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Jaarverslag 2015

“Dit half uurtje  
gitaarles per week 
is het leukste half 

uur in de week!” 
Joao, 18 februari, tijdens voorspeelavond
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Voorwoord
Het schrijven van een jaarverslag is altijd een goed 
moment voor reflectie. We stellen onszelf bij Aslan 
Muziekcentrum niet alleen de vraag in hoeverre wij 
het afgelopen jaar de zelf gestelde doelen behaald 
hebben, we bezinnen ons ook op onze achterliggende 
uitgangspunten en ambities. Doen wij nog wel de 
dingen die wij willen doen? Voldoen wij nog aan de 
verwachtingen van onszelf en anderen? Passen wij 
ons voldoende aan, aan de veranderende omstandig-
heden? Zo’n reflectie is ook nodig omdat de wereld 
om ons heen snel verandert, vaak sneller dan wij voor 
mogelijk houden. Denk aan de discussie over vluchte-
lingen die sinds het afgelopen jaar in volle hevigheid 
wordt gevoerd. Daarbij wordt vooral gezocht naar 
 manieren om de instroom in te dammen. Wij kijken 
daar anders tegenaan, maar hoe je het ook wendt of 
keert: migratie is van alle tijden en in de toekomst 
zal dat niet anders zijn. Er zullen steeds weer nieuwe 
mensen bijkomen die deel gaan uitmaken van ons 
land en ook in Amsterdam komen wonen. Ook zij 
zullen hun stempel gaan drukken op de samenleving 
van de toekomst.
Voor de medewerkers van Aslan Muziekcentrum 
is het contact met andere culturen een richtsnoer 
binnen de organisatie. Na een succesvol uitwisselings-
programma met het Aram Tigram Conservatorium in 
Diyarbakir in Turkije in 2014, hebben wij in 2015 – in 
samenwerking met de MoccaAcademie – een uitwisseling 
tot stand gebracht met de conservatoria van Larache en 
Tétouan in Marokko. Voor 2016 staat een trip naar en 
uitwisselingsprogramma met Suriname op de agenda. 

We zijn blij dat wij deel uitmaken van de Amsterdamse 
culturele infrastructuur. In 2017 start een nieuwe 
Kunstenplanperiode. De gemeente Amsterdam heeft 
inmiddels van cultuureducatie een speerpunt gemaakt, 
een verheugende ontwikkeling. Aslan Muziekcentrum 
wil ook in de komende Kunstenplanperiode blijven 
boeien en verrassen door het muziek- en dans-
onderwijs te vernieuwen en te koesteren. Aangepast 
aan onze ambities voor de toekomst, hebben wij 
nieuwe mensen aangetrokken die ons team gaan 
versterken. We krijgen steeds meer leerlingen en ook 
de verzoeken die wij ontvangen om bijscholing te 
verzorgen nemen in aantal toe. Naast grote groepen 
docenten volgen steeds meer instellingen trainingen 
bij Aslan.  

De belangrijkste nieuwe ontwikkeling is het lesboek 
Muziek Talent Express dat een compleet beeld geeft 
van onze eigen lesmethode voor muziekles op de 
 basisschool, zoals gegeven door de muziekdocent.    
De Muziek Talent Express (MTE) bestaat uit een door-
lopende leerlijn muziek voor groep 1 tot en met 8 en 
een naschoolse muziekklas. Het boek is een zorgzaam 
gekoesterd ‘kindje’ van ons en wij zijn er trots op dat 
wij niet alleen een rijk praktijkboek voor de muziek-
docent hebben ontwikkeld maar daarmee ook een 
uniek bijscholingsprogramma hebben gerealiseerd 
met ondersteunende lesattributen. De MTE sluit aan 
op de ideeën over pluriforme muziekeducatie, een 
ontwikkelings- en ervaringsgerichte praktijk van 
 muziekeducatie die daarbij een brug slaat tussen 
de basisscholen en andere Amsterdamse muziek-
educatieve voorzieningen. Op 26 september vorig jaar 
mochten wij het eerste exemplaar van Muziek Talent 
Express uitreiken aan de minister van Onderwijs, 
 Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. 

Naast onze activiteiten op basisscholen hebben wij 
natuurlijk ook het onderwijs aan onze ‘eigen’ leer-
lingen, die in groepen of individueel les krijgen bij 
Aslan. Wij stellen ons ten doel om de doorstroom van 
onze leerlingen naar de conservatoria en de podia 
te bevorderen. Daarom zijn wij in september 2015 
begonnen met de Aslan Academie waarbij de grootste 
talenten extra aandacht krijgen en additionele lessen 
en masterclasses kunnen volgen. Met dit programma 
kunnen leerlingen ervaring opdoen door zelf op te 
treden. Via de Aslan Academie stromen leerlingen van 
ons zo door naar de bestaande muziekopleidingen en 
het professionele circuit. 

Levent Aslan & Zuhal Gezik 
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Bestuursverslag
Met de Kunstenplanperiode 2017-2020 voor de deur 
blikken wij met dit jaarverslag terug op een succesvol  
2015 en kijken we tevens vooruit. Wat betekent 
cultuureducatie voor ons en onze maatschappij en 
hoe kan Aslan Muziekcentrum daarin een belangrijke, 
waardevolle rol spelen? Hoe kunnen wij nog beter 
inspelen op de vragen die op ons afkomen? 

De gemeente Amsterdam heeft van cultuureducatie 
een speerpunt gemaakt in het komende Kunstenplan.
Voor de invoering van het Basispakket Muziek-
educatie is Stichting Muziek op School in Amsterdam 
(MOSA) opgericht. Hierin zijn naast Aslan Muziek-
centrum, Muziekschool Amsterdam, Muziekschool 
Amsterdam Noord, Muziekcentrum Zuidoost, het 
Leerorkest en het Concertgebouw vertegenwoordigd.

Wij geloven dat de uitwisseling tussen culturen meer 
begrip creëert en dat kunst bloeit bij de gratie van 
vernieuwing en uitwisseling. Gezien de enorme diver-
siteit van de Amsterdammers en de voorkeuren van 
het huidige publiek, is een divers aanbod van levens-
belang voor de sector cultuureducatie. Dat kan alleen 
als ook nieuwe kennis wordt opgedaan en nieuw 

aanbod wordt ontwikkeld, dat past bij de huidige 
complexe vraag. Mede om die reden fungeert Aslan 
Muziekcentrum steeds vaker als kenniscentrum.  
Al jaren weten tal van individuele docenten, onderzoekers, 
uitvoerende musici en kunstzinnige en culturele 
instellingen die tegen dezelfde vragen aanlopen, Aslan 
Muziekcentrum te vinden. In het komend Kunstenplan 
zal deze functie dan ook een significante rol spelen. 

Via al onze activiteiten willen wij de leerlingen zo 
 volledig mogelijk voorbereiden op een muzikale 
 carrière, of dat nou als professional is of als amateur.  
We zijn volop in beweging zoals u in dit jaarverslag 
kunt lezen. Eén van de hoogtepunten van 2015 was de 
feestelijke, drukbezochte bijeenkomst op 26 september, 
waar het eerste exemplaar van de publicatie Muziek 
Talent Express, lesmateriaal uit de doorlopende leerlijn 
muziek voor de muziekdocent op de basisschool aan 
minister Jet Bussemaker werd aangeboden. Door het 
team van Aslan Muziekcentrum is met veel enthou-
siasme aan het lesmateriaal gewerkt. Het materiaal is 
door de docenten gedurende meerdere jaren getest 
op tientallen basisscholen op bruikbaarheid en toe-
pasbaarheid, experts hebben zich erover uitgesproken 
en zo’n 3500 leerlingen hebben met deze methode 
nieuwe talenten van zichzelf ontdekt en ontwikkeld. 

Ook het internationale uitwisselingsprogramma in 
Marokko was een groot succes. Er is door de docenten 
van Aslan Muziekcentrum muziekles gegeven op 
verschillende Marokkaanse basisscholen en op de 
conservatoria van Tétouan en Larache. De studiereis 
zorgde voor een muzikale overdracht en uitwisseling 
van ervaringen en heeft zowel de kinderen als de 
docenten muzikaal en cultureel verrijkt. Door te leren 
van elkaar is er een maximaal leermoment voor alle 
betrokken partijen gecreëerd. 

Aslan Muziekcentrum heeft haar naam gevestigd 
als een toonaangevende instelling die muziek- en 
danslessen organiseert in haar eigen gebouw aan de 
Corantijnstraat, maar ook in het basisonderwijs, die 
training en coaching geeft aan docenten en muziek- en 
dansproducties initieert en uitvoert. 

De groei die Aslan Muziekcentrum doormaakt, brengt 
een gebrek aan ruimte met zich mee. Ook is het gebouw 
sterk verouderd. Voor deze problemen proberen wij 
een oplossing te vinden. 

In 2015 heeft het bestuur vijf keer vergaderd.  
Een evaluatie van het functioneren van de directeur 
en van het bestuur maakte deel uit van de beraadsla-
gingen. 

De financiële status is door de penningmeester, de  
accountant en de directeur besproken en getoetst 
aan de vastgestelde budgetten. Financieel heeft 
Aslan Muziekcentrum de lijn van de afgelopen jaren 
doorgetrokken. Uitgaven en inkomsten hebben zich 
in lijn met de begroting ontwikkeld. Er is een beschei-
den positief resultaat geboekt van € 11.698. Daarmee 
is het vrij besteedbare vermogen op € 133.332 uit-
gekomen. Dit laat onverlet dat Aslan Muziekcentrum, 
 zoals veel culturele instellingen, kwetsbaar blijft 
voor veranderingen in subsidies. Het eigen vermogen 
is te beperkt om grote negatieve schokken op te van-
gen. Om de risico’s te beperken worden bijvoorbeeld 
nieuwe projecten pas gestart als de financiering 
rond is.

Wij danken de directie Levent Aslan en Zuhal Gezik 
en alle medewerkers van Aslan Muziekcentrum voor 
een afwisselend en stimulerend 2015.

Linda Bouws, voorzitter
Godfried Lambriex, penningmeester
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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 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 bijscholing. Hieronder 
worden de belangrijkste ontwikkelingen op deze 
 terreinen in 2015 toegelicht. 

1.1 Muziek- en danslessen
Muziek en dans zijn binnen ons muziekcentrum on-
losmakelijk 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 dansles-

sen 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 hun zelfvertrouwen en stimuleert 
hen om verder te gaan.

1.2 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. Er is in 2015 een 
 toename van 29 leerlingen geweest waardoor het 
aantal leerlingen op 375 uitkwam. 

Kwantitatieve gegevens activiteiten op 
scholen 2015
Vanaf schooljaar 15/16 is er een groepenuitbreiding 
geweest op een aantal MTE-scholen door de start 
van groep 6 binnen het basispakket. Hierdoor is het 
aantal lessen toegenomen. Op jaarbasis is de afwijking 
gering. De aard van de activiteiten was in 2014 echter 
anders dan in 2015. Dit wordt vooral zichtbaar bij het 
aantal deelnemers aan de binnenschoolse activiteiten. 

Dat is in 2015 sterk afgenomen ten opzichte van 
2014. In 2014 hebben veel scholen namelijk van korte 
of eenmalige activiteiten gebruik gemaakt waarmee 
het aantal deelnemers flink toeneemt terwijl het 
aantal activiteiten slechts gering toeneemt. Scholen 
konden hiervoor gebruik maken van financiering 
vanuit de gemeentelijke regeling Talentontwikkeling 
Waaier. In 2015 liep die regeling tot het einde van 
schooljaar 14/15.

Kwantitatieve gegevens buitenschoolse 
leerlingen 
In schooljaar 14/15 heeft met name in de tweede helft 
een toename in het aantal leerlingen plaatsgevonden. 
De effecten ervan zijn vooral in 2015 zichtbaar door 
 hogere docentkosten en cursusinkomsten.  
We verwachten dat het leerlingenaantal in het school-
jaar 15/16 gestaag groeit vanuit drie geledingen. 
Allereerst vanuit een pilot met naschoolse muzieklessen 

muziek- en dansactiviteiten verzorgd. Deze komen op 
aanvraag van de scholen tot stand. Daarvan gaf Aslan 
Muziekcentrum wekelijkse muzieklessen aan 4787 
leerlingen op 23 scholen in Amsterdam (Nieuw-)West, 
in verschillende varianten. De populairste is die waarin 
een muziekdocent van Aslan Muziekcentrum 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, 
5 en vanaf schooljaar 15/16 groep 6 een half uur per 
week muziekles geeft. In beide varianten voorziet het 
Basispakket Muziekeducatie in de financiering van 
13 uur muziekles per jaar door een muziekdocent 
voor de groepen 3, 4, 5 en 6. Op 11 scholen werd het 
MTE-programma uitgebreid met één of meerdere 
naschoolse Talentbands. Verschillende MTE-scholen 
deden in maart 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. 

door Aslan Muziekcentrum op tien scholen die de 
doorlopende leerlijn Muziek Talent Express uitvoeren, 
daarnaast vanuit onze eigen Talentgroepen. Het gaat 
in beide gevallen vooral om de leeftijdsgroepen 2 tot 4 
jaar en 5 tot 12 jaar. Ten slotte is er groei te verwachten 
van leerlingen die muziekles kunnen nemen, gefa-
ciliteerd door het Kindpakket van de Amsterdamse 
Stadspas. 

Bij de Talentgroepen gaat het om kinderen van groep 
5 tot en met 8 die tijdens hun deelname aan de Muziek 
Talent Express worden gescout en geselecteerd door 
de muziekdocenten en Aslans speciale talentscouts. 
Deze leerlingen nemen vaak ook deel aan de na-
schoolse Talentbands en de toppers uit deze groep 
stromen vervolgens door naar de Talentgroepen op 
Aslan Muziekcentrum of naar andere particuliere 
muziek- en dansaanbieders. Ook nam Aslan Muziek-
centrum in schooljaar 2015 deel aan het Kindpakket 
van Dienst Werk en Inkomen (DWI) waardoor er een 
toename van 7 leerlingen was. 66 leerlingen krijgen 
bij ons muziek- en dansles met financiële ondersteu-
ning van het Jongerencultuurfonds.

1.3 Binnenschools en  

naschools aanbod
We hebben in 2015 ruim 8393 leerlingen in het 
primair en voortgezet onderwijs bereikt met onze 
muziek- en danslessen. Op 40 basis-, vmbo- en 
vo-scholen hebben we korte binnen- en naschoolse 
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1.4 Optredens
Het aantal optredens is in 2015 omhoog gegaan maar 
dat vertaalde zich niet in hogere bezoekcijfers. Dit komt 
doordat de Talentgroepen en het Klompenorkest in 
2014 veel optredens hadden, vaak op festivals of speel-
locaties waar een groot publiek was. In 2015 heeft het 
Klompenorkest niet meer opgetreden – de leden ervan 
waren professionele musici (veelal docenten van Aslan 
Muziekcentrum) –, besloten is de optredens te beperken 
tot leerlingen en andere deelnemers aan de activiteiten 
van Aslan. 
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Aantal optredens en bezoekers 

“Het was dit jaar zo strak georganiseerd dat het voor mijn 
gevoel supersnel voorbij ging! De kinderen hebben genoten 
en wat fijn dat de jury alle groepen op het einde nog even 
in het zonnetje zette! Het wedstrijdelement blijf ik lastig 
vinden, maar dat komt gewoon omdat wij het werkproces 
meemaken en de jury slechts een momentopname ziet. 

Verder was het een superleuk project dit jaar!”
Maaike van Agteren, dansdocente Swing It Out!, 

over festival Het Podium

Een greep uit de optredens in 2015

 � 11 januari, optreden Oriënt Connection koor 
tijdens Kinderkorenfestival in de Stopera

 � 16 en 17 februari, voorspeelavonden van de 
pianoleerlingen van docente Asli Boz

 � 25 maart, dans- en muziekoptredens van alle 
Muziek Talent Express scholen tijdens Aslans 
festival Het Podium

 � maart t/m juni, optredens van het project 
‘Opera in de klas’ op schoolpleinen van 13 MTE 
basisscholen in West en Nieuw-West

 � 24 mei, optreden van Talentgroepen De 
 Trommelclub en The Voice of Aslan op het Open 
Theaterpodium in het Erasmuspark

 � 13 juni, optreden Swing It Out! groep van de 
Corantijn op uitnodiging van 5 o’clock class in 
het Bijlmerparktheater

 � 14 juni, eindpresentatie leerlingen Aslan 
 Muziekcentrum op Mudans in Theater de 
 Meervaart

 � 24 juni, eindoptreden Talentgroepen in de 
gymzaal Corantijnstraat

 � 28 juni, optreden Oriënt Connection Junior met 
workshop op WestWaarts

 � 13 september, optreden Talentgroep The Sound 
of Aslan bij Best of the West

 � 20 september, alle leerlingen van de 
 Spaarndammerhout treden samen met de 
Wereldschool op in de Houthaven bij de 
 onthulling van monument

 � 16 oktober, alle leerlingen van OBS Narcis 
Querido treden op tijdens hun opening van de 
kinderboekenweek

 � 7 november, optreden talentgroep The Voice of 
Aslan bij Gehrels Manifestatie in het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ

 � 25 november, optreden koor Corantijnschool 
tijdens talentenshow Revue de Paré Talent

 � 4 december, optreden groep 1 t/m 4 van OBS 
De Globe tijdens intocht van Sinterklaas

 � 17 december, optreden van Talentband 
 Multatuli tijdens kerstdiner
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1.6 Deskundigheidsbevordering
 
De docenten die bij ons in dienst zijn, zijn allemaal 
uitermate gekwalificeerd en afgestudeerd aan de  
opleiding docent Muziek van verschillende conservatoria 
in Nederland. Onze muziekdocenten volgen jaarlijks 
een trainingsprogramma van zes bijscholingen.  
Voor de MTE-docenten zijn dit er gemiddeld tien. 
Daarbij bestaat onder andere de mogelijkheid wereld-
muziek- en danstrainingen te volgen.
De trend die in 2014 is ingezet met een internationaal 
uitwisselingsbezoek – toen naar Diyarbakir, Turkije 
– is in 2015 voortgezet. Op deze manier brengt Aslan 
Muziekcentrum jaarlijks met de muziekdocenten een 
bezoek aan een land waarvan de cultuur sterk ver-
tegenwoordigd is op de Amsterdamse basisscholen. 
In november 2015 is een vertegenwoordiging van 36 
personen naar Marokko (Larache en Tétouan) gegaan. 
De muziekdocenten hebben lesgegeven aan honder-
den kinderen en zich verder bekwaamd in non-verbaal 
lesgeven. Daarnaast hebben ze zelf les gekregen van 
en kennis uitgewisseld met docenten en studenten 
van het conservatorium aldaar. Dergelijke bezoeken 
moeten de docenten verrijken in hun lespraktijk zodat 
ze meer begrip en kennis hebben van de achtergrond 
en cultuur van een deel van de Amsterdamse leerlin-
gen. Dit bezoek is bijna volledig door donaties en in 
samenwerking met de MoccaAcademie in Amsterdam 
gefinancierd. Voor oktober 2016 staat een bezoek aan 
Suriname op het programma.

de rode of de blauwe zaal,
er is altijd veel kabaal,
dansen zingen,
veel leuke dingen
genieten en geloven
en dan opeens gaan de lichten doven
en dan gaat de muziek aan,
zingend of dansend ga je staan,
dan gaan de doeken dicht,
je hoort geklap en het wordt weer licht
je maakt een buiging vol trots
dan stopt het geklap plots
het is afgelopen het is klaar
het was heel leuk echt waar.
 
Gedicht door:
Mirthe, Lisette en Romee, groep  
8, 7e Montessorischool

1.5 Aslan Academie
De Talentgroepen Van Talent naar Podium – opgezet 
in 2013 – blijken momenteel een goede brugfunctie 
te vervullen tussen binnen- en buitenschools aanbod, 
specifiek voor de MTE-leerlingen. In 2015 zijn zelfs 
9 van deze groepen gestart: Voices 1 en 2, Classics of 
Aslan (tot juni 2015), Moves 1 en 2, Trommelclub 1 
en 2, Oriënt Connection Junior en De Band. In maart, 
 september en oktober van 2015 hebben er weer audi-
ties plaatsgevonden, waarbij nieuwe talenten werden 
geselecteerd om door te stromen van een lange- 
leerlijnschool naar Aslan Muziekcentrum of andere 
instellingen. De Talentgroepen hebben elk per jaar zo’n 
vier optredens gegeven bij feestelijke gelegenheden 
in de buurt en op professionele podia. Tevens volgen 
deze groepen vanaf 2015 masterclasses en brachten ze 
bezoeken aan de professionele praktijk, waaronder het 
Concert gebouw en kregen zij workshops bij de Natio-
nale Opera. Voor 2016 staat al uitwisseling met onder 
andere lessen van Codarts Rotterdam en 5 o’clock 
class op het programma, evenals een optreden met alle 
groepen in het Conservatorium van Amsterdam. 

Aslan Muziekcentrum vindt het belangrijk dat leerlingen 
daadwerkelijk zien wat de professionele mogelijk-
heden zijn en deze in de praktijk, samen met profes-

sionals, ervaren. Daarom hebben wij jaren geleden 
Oriënt Connection opgezet. De ervaringen die wij 
met dit programma hebben opgedaan, hebben ons 
gestimuleerd om nu een stap verder te gaan, wat heeft 
geleid tot de Aslan Academie. 
Kinderen die meer kunnen en willen dan ze in het 
bestaande programma kunnen bereiken, krijgen via 
de Aslan Academie een individueel programma van 
3 uur per week. Momenteel kent deze academie 12 
leerlingen die elke week een uur theorieles krijgen, 
een uur privéles en een uur ensemble-les. Daarnaast 
volgen ze masterclasses en bezoeken zij concerten en 
podia. Aslan Muziekcentrum is binnen dit programma 
een samenwerking aangegaan met het Jongeren-
cultuurfonds en de nieuwe A’DAM Music School, die in 
april 2016 van start gaat. De Aslan Academie is voor 
kinderen tussen 8 en 18 jaar; hun ouders worden 
actief betrokken in het traject.

Uitwisselingsbezoek Marokko
Aslan Muziekcentrum is van zondag 18 t/m 
 donderdag 22 oktober 2015 met 20 muziekdocenten 
en 16 gasten uit het Nederlandse muzikale veld 
naar Tétouan en Larache in Marokko gegaan.  
Dit bezoek is gerealiseerd door samen te werken met 
het Amsterdams Andalusisch Orkest, het Conserva-
torium van Tétouan, gemeente Larache, plaatselijke 
basisscholen en cultureel centrum Dar Amsterdam. 
Voor het symposium is een samenwerking aange-
gaan met de MoccaAcademie Amsterdam. Tijdens 
het symposium wisselden Marokkaanse en Neder-
landse professionals hun ideeën uit hoe muziek en 
ander cultuuronderwijs kan worden uitgevoerd en 
geborgd. 
Er is muziekles op basisscholen gegeven, op de 
conservatoria van Tétouan en Larache en in het 
cultuurhuis Dar Amsterdam, in de kansarme wijk Al 
Manar van Larache. We ontdekten dat de activerende, 
non-verbale didactiek van Aslan Muziekcentrum 
goed werkte. Ondanks dat het merendeel van de 
docenten de taal niet sprak, kon muziek als commu-
nicatiemiddel gebruikt worden waardoor toch snel 
contact gemaakt werd. 
Dit was een goede ervaring voor de muziek- en 
dansdocenten en de andere deelnemers aan de 
reis. Er zijn veel contacten gelegd met mensen die 
ons willen helpen om met scholen in Nederland 
hun visie te delen. De kinderen op de basisscho-
len in Marokko zijn niet gewend om muziekles 
te krijgen. Alle scholen waren onder de indruk 
van het snelle resultaat van onze docenten en de 
blijdschap van de kinderen. De studiereis zorgde 
voor  muzikale overdracht en uitwisseling en heeft 
zowel de kinderen als de docenten uit Tétouan, 
Larache en  Amsterdam muzikaal en cultureel ver-
rijkt. De methode Muziek Talent Express die Aslan 
 Muziekcentrum in september 2015 in boekvorm 
heeft gelanceerd, is gedoceerd en mondeling en 
fysiek overgedragen aan de lokale partners.
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             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 

 � Oriënt 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
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1.7 Co-teaching
Het is de bedoeling dat op termijn een vorm van 
coaching en training ontstaat waarbij meer sprake is 
van een uitwisseling tussen de muziekdocent en de 
groepsleerkracht. Dit voornemen is een van de resul-
taten van het voor Aslan Muziekcentrum verrichte 
onderzoek Muziekles is anders van Jos Herfs en Ellen 
van Hoek (2013). Hierin concluderen zij dat groeps-
leerkrachten zich in de huidige muzieklesopzet niet 
genoeg bekwamen om (een deel van) de muziekles 
te verzorgen. Wij horen ook zelf van de scholen dat 
groepsleerkrachten liever geen muziekles geven. 
Co-teaching richt zich erop om de muziekles binnen 
het MTE-traject zodanig in te richten dat er een 
optimale rolverdeling is tussen de groepsdocent en 
muziekdocent. Het gaat er daarbij om dat de groeps-
docenten, terwijl ze met de muziekles bezig zijn, niet 

alleen de leerlingen beter les kunnen geven, maar ook 
zichzelf meer kunnen bekwamen. Dit model zou goed 
toegepast kunnen worden op de Amsterdamse scholen 
waar groepsleerkrachten de verplichting hebben 
wekelijks 30 minuten muziekles te verzorgen, maar 
het model sluit ook goed aan op de behoefte elders in 
het land. 
Naast de ontwikkeling van dit model heeft Aslan 
Muziekcentrum zich afgelopen jaar ook gericht op 
coaching aan groepsdocenten van 11 lange-leerlijn-
scholen. Deze coaching werd naschools gegeven en 
bestond uit 10 uur per school, waarin de groepsleer-
krachten training kregen in liedbegeleiding en het 
aanleren van een lied in de klas. In een paar gevallen 
is ook gewerkt met de lesbundel Op muziek kun je 
rekenen! In 2016 zal deze vorm van coaching op 17 
scholen gegeven worden.

1.8 Oriënt Connection
Het ontwikkelingstraject Oriënt Connection kent drie 
elementaire bouwstenen. Allereerst is het een uniek 
lesprogramma waarin de vakbekwaamheid centraal 
staat, zowel op het gebied van de theorie als van 
de techniek. De tweede bouwsteen is het artistieke 
maakproces dat in de repetities voor de optredens 
aan de orde komt, met veel aandacht voor de dubbele 
culturele achtergrond van de deelnemers. De derde 
bouwsteen is het optreden voor publiek. Hierdoor 
maken de deelnemers kennis met de realiteit van 
een carrière in de podiumsector. De optredens van 
de Oriënt Connection hebben tot doel de deelnemers 
podiumervaring te bieden en te leren wat er allemaal 
bij komt kijken. Het is een essentieel onderdeel van 
het traject, waarin men de vaardigheden leert die, 
naast bekwaamheid en repertoirekennis, onontbeer-
lijk zijn voor een geslaagd optreden. Het streven is om 
jaarlijks minimaal vijf keer op te treden. In 2015 is dat 
aantal gehaald en zijn er daarnaast nog drie optre-

dens geweest in een kleinere bezetting. 
De deelnemers treden samen met 2 docenten en 2 
gastmusici op. De docenten hebben een coachende rol 
op het podium: met hun kwaliteit, passie en enthou-
siasme zijn ze een voorbeeld en steun in de podium-
presentie. Met de optredens wordt het culturele 
aanbod verrijkt opdat publiek met een dubbele culturele 
achtergrond wordt aangesproken en autochtoon 
 publiek in aanraking komt met de rijke muziek, dans 
en zang uit Anatolië, het Midden-Oosten en de Balkan. 

Tot op dit moment zijn er meerdere leerlingen van 
Aslan Muziekcentrum via Oriënt Connection doorge-
stroomd naar Codarts Rotterdam en de vooropleiding 
5 o’clock class van de Hogeschool voor de Kunsten 
Amsterdam. Drie leerlingen zijn na hun afstuderen bij 
ons teruggekeerd en aan de slag gegaan als docent. 
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De Muziek Talent Express (MTE) is een doorlopende 
leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool 
(ook speciaal basisonderwijs) en loopt nu op 23 
scholen in Amsterdam West en Nieuw-West vanuit het 
Amsterdamse Basispakket Cultuureducatie Muziek. 
Een vaste muziekdocent geeft wekelijks muziekles 
waarin de leerlingen zich muzikaal, sociaal, emotio-
neel en creatief ontwikkelen. Door de muzieklessen 
aan te laten sluiten op de jaarplanning, worden deze 
een onderdeel van het curriculum. MTE sluit hiermee 
aan op de ideeën over pluriforme muziekeducatie, 
een ontwikkelings- en ervaringsgerichte praktijk van 
funderende muziekeducatie en slaat hiermee een 
brug tussen de basisscholen en andere Amsterdamse 
muziekeducatieve voorzieningen.

2.1 Het lesboek
Na gedegen onderzoek naar en evaluatie van de leer-
lijn Muziek Talent Express is deze methode vastge-
legd in een door Aslan Muziekcentrum samengesteld 
lesboek: Muziek Talent Express. De methode biedt 
nu een rijk praktijkboek voor de muziekdocent, een 
bijscholingsprogramma en ondersteunende lesattri-

buten. In september 2015 
werd het eerste exemplaar 
van Muziek Talent Express 
overhandigd aan Minister 
Jet Bussemaker van 
Onder wijs, Cultuur en 
Wetenschap. Aslan Muziek-
centrum hoopt dat het boek 

ook buiten Amsterdam gaat bijdragen aan de verster-
king van muziekeducatie op de basisschool. 

Een gedigitaliseerde versie van de methode Muziek 
Talent Express is het afgelopen kalenderjaar gebruikt 
door onze muziek- en groepsdocenten, maar moet 
nog een professionaliseringsslag krijgen ten behoeve 
van het gebruik door derden. Dit omdat het digitale 
systeem bij een grotere afname andere eisen stelt.

2.2 Trainingsprogramma’s 
Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor 
vak- en groepsleerkrachten in het land is goed ontvan-
gen. Aslan Muziekcentrum biedt diverse trainingen, 
de doelgroep ervoor zijn tot nu toe vooral toekomstige 

(muziek)docenten bij pabo’s en conservatoria. Maar 
ook trainingen op maat zijn mogelijk. De vragen uit 
het land zijn – nu het boek er is – ook specifieker: hoe 
werk ik met het boek en de bijbehorende producten? 
De antwoorden hierop zijn inmiddels wat makkelijker 
te geven, omdat het trainingsprogramma aansluit 
op het boek en andersom: de ‘kapstok’ is nu fysiek 
aanwezig.

2.3 Monitoring en evaluatie
Onze activiteiten breiden 
uit, maar ook de manier 
waarop we onze activiteiten 
uitvoeren verandert. Moni-
toring en evaluatie nemen 
inmiddels een vaste plek in 
binnen de ontwikkeling en 

uitvoering van onze activiteiten. Daarnaast achten we 
de kennis en expertise van deskundigen onmisbaar. 
We hebben inmiddels een uitgebreid netwerk dat we 
raadplegen in adviesgesprekken en werkgroepen; dit 
helpt ons het gewenste kwaliteitsniveau van ons aan-
bod te realiseren. De kritische monitoring en evalua-

tietrajecten van onderzoekers 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 ons handelen kunnen 
bijstellen en de effecten verbeteren. Legitimering 
neemt nu een vaste plek in binnen onze bedrijfsvoe-
ring. Het betekent dat we onze activiteiten en de resul-
taten ervan meten, zodat we weten waar we staan en 
wat we kunnen verbeteren. Het verscherpt 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. 

3. Marketing  
en communicatie
Vanaf 2016 zullen we een medewerker voor marke-
ting en communicatie kunnen aanstellen waardoor 
meer recht gedaan kan worden aan de huidige  
ontwikkelingen en de daarbij behorende marketing- 
en communicatieactiviteiten.

2. Muziek Talent Express

“Wij komen hier helemaal naartoe 
omdat Bastan over Aslan en MTE-
juf Anne vertelde. Hij wilde perse 
naar Aslan. Nu ik hier ben, snap 
ik waarom. Voor Bastan is dit een 
vorm van therapie omdat zijn vader 
is overleden, via de muziek kan 
Bastan met hem communiceren, 
dat werkt.”
Moeder pianoleerling Bastan, april 2015
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4. Organisatie
Aslan Muziekcentrum werkt via het bestuur-directie 
model uit de Governance Code Cultuur en onderschrijft 
de bijbehorende principes. Het bestuur kwam in 2015 
vijf keer bij elkaar. 

Samenstelling bestuur 2015
Linda Bouws (voorzitter vanaf maart 2015)
Ralph Mamadeus (vice-voorzitter) 
Eva de Klerk (secretaris)
Godfried Lambriex (penningmeester)
Janneke Tigchelaar (vice-penningmeester) 
Maria Wüst (algemeen lid)

Directeur
Levent Aslan 

Artistiek Directeur
Zuhal Gezik

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

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

Opleiding Docent Muziek van 
 Conservatorium van Amsterdam
Het CvA is een serieuze partner gebleken in 2015. 
De directie is actief betrokken bij de doorstroom 
van onze talenten en faciliteert hiervoor ruimtes 
voor leerlingen om te oefenen en op te treden op het 
conservatorium. Tevens geeft Aslan Muziekcentrum 
vaak workshops op het conservatorium en komen 
studenten van het conservatorium elk jaar naar Aslan 
Muziekcentrum voor een serie trainingen en prak-
tijkbezoek. Daarnaast biedt Aslan Muziekcentrum 
elk jaar stageplaatsen voor snuffelstages aan op onze 
lange-leerlijnscholen, zo ook in september en oktober 
2015. Aslan Muziekcentrum is een veelgevraagde gast 
in expert-meetings en symposia die door het conser-
vatorium worden georganiseerd. Tevens zijn er twee 
leden uit de staf van het Conservatorium van Amsterdam 
meegegaan naar Marokko. Het conservatorium is erg 
geïnteresseerd in doorstroom vanuit Aslan Muziek-
centrum.

Pabo Hogeschool van Amsterdam en Pabo 
Hogeschool Windesheim, Zwolle
Aslan Muziekcentrum verzorgt jaarlijks voor de nieuwe 
lichting studenten op deze pabo’s workshops in 
 muziekles op de basisschool en in wereldmuziek.  

4.1 Samenwerking
Aslan Muziekcentrum heeft inmiddels een stevig net-
werk opgebouwd met belangrijke experts en verte-
genwoordigers van het muziek- en cultuureducatieve 
veld. Binnen dit netwerk wisselen we veel kennis en 
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 Concertgebouw en Aslan 
Muziekcentrum vertegenwoordigd. De stichting moet 
bewerkstelligen dat in 2017-2018 groep 3 t/m 8 op 
80% van de Amsterdamse basisscholen ten minste 13 
uur per jaar muziekles krijgt van een muziekdocent. 
Daarnaast biedt de stichting vanuit het Koninklijk 
Concertgebouw 10 uur coaching van de groepsleer-
krachten 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 
 Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is 
er een samenwerking met Mocca en het Leerorkest. 
Bovendien werken we met het Leerorkest samen voor 
het gezamenlijke muzikale aanbod op twee Amster-
damse basisscholen.

16

Team
Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 6,9 
fte medewerkers in dienst. Daarnaast heeft Aslan 
 Muziekcentrum 1,55 fte docenten vast in dienst. 
Begin 2015 is de schoonmaakster in dienst genomen. 
Vanaf schooljaar 15/16 is het team uitgebreid met 
twee educatief medewerkers (totaal 0,7 fte erbij).   
Eén ervan ondersteunt de educatieafdeling met de 
coördinatie van de lessen op zondag. De ander is 
aangesteld om het project Music M op het vmbo te 
leiden. Haar aanstelling loopt gelijk met de duur van 
het project (schooljaren 15/16 en 16/17). 
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.
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De Nationale Opera
Met het lesprogramma dat Aslan Muziekcentrum 
heeft ontwikkeld samen met de Nederlandse Opera 
zijn ongeveer 1430 leerlingen bereikt. 750 leerlingen 
zijn uiteindelijk naar de Nationale Opera geweest om 
een voorstelling bij te wonen. Aslan Muziekcentrum 
heeft een bijzonder goede samenwerking ontwikkeld 
met de Nationale Opera en ziet deze als een duurzame 
partner om de diversiteit die Aslan Muziekcentrum 
wil uitstralen compleet te maken.

Het Nationaal Ballet 
Het Nationaal Ballet is in 2015 een pilot aangegaan 
met Aslan Muziekcentrum met zes groepen. Middels 
deze samenwerking zijn 144 leerlingen bereikt. 
Studenten uit de Junior Company zijn de klassen in 
geweest en hebben voorgedanst en met de kinderen 
gedanst. Met deze samenwerking wordt de doel-
stelling gerealiseerd dat de basisschoolleerlingen 
binnen de doorgaande leerlijn Muziek Talent Express 
een voorstelling van een professionele muziek- of 
 dansinstelling bezoeken. Dit programma is positief 
 geëvalueerd en zal in 2016 een vervolg krijgen met 
meer inhoudelijke verankering en meer groepen.

5 o’clock class (de Theaterschool)
Met 5 o‘clock class hebben wij een regelmatige 
 uitwisseling van de docenten. Onze talenten volgen 
additionele lessen en andersom volgen de leerlingen 
van 5 o’clock class lessen bij ons. 

De Meervaart 
Met de afdeling educatie van de Meervaart zijn wij een 
samenwerking aangegaan waarbij we onderzoeken in 
hoeverre een gezamenlijk traject opgezet kan worden 
tussen de talenten van Aslan Muziekcentrum en de 
Meervaart.  

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 tech-
nisch 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 2014 met 
onze muziekdocenten was de start van een exper-
tisedeling van het Aram-Tigran Conservatorium en 
Aslan  Muziekcentrum. In december is onze artistiek 
 directeur Zuhal Gezik teruggegaan om de docenten 
en studenten extra bij te scholen in muziekles op de 
 basisschool. Inmiddels zijn 7 studenten en docenten 
van het Aram-Tigran Conservatorium in Diyarbakir 
 gestart met het geven van muziekles op de basis-
school. Maart 2015 kwam Şérko Aydoğan, de coördi-
nator van Aram Tigran, naar Amsterdam om master-
classes te geven aan onze muziekdocenten. 

Conservatoria van Larache en Tétouan
Na onze uitwisseling met Marokko zijn wij een samen-
werking aangegaan met beide conservatoria.  
Uitgangspunt hierbij is dat er een sterkere theore-
tische uitwisseling komt door kennisdeling tussen 
beide landen. Ook zijn wij met beide conservatoria 
gesprekken aangegaan over cultuureducatie. 

Amsterdams Andalusisch Orkest
Tijdens ons uitwisselingsbezoek aan Marokko hebben 
wij plezierig samengewerkt met het Amsterdams 
Andalusisch Orkest. Uit deze samenwerking is ook 
een inhoudelijke uitwisseling van materiaal voort-
gekomen. Zo is het repertoire van muziekstukken 
dat wij doceren verrijkt met Arabische muziek en 
hebben de muziekdocenten in samenwerking met 
het  Amsterdams Andalusisch Orkest een bijscholing 
gehad van Mohamed Amine Al Akrami, hoofd van 
Orchestra Temsamani en directeur van het Conserva-
torium Tétouan. Gezamenlijk is een benefietconcert 
gegeven. 

Stichting Goed Rekenonderwijs
Met prof. dr. Jan van de Craats, van de Stichting Goed 
Rekenonderwijs, is het project Rekenen en Muziek 
in 2015 afgerond. Wel is er vraag uit de praktijk naar 
de uitwerking voor meer groepen (nu alleen groep 3 
en 4). Aslan Muziekcentrum hoopt hier in 2016-2017 
mee door te kunnen gaan. 

4.2 Risicobeheersing

Het plan voor de Administratieve Organisatie en 
Interne Beheersing (AO/IB) wordt jaarlijks opnieuw 
nagelopen opdat wijzigingen in de bedrijfsvoering 
ook in het AO/IB worden opgenomen. In 2015 zijn 
op advies van de accountant enkele verbeteringen in 
de financiële en administratieve procedures doorge-
voerd. 

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 het Kunstenplan vanuit de Gemeente 
Amsterdam en de regeling Cultuureducatie met  
Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is 
onze continuïteit tot 2017 gewaarborgd. 
Voor schooljaar 2015/16 constateerden we een risico 
voor de continuering van de MTE op de basisscholen 
in Amsterdam West. Tot augustus 2015 werden de 
binnenschoolse muzieklessen medegefinancierd door 
de Waaier, een voorziening voor brede talentontwik-
keling vanuit stadsdeel West. Het was niet duidelijk of 
en in welke mate het wegvallen van dit budget effect 
zou hebben op het voortzetten van onze wekelijkse 
muzieklessen op de betreffende scholen in schooljaar 
2015/16.
Het blijkt dat de scholen budget hebben gevonden om 
de muzieklessen op de basisscholen zonder noemens-
waardige verandering voort te zetten. Onduidelijk is 
welke ruimte zij en wij vanaf 2017 hebben binnen 
het aanstaande Kunstenplan. We hebben er echter 
vertrouwen in dat we met onze actieve houding ook 
de komende periode in staat zullen zijn om kansen te 
pakken en bedreigingen te weren. 



19 20

Met een positief exploitatieresultaat van € 11.698 is de 
algemene reserve uitgegroeid tot € 133.332.
De solvabiliteit is wederom verbeterd met een ratio van 
0,26 ten opzichte van 0,23 in 2014. De liquiditeitsratio 
(1,44) laat zien dat Aslan Muziekcentrum in staat is om 
aan de kortlopende schulden te voldoen. In 2015 is er 
procentueel 32% eigen inkomsten gegenereerd. 

Baten Rekening 2015 Begroting 2015 Rekening 2014

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten €  349.062 €  278.597 €  324.613
Sponsorinkomsten en donaties €  4.126 €  12.000 €  8.641

Overige inkomsten €  17.528 €  17.500 €  8.365
Totaal Directe opbrengsten €  370.716 €  308.097 €  341.619

Subsidies/Bijdragen
Subsidie gemeente Amsterdam (Kunstenplan) €  464.938 €  520.329 €  425.408
Overige subsidies uit publieke middelen €  241.277 €  241.513 €  250.084
Totaal Subsidies/Bijdragen €  706.215 €  761.842 €  675.492

Bijdragen uit private middelen €  12.569 €  22.000 €  30.000

Totaal baten €  1.089.500 €  1.091.939 €  1.047.111

Lasten

Beheerlasten
Beheerlasten personeel €  139.806 €  132.203 €  114.421
Beheerlasten materieel €  122.379 €  136.117 €  142.618
Totaal beheerlasten €  262.185 €  268.320 €  257.039

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel €  616.633 €  575.469 €  559.539
Activiteitenlasten materieel €  198.983 €  219.935 €  204.856
Totaal activiteitenlasten €  815.616 €  795.404 €  764.395

Totaal lasten €  1.077.802 €  1.063.724 €  1.021.434

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening    €  11.698 €  28.215 €  25.677
Saldo rentebaten en rentelasten            - - -

Exploitatieresultaat                        €  11.698 €  28.215 €  25.677

Actief 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa
Materiële vaste activa €  338.125 €  363.076

Vlottende  activa
Voorraad instrumenten/lesboeken €  54.251 € 5.022
Vorderingen en overlopende  activa €  38.706 €  86.234

€  92.957 €  91.256

Liquide middelen €  224.243 €  206.696

Totaal actief € 655.325 €  661.028 

Passief

Eigen vermogen
Vrij besteedbare reserve €  133.332 €  121.634
Egalisatiereserve €  2.335 €  2.335

€  135.667 €  123.969
Langlopende schulden
Bestemmingsfonds €  299.796 €  309.503

Kortlopende schulden en overlopende  passiva
Belastingen en premies sociale  verzekering €  19.764 €  12.972
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva €  200.098 €  212.991

€  219.862 €  227.556

Totaal passief €  655.325 €  661.028

Balans per 31 december 2015 na  resultaatbestemming

Functionele exploitatierekening over 2015
De exploitatierekening wijkt aan de batenkant 1% 
 negatief en aan de kostenkant 1% positief uit. 

5. Exploitatieresultaat en financiële positie  
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6. Conclusie
Aslan Muziekcentrum is afgelopen jaar weer inno-
vatief gebleken. Het heeft in het jaar 2015 via zijn 
binnenschoolse activiteiten op 40 scholen 8393 
leerlingen bereikt. Daarnaast werden nog eens lessen 
gegeven aan 375 leerlingen in ons eigen gebouw.  
Deze doorstroom van binnenschools naar buitenschools 
is te danken aan de inzet van onze docenten die als 
 talentscouts actief op zoek zijn gegaan naar talenten 
op de basisscholen waar wij al lesgeven. Dat werpt 
zijn vruchten af. Met name de leeftijdsgroepen 0 tot 
4 jaar en 5 tot 12 jaar laten een groei zien. Dit komt  zowel 
door de Talentgroepen op Aslan Muziek centrum 
als door de start van buitenschoolse  muziek lessen op 
enkele schoollocaties vanaf schooljaar 15/16. Dat zijn 
mooie cijfers, maar we blijven realistisch.  
We kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.  
In de kiem dingen ontwikkelen en langzaam delen 
is een werkwijze die voor Aslan Muziekcentrum en 
partners erg goed is gebleken. Aslan Muziekcentrum 
is daarom ook zeer tevreden over de voortgang van 
de plannen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. 
Het ontwikkelen, verdiepen en vernieuwen heeft op 
Aslan Muziekcentrum en de bijbehorende scholen en 
projecten een grote vlucht genomen. De voorgenomen 
plannen – zoals digitale leerlijn, nieuwe vormen van 
training en coaching, co-teaching, meer werken met 
muziek in combinatie met taal en rekenen, naschoolse  
activiteiten – worden gerealiseerd en door de 
 voorspoedige uitvoering is er zelfs ruimte om op 
 nieuwe ontwikkelingen in te springen.  

Voor de invoering van het Basispakket Muziek-
educatie is Stichting Muziek op School in Amsterdam 
(MOSA) opgericht, waarin Aslan Muziekcentrum 
participeert. De doelstelling dat in 2017-2018 groep 
3 t/m 8 op 80% van de Amsterdamse basisscholen 
ten minste 13 uur per jaar muziekles krijgt van een 
muziekdocent: wij zijn klaar voor die stap. Daarom 
hebben wij vorig jaar het praktijkboek Muziek 
Talent Express uitgebracht dat onderdeel is van een 
methode die ook een uniek bijscholingsprogramma 
omvat en ondersteunende lesattributen. Het is een 
voorbeeld van de wijze waarop wij als Muziekcentrum 
ernaar streven onze voortrekkers- en voorbeeld-
functie binnen het veld van muziekeducatie te kun-
nen voortzetten. We zien uit naar 2016 en hopen op 
goede, gunstige en muzikale ontwikkelingen.  
Wij zijn er als team klaar voor.
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