande leerlijn Muziek Talent Express 
een voorstelling van een professionele muziek- of 
dansinstelling bezoeken.

Bol & Sanders
Pianowinkel Bol & Sanders nodigt de pianoleerlingen 
van Aslan Muziekcentrum jaarlijks uit om een bezoek 
te brengen aan hun piano-atelier. Leerlingen krijgen 
te zien hoe een piano wordt gemaakt en hoe deze 

inzichten uit. Zo betrekken we bij de ontwikkeling van 
onze activiteiten verschillende deskundigen om hun 
visie op ons aanbod met ons te delen. Tegelijkertijd 
vraagt ons netwerk ons om advies en expertisedeling 
over verschillende onderwerpen. Voor onze optredens 
hebben we vaste contacten met Podium Mozaïek, 
theater de Meervaart, de Sint Augustinuskerk en de 
Zaanse Schans. 

Aslan partner in Stichting MOSA.
Voor de invoering van het Basispakket Muziekeducatie 
is Stichting Muziek op School in Amsterdam (MOSA) 
opgericht. Hierin zijn Muziekschool Amsterdam, 
Muziekschool Amsterdam Noord, Muziekcentrum 
Zuidoost, het Leerorkest, het Koninklijk  Concertge-
bouw en Aslan Muziekcentrum vertegenwoordigd. 
De stichting moet bewerkstelligen dat in 2017-2018 
groep 3 t/m 8 van 80% van de Amsterdamse basis-
scholen ten minste 13 uur per jaar muziekles krijgt 
van een muziekdocent. Daarnaast biedt de stichting 
vanuit het Koninklijk Concertgebouw 10 uur coaching 
van de groepsleerkrachten aan per school.  

Met een aantal instellingen is er daarnaast sprake 
van een structurele inhoudelijke samenwerking. 
Het betreft de volgende partijen:

Expertise-netwerk cultuureducatie Mocca 
en Leerorkest
In het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwa-
liteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er een 
samenwerking met Mocca en het Leerorkest. Boven-
dien werken we met het Leerorkest samen voor het 
gezamenlijke muzikale aanbod op twee Amsterdamse 
basisscholen. 

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van 
de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten
Ten behoeve van de ontwikkeling, monitoring en eva-
luatie van nieuwe les- en werkvormen en het leerling-
volgsysteem wordt er samengewerkt met het lectoraat. 
Uitvoerders van de onderzoeken zijn Jos Herfs en 
Ellen van Hoek.

Opleiding Docent Muziek van Conservato-
rium van Amsterdam
Elk jaar krijgen de eerstejaars studenten informatie en 
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technisch werkt. Daarnaast krijgen ze een overzicht 
van de geschiedenis van de piano en mogen ze op 
verschillende piano’s spelen: op deze manier beleven 
ze zelf de verschillen in klankkleur.

Conservatorium Aram-Tigran, Diyarbakir, 
Turkije
Het uitwisselingsbezoek in november met onze 
muziekdocenten was de start van een expertisede-
ling  van  het Aram-Tigran Conservatorium en Aslan 
Muziekcentrum. In december is onze artistiek leider 
Zuhal Gezik teruggegaan om de docenten en studen-
ten extra bij te scholen in muziekles op de basisschool. 
Inmiddels zijn zeven studenten en docenten van het 
Aram-Tigran Conservatorium in Diyarbakir gestart 
met het geven van muziekles op de basisschool. In 
maart zal een delegatie muziekdocenten naar Amster-
dam komen om masterclasses in muzikale tradities 
aan onze muziekdocenten te geven. De uitwisseling 
gaat over het begrijpen van de cultuur en de muzikale 
achtergronden. Daarnaast biedt het onze docenten de 
gelegenheid hun muzikale repertoire uit te breiden.

Amsterdams Andalusisch Orkest
Voor ons komende uitwisselingsbezoek aan Marokko 
werken we samen met het Amsterdams Andalusisch 
Orkest. Uit deze samenwerking is ook een inhoudelijke 
uitwisseling van materiaal voortgekomen. Zo is ons 
repertoire verrijkt met Arabische muziek en hebben 
de muziekdocenten in samenwerking met het Amster-
dams Andalusisch Orkest een bijscholing gehad van 
Mohamed Amine Al Akrami, hoofd van Orchestra 
Temsamani en directeur van het Conservatorium 
Tétuan. 

3.3 Deskundigheidsbevordering 

personeel
In 2014 is een traject afgerond waarin medewerkers 
van de educatieafdeling zich verder hebben bekwaamd 
in coaching met een training van De Baak, en in 
webredactie door een cursus van De Redactie. De za-
kelijke leiding heeft coaching gehad op het gebied van 
wervend schrijven van Zakelijk Schrijven en heeft de 
opleiding Post-Bachelor Bedrijfskunde van de NCOI 
met zeer goed gevolg afgerond. De deskundigheidsbe-
vordering van de educatieafdeling was onderdeel van 
een bekwamingstraject in het kader van de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit.

3.4 Huisvesting
Aslan Muziekcentrum is gevestigd aan de Corantijn-
straat 9. Het pand bevat zes leslokalen, een ontvangst-
kantine, een instrumenten- en kledingatelier en vijf 
kantoorruimtes. Uit ons klantonderzoek blijkt dat men 
de kantine als gastvrij ervaart, de lesruimtes als com-
fortabel, maar het pand als geheel niet als heel prettig. 
We onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren. Stads-
deel West is verantwoordelijk voor het onderhoud van 
het pand.

3.5 Risicobeheersing
Het plan voor de Algemene Organisatie en Interne Be-
heersing (AO/IB) wordt jaarlijks opnieuw nagelopen 
opdat wijzigingen in de bedrijfsvoering ook in het AO/
IB worden opgenomen. In 2014 zijn in de financiële 
en administratieve procedures enkele verbeteringen 
doorgevoerd. 

In 2013 signaleerden we dat het aantal leerlingen 
voor het buitenschoolse aanbod dalende was. Vanaf 
cursusjaar 2014/15 is er weer een lichte stijging, we 
zien hier het resultaat van de inspanningen van de Ta-
lentscouts in terug. Voor schooljaar 2015/16 consta-
teren we een risico voor de continuering van de MTE 
op de basisscholen in Amsterdam West. Tot augustus 
2015 worden de onderschoolse muzieklessen mede-
gefinancierd door De Waaier, een voorziening voor 
Brede Talentontwikkeling vanuit stadsdeel West. Het 
is nog niet duidelijk of en in welke mate het wegvallen 
van dit budget effect zal hebben op het voortzetten 
van onze wekelijkse muzieklessen op de betreffende 
scholen in schooljaar 2015/16. In 2014 heeft Aslan 
Muziekcentrum zich ingespannen om deze zorg bij 
het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg van de schoolbe-
sturen) en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
(DMO) kenbaar te maken. In 2015 zullen we inventari-
seren of voortzetting in het geding is en of er alterna-
tieven zijn om het afhaken van scholen of groepen te 
voorkomen. 

De realisatie van onze voorgenomen activiteiten gaat 
voorspoedig, deze blijken goed aan te sluiten op de 
ontwikkelingen in het veld. Onze actieve houding 
geeft vertrouwen voor de toekomst. Met de financiële 
toezegging van DMO van de gemeente Amsterdam en 
het Fonds voor Cultuurparticipatie is onze continuïteit 
tot 2017 gewaarborgd. 

Halverwege de huidige Kunstenplanperiode en de 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie kunnen we als Aslan Muziek-
centrum constateren dat de realisering van de plannen 
zoals we ons die voorgenomen hadden, voorspoedig 
verloopt en dat we hiermee een goede aansluiting op 
de ontwikkelingen in Amsterdam en het landelijke veld 
bewerkstelligen. Het huidige klimaat voor cultuur-
educatie is gunstig en biedt volop kansen waar Aslan 
Muziekcentrum reeds op inspringt. Hieronder worden 
de belangrijkste ontwikkelingen aangestipt.

Er liggen kansen:
 � Landelijke ambitie om in 2020 alle kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar structureel muziekonderwijs 
te bieden vanuit een doorlopende leerlijn door 
gekwalificeerde leerkrachten. Via deze lijn maken 
zij niet alleen kennis met muziek en muziekbe-
oe fening, maar kunnen zij zich er ook - net als in 
andere vakken - verder in ontwikkelen (Hand-
reiking Muziekonderwijs 2020).

 � Groepsdocenten en muziekdocenten moeten 
worden opgeleid om goed muziekonderwijs op de 
basisscholen te realiseren (Handreiking Muziek-
onderwijs 2020 en Rapport Kwaliteitsraad). 

 � Amsterdamse Kunstraad adviseert een ruime 
uitleg te geven aan de term buurtgebonden 
cultuurinitiatieven en het budget dat voor dit 
beleid in het verleden beschikbaar was niet te 
centraliseren [5].

 � Nieuwe coalitie gemeente Amsterdam van D66, 
VVD en SP heeft afgesproken de bezuinigingen 
op de kunst van het vorige college ongedaan te 
maken [6].

Er zijn echter ook enkele bedreigingen:
 � Het is onduidelijk hoe de gemeente Amsterdam 
de invoering van het Basispakket Muziekeducatie, 
waarvan de muzieklessen binnen CeK deel uitmaken, 
gaat voortzetten in het volgende Kunstenplan 
2017-2020. 

 � Scholen zijn voor hun budgetten en de besteding 
ervan zeer afhankelijk van de politiek. Momenteel 
worden de muzieklessen grotendeels vanuit het 
Basispakket (Kunstenplan) en Cultuur educatie 
met Kwaliteit gedekt. De Amsterdamse basis-
scholen hebben de afgelopen periode hun budgetten 
flink zien krimpen en hebben geen reserve om 
extra kosten voor de MTE te betalen wanneer de 
subsidie wegvalt.

Aslan heeft met de gebleken tevredenheid van de 
scholen over zijn doorlopende leerlijn en andere lessen 
goede kans om op dezelfde wijze door te kunnen 
gaan, zeker nu ook steeds meer van buitenaf gevraagd 
wordt naar de bij Aslan aanwezige expertise. Tegelij-
kertijd werkt Aslan ook aan minder afhankelijkheid 
van de overheid. Zo speelt het in op de actuele ontwik-
kelingen door zijn activiteiten uit te breiden van 
muziekles voor particulieren en scholen in Amsterdam 
naar trainingen en lesproducten voor muziekdocenten 
en leerkrachten in het hele land. Ondertussen hoedt 
de instelling zich ervoor om met de uitbreiding van 
activiteiten ook de organisatie uit te breiden. Aslan 
Muziekcentrum balanceert al jaren op het snijvlak 
van een toename in activiteiten en een beperking van 
personele verplichtingen. De balans hierin stelt ons in 
staat om voldoende innovatief te zijn, zonder vanuit 
dat succes te grote verplichtingen aan te gaan, mocht 
het succes van tijdelijke aard zijn.

5 Verkenning 2014, Amsterdamse Kunstraad, pag. 102.
6 Verkenning 2014, Amsterdamse Kunstraad, pag. 2.

4. Trends en  ontwikkelingen 
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Met een positief exploitatieresultaat van € 25.677,- is de 
algemene reserve uitgegroeid tot € 121.634,-.  De algemene 
reserve wordt gebruikt als buffer om de continuïteit te 
kunnen waarborgen. 
De solvabiliteit is wederom verbeterd met een ratio van 
0,23. De current ratio (1,31) laat zien dat het centrum in 
staat  is om aan de kortlopende schulden te voldoen. 
In 2014 is er procentueel 34 % eigen inkomsten gegene-

Baten Rekening 2014 Begroting 2014 Rekening 2013

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten €  324.613 €  321.426      €   262.442 
Sponsorinkomsten en donaties €  8.641 €  5.000          €  1.755 

Overige inkomsten €  8.365 0           €  7.332
Totaal Directe opbrengsten €  341.619 €  326.426 €  271.529

Subsidies/Bijdragen
Subsidie gemeente Amsterdam €  425.408 €  449.299 €  400.775
Overige subsidies uit publieke middelen €  250.084 €  267.107 €  407.299
Totaal Subsidies/Bijdragen €  675.492 €  716.406 €  808.074

Bijdragen uit private middelen €  30.000 €  45.000 €  40.000

Totaal baten €  1.047.111 €  1.087.832 €  1.119.603

Lasten

Beheerlasten
Beheerlasten personeel €  114.421 €  114.553 €  123.286
Beheerlasten materieel €  142.618 €  155.435       €  139.655 
Totaal beheerlasten €  257.039 €  269.988       €  262.941

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel €  559.539 €  587.991       €  583.743
Activiteitenlasten materieel €  204.856 €  202.646       €  248.865
Totaal activiteitenlasten €  764.395 €  790.637       €  832.608 

Totaal lasten €  1.021.434 €  1.060.625 €  1.095.549

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening    €  25.677 €  27.207 €  24.054
Saldo rentebaten en rentelasten            0 0 0

Exploitatieresultaat                        €  25.677 €  27.207 €  24.054

Actief 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa
Materiële vaste activa €  363.076 €  388.262

Vlottende  activa
Voorraad  instrumenten €  5.022 0
Vorderingen en overlopende  activa €  86.234 €  117.438

€  91.256 €  117.438

Liquide middelen €  206.696 €  155.386

Totaal actief €  661.028 €  661.086

Passief

Eigen vermogen
Vrij besteedbare reserve €  121.634 €  95.958
Egalisatiereserve €  2.335 €  2.335

€  123.969 €  98.293
Langlopende schulden
Bestemmingsfonds €  309.503 €  319.210

Kortlopende schulden en overlopende  passiva
Belastingen en premies sociale  verzekering €  12.972 €  12.119
Pensioenen €  1.593 0
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva €  212.991 €  231.464

€  227.556 €  243.583

Totaal passief €  661.028 €  661.086

Balans per 31 december 2014 na  resultaatbestemming

Functionele exploitatierekening over 2014
reerd. Daarmee wordt voldaan aan het streven om het 
percentage van 2013 (28 %)  te verhogen. 

De exploitatierekening wijkt zowel aan de baten- als aan 
de lastenkant 4 % af van de begroting. 
Een uitgebreide toelichting op de verschillen in de pres-
taties ten opzichte van de prognose vindt u op pagina 31 
van de jaarrekening.

5. Exploitatieresultaat en financiële positie  
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6. Conclusie
Aslan Muziekcentrum is tevreden over de voortgang van 
de plannen binnen het Kunstenplan en het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit. We bereiken wekelijks zo’n 
4800 leerlingen met de doorlopende leerlijn Muziek Talent 
Express, nog eens 3500 leerlingen tijdens anders activiteiten 
op de scholen, en 346 leerlingen met onze buitenschoolse 
muziek- en danslessen. Door het succes hiervan en van 
hiermee verbonden activiteiten hebben we ons profiel zien 
veranderen: we hebben een voortrekkers- en voorbeeld-
functie gekregen binnen het veld van muziek educatie. 

Monitoring en evaluatie zijn onlosmakelijk verbonden met 
de ontwikkeling en uitvoering van ons aanbod. We hebben 
een stevig netwerk om ons heen verzameld waarmee wij 
goed inzicht kunnen verkrijgen in onze eigen resultaten en 
in trends en ontwikkelingen in het veld. Actieve talentont-
wikkeling en deskundigheidbevordering bij de docenten 
staan in directe relatie tot ons muziek- en dansaanbod. We 
kijken verder dan Amsterdam West en bouwen aan good 
practices en expertise die anderen in het land kunnen 
gebruiken of inspireren. We schuwen cultureel onderne-
merschap niet. Onze organisatie vernieuwt en gaat mee 
in landelijke veranderingen. Onze motivatie zal echter 
ongewijzigd blijven: ons aanbod komt voort uit een passie 
voor muziek en dans, oog voor diversiteit en een hart voor 
de ontwikkeling van elk kind. 
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1058 DA Amsterdam
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