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VOORWOORD

Het jaar 2017 was ook: de viering 
van twintig jaar Aslan Muziekcen-
trum. Door het jaar heen hebben 

wij hier ruim aandacht aan geschonken 
met als belangrijk moment het symposium 
over twintig jaar Aslan Muziekcentrum. 
Ten slotte: 2017 was ook het jaar dat een 
van onze leerlingen doorstroomde naar 
het conservatorium, voor de Opleiding  
Docent Muziek. Ook dat is een vorm van 
een nieuw begin: de cirkel is daarmee rond.

Uitbreiding en verankering  
op scholen 
Doelstelling van het eerste jaar van het 
Kunstenplan 2017-2020 was om van 23 
naar 34 Muziek Talent Express (MTE)-scho-
len te groeien, zonder de kwaliteit van 
onze aanpak uit het oog te verliezen. Met 
35 MTE-scholen is dat aantal gehaald. 
Daarnaast waren er 22 scholen waar wij 
naschoolse en binnenschoolse lessen 
verzorgden, evenals de voortzetting van 
een aantal blokken van de doorlopende 
leerlijn Muziek Talent Express op 5 voort-
gezet onderwijsscholen. Het project Music 
M Express op het Marcanti College liep 
in 2017 ten einde, waarbij uiteindelijk 75 
leerlingen in schooljaar 2016-2017 met 
deze leerlijn gewerkt hebben. Ook werd 
het afgelopen jaar voor het eerst de Aslan-
app in het voortgezet onderwijs gebruikt. 
Deze app geeft leerlingen toegang tot 
allerlei instructievideo’s, zogeheten tuto-
rials, waarmee ze eenvoudig zelfstandig 
aan de slag kunnen. In totaal heeft Aslan 
Muziekcentrum aan 9.391 leerlingen op 
scholen voor primair onderwijs les gege-
ven en in het voortgezet onderwijs aan 
331 leerlingen. 

Verbreding disciplines
In 2017 is Aslan Muziekcentrum het 
dansaanbod verder gaan inbedden in 
zijn beleid en heeft daar drama/theater/
digitale media aan toegevoegd. Voorjaar 
2017 zijn twee nieuwe educatiemedewer-
kers aangetrokken om het dansaanbod te 
verbreden en theateraanbod te ontwikke-
len voor het binnenschoolse en buiten-
schoolse programma. Voor het schooljaar 
2017-2018 is een mix van diverse blokken 
aan 8 MTE-scholen aangeboden en is een 
begin gemaakt met het verkennen van 
leerlijnenlabs op de disciplines theater en 
dans. Ook zijn er diverse dans-, DJ-, thea-
ter- en musicallessen ontwikkeld voor het 
buitenschoolsprogramma. Met name voor 
de theaterdiscipline zien we een groeiende 
belangstelling. Meer dan 1200 kinderen 
maakten in 2017 op scholen en op onze ei-
gen locatie kennis met theater en musical. 

Talentontwikkeling
Het ontdekken en laten doorstromen 
van talenten blijft een ander speerpunt. 
Talentontwikkeling wordt door Aslan 
Muziekcentrum gezien als een routeplan, 
waarin de leerling stap voor stap naar een 
hoger niveau wordt gebracht. Dit doen we 
door het aanbieden van een talentenpro-
gramma met workshops en masterclasses 
en door talenten voor te bereiden op een 
eventuele vervolgopleiding. In 2017 heb-
ben we ons met name gericht op de door-
stroom van binnenschoolse en naschoolse 
talenten naar de Aslan Academie. In 2017 
is de talentafdeling, Orient Connection 
meegerekend, gegroeid van 25 naar 120 
leerlingen.

Groepsleerkrachten: co-teaching 
en coaching
Op het symposium 20 jaar Aslan Muziek-
centrum is het co-teachingsmodel gepre-
senteerd dat wij met het lectoraat Kunst- 
en cultuureducatie van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten hebben 
ontwikkeld. Het doel dat wij met co-tea-
ching voor ogen hebben is een optimale 
rolverdeling in taken tussen groepsdocent 
en muziekdocent, met als resultaat meer 
leeropbrengst bij de leerlingen. Voor 
leerkracht en vakdocent is dit een situatie 
die voor beide partijen deskundigheids-
bevorderend kan werken. Wij zien er naar 
uit om de resultaten uit het onderzoek 
naar co-teaching de komende jaren toe te 
passen binnen onze lange leerlijn.

In 2017 heeft Aslan Muziekcentrum de 
coaching op zich genomen op 25 van de 
150 scholen die door Het Concertgebouw 
via coaching ondersteund worden. 

Ontwikkeling vakdocenten en 
educatieve medewerkers
Aslan Muziekcentrum werkt doorlopend 
aan verhoging van de kwaliteit van zijn 
docenten om uitmuntende educatie 
aan de kinderen te kunnen garanderen. 
Vooropstaat het kunnen werken met de 
non-verbale methoden uit het Muziek 
Talent Express-repertoire, maar ook het 
kunnen toepassen van onze methoden Op 
Muziek kan je Rekenen of Dans en Theater 
hoort bij de vaardigheden van onze 
docenten. In 2017 volgden 11 Aslan-do-
centen de Aslan Opleiding Muziekeducatie 
om ze te trainen in het lesgeven aan grote 
groepen in het basisonderwijs. 

Internationale uitwisseling
Belangrijk voor de professionalisering van 
docenten van Aslan Muziekcentrum is de 
jaarlijkse studiereis. In 2017 ging deze 
naar Londen. De docenten volgden een 
aantal workshops en masterclasses dans 
en theater bij gerenommeerde instellin-
gen ter lering en inspiratie voor de eigen 
lessen. Daarnaast maakten de docenten 
kennis met een aantal participatieprojec-
ten voor leerlingen met een achterstands- 
achtergrond. Driekwart van de Londense 
schoolkinderen komt uit een andere cul-
tuur en 40% leeft onder de armoedegrens. 
Daarmee is de situatie vergelijkbaar met 
de context in Amsterdam waarin Aslan 
Muziekcentrum functioneert. Voor onze 
ambitie van talentontwikkeling voor 
kinderen uit diverse culturen was dit een 
belangwekkende bijdrage aan ons bezoek.

Explosieve groei van het aantal 
leerlingen 
Buitenschools heeft Aslan Muziekcen-
trum met een recordaantal leerlingen van 
1.033 het jaar 2017 afgesloten. De toena-
me is voor een belangrijk deel het gevolg 
van het project Muziek, Dans & Theater in 
mijn Buurt, na de zomer uitgebreid naar 
Muziek, Dans en Theater in mijn Buurt. 
Dit project beantwoordt aan een van de 
kerndoelstellingen van Aslan Muziek-
centrum: het bereiken van alle kinderen 
om hun creatieve talent te stimuleren 
en waar mogelijk te begeleiden naar een 
hoog niveau. 
De groei naar meer dan duizend leerlingen 
markeert een enorme uitbreiding, vooral 
afgezet tegen het jaar 2015, dat nog met 
375 leerlingen werd afgesloten. Dat be-
tekent ook dat Aslan Muziekcentrum uit 
zijn gebouw puilt. Pogingen om een nieuw 
gebouw te vinden waren in 2017 nog 
niet succesvol, het staat nu als hoogste 
prioriteit voor Aslan Muziekcentrum op de 
agenda voor 2018. 

Ambitie 
Voor 2018 hebben wij veel ambities 
– ze staan in dit verslag vermeld. Het 
verkrijgen van ruimere huisvesting staat 
duidelijk voorop. Maar daarachter ligt 
een hogere ambitie, die voor de eerste 
twintig jaar van Aslan Muziekcentrum 
leidend was en dat altijd zal blijven. Het is 
de ontwikkeling van creatieve vermogens 
van alle kinderen, met uiteenlopende 
culturele achtergrond. En dan met nadruk 
op de kinderen die, door hun achtergrond 
en sociale omgeving, doorgaans niet de 
mogelijkheden hebben die talenten te 
ontwikkelen. Dit hangt samen met de 
buurten waar wij actief zijn. Het maakt 
dat wij een grotere inspanning moeten 
leveren dan gemiddeld en dat onze 
inkomsten soms laag zijn. Tegelijkertijd 
zetten wij altijd in op kwaliteit: hoogwaar-
dig onderwijs, door gedreven docenten, 
die een gespecialiseerde training hebben 
gevolgd en stelselmatig bijscholing 
krijgen, met innovatieve methoden die 
in samenwerking met wetenschappelijk 
onderzoekers geëvalueerd worden, en 
met gebruikmaking van in eigen beheer 
ontwikkeld lesmateriaal.
Het feit dat wij vanuit het gemeentelijke 
Kunstenplan het volledige aangevraag-
de bedrag ontvingen, zien wij als een 
waardering voor onze werkwijze en de 

resultaten die wij bereiken. De positieve 
feedback uit het professionele veld sterkt 
ons in onze aanpak. Maar de grootste 
beloning is voor ons de inzet en het 
enthousiasme van onze leerlingen als zij 
op een podium laten zien wat zij tijdens 
hun lessen geleerd hebben. Sommigen als 
beginner, anderen met een uitzonderlijk 
hoge kwaliteit. Met muziek, dans en (bin-
nenkort) theater die hun wortels hebben 
in vele culturen – en samenkomen op een 
Amsterdams podium. Voor sommige leer-
lingen vormt dit podium een springplank 
naar een vervolgopleiding en zelfs een 
professionele loopbaan in de wereld van 
muziek, dans of theater.

Een dankwoord gaat uit naar het hele 
Aslan-team voor hun enorme inzet, 
betrokkenheid, deskundigheid en de 
behaalde resultaten in 2017. 

Het bestuur van Aslan Muziekcentrum,
Zuhal Gezik & Levent Aslan 

Een nieuw begin

Nieuw onderkomen >  

Het vinden van een 

nieuwe huisvesting blijft 

in 2018 hoog op onze 

prioriteitenlijst.

Aslan Academie > De 

talentopleiding van 

Aslan Muziekcentrum, 

is in 2017 gegroeid van 25 

naar 120 leerlingen.  

Leerlingen met talent 

worden tijdens de 

opleiding voorbereid 

op een eventuele 

vervolgopleiding.  

Het jaar 2017 betekende 
voor Aslan Muziekcentrum 
een nieuw begin in diverse 
opzichten: de start van een 
nieuwe Kunstenplanperiode, 
uitbreiding van het aantal 
scholen met een doorlopende 
leerlijn, de uitrol van initiatieven 
op het gebied van dans en 
theater, de start van een nieuwe 
docentenopleiding, voltooiing 
van de doorlopende leerlijn 
voor het vmbo, ingebruikname 
van de Aslan-app voor het 
vmbo, veel meer leerlingen 
op het muziekcentrum 
zelf, de ingebruikname 
van een geautomatiseerde 
leerlingenadministratie en de 
overstap van een bestuursmodel 
naar een raad van toezicht-
model. 

VOORWOORD
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I n 2017 is Aslan Muziekcentrum het 
dansaanbod verder gaan inbedden 
in zijn beleid en heeft de stichting 

drama/theater toegevoegd. In de lente 
zijn twee nieuwe educatiemedewerkers 
voor deze disciplines aangetrokken. Voor 
het schooljaar 2017-2018 is een mix van 
diverse blokken muziek, theater en dans 
aan acht MTE-scholen aangeboden en is 
een begin gemaakt met het verkennen 
van leerlijnenlabs op de disciplines thea-
ter en dans. 
In 2017 bestond Aslan Muziekcentrum 
20 jaar en hebben wij met het symposium 
‘20 jaar Aslan Muziekcentrum’ terugge-
keken op de succesvolle groei van ons 
muziekcentrum. Wat in 1997 begon als 
instrumentenwinkel annex leslokaal op de 
Admiraal De Ruijterweg is uitgegroeid tot 
een van de toonaangevende Nederlandse 
instellingen voor muziek en dans met van-
zelfsprekende aandacht voor zeer diverse 
hoogwaardige muziekculturen. In al die 
jaren is onze passie dezelfde gebleven: zo-
veel mogelijk kinderen hun talent te laten 
ontdekken, ongeacht hun achtergrond en 
financiële situatie. 

Op zaterdag 17 juni vierden we ons 
20-jarig bestaan met een symposium met 
als centraal thema ‘Route van Talentont-
wikkeling’. Vertegenwoordigers uit het 
kunst- en cultuuronderwijs volgden een 
programma met presentaties, workshops, 
optredens van onze talenten en bezich-
tigden de tentoonstelling ‘20 jaar Aslan 
Muziekcentrum’. Tijdens het symposium 
presenteerden we onder andere een 
leerlingvolgsysteem dat wij samen met 
de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten hebben ontwikkeld en toonden 
we een video over talentontwikkeling 
bij Aslan Muziekcentrum. In een van de 
workshops is de Muziek Talent Express 
Digitaal als digitaal hulpmiddel voor mu-
ziekdocenten gedemonstreerd.

Ieder jaar organiseert Aslan Muziekcen-
trum voor docenten die werkzaam zijn in 
het primair- en voortgezet onderwijs een 
culturele uitwisseling met partners in een 
ander land. Daarbij wordt gekozen voor 
partners die educatief en artistiek een 
aanvulling kunnen bieden op het repertoi-
re en de kennis en methodieken van Aslan 
Muziekcentrum. De projecten dragen bij 
aan versterking van de veelal non-verbale 
creatieve overdracht aan leerlingen en 

functioneren bovendien als inspiratie-
bronnen voor onze docenten.

In 2017 ging de studiereis naar Londen 
in het Verenigd Koninkrijk. Van 22 t/m 27 
oktober heeft het docententeam binnen-
schools een vijftal educatieve en gemeen-
telijke culturele instellingen bezocht. De 
docenten volgden bij diverse kunsteduca-
tie-instellingen zoals Artis Foundation en 
The English Folk Dance and Song Society 
meerdere workshops, masterclasses en 
presentaties in traditionele volksmuziek, 
dans en theater.

2017 was ook het jaar waarin de stich-
ting Aslan Muziekcentrum van een 
bestuursmodel is overgestapt op een 
raad van toezicht-model. Levent Aslan en 
Zuhal Gezik zijn de nieuwe bestuurders. 
Linda Bouws, Godfried Lambriex en Maria 
Wüst vormen de eerste raad van toezicht. 
In 2017 heeft de raad van toezicht drie 
keer vergaderd. Een evaluatie van het 
functioneren van het bestuur maakte deel 
uit van de beraadslagingen. De financiële 
status is door de penningmeester, de 
accountant en de directeur besproken en 
getoetst aan de vastgestelde budgetten. 
Financieel heeft Aslan Muziekcentrum de 
afgelopen jaren fors uitgebreid met een 
groei van de omzet van € 1.238.376,- naar 
€ 1.626.524,-. Uitgaven en inkomsten 
hebben zich in lijn met de begroting 2017 
ontwikkeld. In de activa is een flinke 
stijging (€ 246.032,-) te constateren, 
conform de investeringen die Aslan 
Muziekcentrum in het opstarten van de 

uitbreiding in gang heeft gezet. Deze zijn 
in de passiva in de verhoogde subsidie van 
de gemeente Amsterdam terug te vinden. 
De eigen inkomsten, bestaande uit totale 
directe inkomsten en incidentele bijdra-
gen uit private middelen, bedragen 35% 
van het totaal van de baten.

De toelichting op het realiseren van de 
kwantitatieve prestatieafspraken is opge-
nomen in een bijlage bij de jaarrekening. 
In de verschillenanalyse realisatie 2017 
ten opzichte van begroting is de toelich-
ting op de activiteiten t.a.v. cultuureduca-
tie en talentontwikkeling opgenomen.
In 2017 is een positief resultaat geboekt 
van € 162.016,-. Aslan Muziekcentrum is 
in 2017 begonnen aan een forse uit-
breiding van de activiteiten, waarbij we 
aan het eind van het jaar de prestaties 
gehaald hebben. We hebben echter in de 
opstart een achterstand gehad in enkele 
uitgaven, die we in de komende jaren van 
het Kunstenplan natuurlijk gaan inhalen. 
In de begroting waren hogere kosten voor 
de docenten op scholen berekend, omdat 
uitgegaan was van 34 MTE-scholen met 
allemaal een doorlopende leerlijn, d.w.z. 
38 weken per schooljaar. In voorgaan-
de jaren deed ongeveer de helft van de 
scholen de doorlopende leerlijn. Bij de re-
alisering heeft tweederde van de scholen 
(met name de nieuwe) gekozen voorna-
melijk alleen het basispakket af te nemen, 
d.w.z. 26 weken per schooljaar. Wij gaan 
er de komende jaren aan werken om alle 
scholen over te halen een doorlopende 
leerlijn te hebben, en reserveren daarvoor 
het verschil tussen begrote docentkosten 
scholen en realisatie (€ 47.949).

Voor de administratie was ca. 4 fte gere-
serveerd. In de opstart van het nieuwe 
kunstenplan heeft het tot mei geduurd 
voordat we de uitbreiding gerealiseerd 

hadden. Bovendien is een medewerker 
minder gaan werken. In totaal is er ca. 
1 fte minder gerealiseerd dan begroot. 
Het verschil tussen begroot en realisatie 
bedraagt € 31.107. Dit bedrag hebben wij 
nu gereserveerd voor verdere uitbreiding 
van de administratie in de komende tijd. 
Daarvoor is nu een vacature uitstaand. 

Het resultaat is conform het bestuursbe-
sluit toegevoegd aan bestemmingsreser-
ves voor docenten en personeelskosten 
in 2017 en € 52.984,- is toegevoegd aan 
de algemene reserve. Daarmee is het vrij 
besteedbare vermogen op € 195.799,- 
uitgekomen. 

Dit laat onverlet dat Aslan Muziekcen-
trum, zoals vele culturele instellingen, 
kwetsbaar blijft voor veranderingen in 
subsidies. Om de risico’s te beperken 
worden bijvoorbeeld nieuwe projecten 
pas gestart als de financiering ervan rond 
is. Aslan Muziekcentrum heeft voor het 
Kunstenplan 2017-2020 een liquiditeits-
prognose opgesteld waardoor er reserves 
worden opgebouwd over de hele periode 
van vier jaar.

Wij danken de directie Levent Aslan en 
Zuhal Gezik en alle medewerkers van 
Aslan Muziekcentrum voor een afwisse-
lend en stimulerend 2017.

Amsterdam, 7 maart 2018,

Namens de raad van toezicht,

Godfried Lambriex | Penningmeester
Linda Bouws | Voorzitter

2017 is het eerste jaar van een 
nieuw Kunstenplan, waarin 
het doel was om voor Aslan 
Muziekcentrum een uitbreiding 
van het aantal scholen met 
een basispakket van 28 naar 34 
scholen te realiseren en tevens 
een buitenschools aanbod van 
10% van de schoolleerlingen te 
ontwikkelen. Door het jaar met 
35 MTE-scholen uit in totaal 
57 primair onderwijs scholen 
in Amsterdam af te sluiten 
hebben wij deze doelstellingen 
ruimschoots gehaald. Op 
deze scholen hebben 9.391 
leerlingen les gekregen van 
Aslan Muziekcentrum, en 
op de locatie van Aslan 
Muziekcentrum hebben 
1.033 leerlingen les gekregen, 
waarmee ook de doelstelling 
van 10% buitenschools aanbod 
ruimschoots is gehaald.

Bereik > In 2017 bereikte 

Aslan Muziekcentrum 

een recordaantal 

leerlingen. Maar liefst 

1.033 buitenschoolse 

leerlingen volgden 

muziek-, dans- en 

theaterlessen.

Jubileumjaar > Aslan 

Muziekcentrum organi-

seerde het hele jaar door 

jubileumactiviteiten, met 

als absolute hoogtepunt 

het symposium ‘Route 

van Talentontwikkeling 

in Theater de Meervaart. 
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Samenwerkingspartners
Gemeente Amsterdam

Jongerencultuurfonds Amsterdam

cultuureducatie-instellingen

muziekpodia, theaters, musea

po, vo, vmbo, hbo, lectoraten

fondsen

ambassadeurs

Uitgevoerde
onderzoeken

11.358
activiteiten

25
scholen

coaching 

35
scholen Muziek 
Talent Express

Binnenschoolse
Activiteiten

62
scholen 

10.076
leerlingen
po & vo

Buitenschoolse
Activiteiten

Co-teaching

Leerlingvolgsysteem

1.033
leerlingen

226
leerlingen 
Jongeren-

cultuurfonds
Amsterdam

 165*
leerlingen Muziek,

Dans & Theater
in mijn Buurt

120
leerlingen 

Aslan 
Academie

10.982
lessen

12
scholen

naschoolse 
talentbands

225
leerlingen

Naschoolse 
activiteiten 

Talentontwikkeling

Evenementen

Aslan Mel0diekaarten

Aslan Ritmekaarten

Lesboek ‘Op Muziek 
kan je Rekenen’

Opleiding 
& Trainings-

centrum

1.044
deelnemers
trainingen

25
deelnemers 

Aslan Opleiding
Muziek-
educatie

365
trainingen

162
optredens

11.028
bezoekers

Ontwikkelde
lesmaterialenDans

Theater

Muziek

* schooljaar 2017-2018
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I n 2017 hebben we met ons scho-
lenprogramma vooral ingezet op de 
verdere ontwikkeling en verbreding 

van de lange leerlijnen, de verankering 
op de scholen, het bevorderen van de 
doorstroming naar naschools aanbod en 
de ontwikkeling van activiteiten in het 
voortgezet en speciaal onderwijs. 

Verdieping doorlopende leerlijn 
muziek: Muziek Talent Express
Het aantal scholen dat muziekeduca-
tie heeft verankerd in het curriculum is 
gegroeid. In 2017 bereikten we in totaal 
35 scholen, waar we vanuit het basispak-
ket Kunst- en Cultuureducatie de lange 
leerlijn muziek verzorgen. De Muziek 
Talent Express (mte) is een doorlopende 
leerlijn muziek voor groep 1 tot en met 
8 van het primair onderwijs (ook speci-
aal onderwijs). Kenmerkend voor deze 
methode is de koppeling met vakover-
stijgend onderwijs (dans, theater, taal, 
rekenen en beeld), de combinatie van 
westerse en niet-westerse tradities en de 
aandacht voor talentontwikkeling. Bij de 
verankering van de leerlijn op de scholen 
richten we ons op activiteiten voor zowel 
leerlingen als leerkrachten en ouders. 
Het aanbieden van ouderkoren, wijkop-
tredens, teamtrainingen en naschoolse 
lessen zorgt voor meer draagkracht op de 
school. Alle groepsleerkrachten hebben 
bijvoorbeeld gratis toegang tot de digitale 
leerlijn en 25 scholen zijn hierin in 2017 
actief gecoacht. Er wordt daarnaast veel 
samengewerkt met de groepsleerkrach-
ten in en buiten de les door middel van 
co-teaching. Op een aantal scholen wordt 
de muzikale prestaties in een leerling-

volgsysteem bijgehouden om de doorlo-
pende leerlijn inzichtelijk te maken en de 
resultaten vast te leggen. Voor ouders van 
drie scholen hebben we in 2017 ouderko-
ren opgericht om de ouderbetrokkenheid 
te versterken. Tot slot waren er vorig jaar 
in het verlengde van de lange leerlijn 
speciaal voor getalenteerde leerlingen zes 
talentbands, een orkest en zeven koren. 
In 2018 gaan we nog meer inzetten op 
activiteiten om de verankering te waar-
borgen.
De doorlopende leerlijn Muziek Talent Ex-
press is opgezet voor het primair onderwijs 
maar kan ook elders ingezet worden. De 
methode is – in een speciaal aangepaste 
versie – in 2017 verder uitgerold in het 
speciaal, praktijk- en voortgezet onder-
wijs.

Het Podium
Jaarlijks hoogtepunt voor de leerlingen 
van de Muziek Talent Express vormt het 
festival Het Podium, waarbij we de creati-
viteit en de veelkleurigheid van leerlingen 
tussen de 8 en 12 jaar laten zien. Muziek, 
taal en dans worden als krachtig middel 
ingezet om hun eigenheid tot uiting te 
leren brengen. Het festival bestaat uit 
twee onderdelen: Swing it Out!, waarbij 
leerlingen een eigengemaakte dans of 
een lied presenteren, en een Talent Battle 
voor naschoolse talentbands en pop-
koren. In 2017 lieten zo meer dan 400 
basisscholieren van 18 basisscholen in 
West en Nieuw-West in bands, koren en 
dansgroepen hun talenten zien in Theater 
de Meervaart. Het festival kreeg een extra 
feestelijk tintje vanwege het 20-jarig 
jubileum. In lijn met de verbreding van 

Aslan Muziekcentrum verzorgt 
een samenhangend programma 
van muziek, dans en theater 
voor het onderwijs. Samen 
met de Muziek Op School 
Amsterdam (mosa)-partners 
zijn we verantwoordelijk 
voor de basisvoorziening 
muziekeducatie in Amsterdam. 
Afhankelijk van de vraag van 
de scholen bieden we diverse 
doorlopende leerlijnen, dan wel 
kortlopende activiteiten van een 
paar weken of een dag. De rode 
draad in het scholenprogramma 
is het aanbieden van divers 
wereldrepertoire met respect 
voor verschillende hoogwaardige 
muzikale, theatrale en dansante 
culturele tradities. 

Community opbouwen  
in de scholen

BINNENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 
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van muziekles. De digitale leeromgeving 
biedt digitale tools met ruimte voor eigen 
invulling van de docent. In 2016 ging een 
pilot van deze digitale versie van start 
op 15 scholen. In 2017 werd de leerlijn 
verder ontwikkeld en uitgebouwd. De 
vernieuwde versie zal in 2018 online zijn 
en in gebruik worden genomen. 

De Aslan-app is vanaf 2017 te gebruiken 
en staat in de appstore. Deze app geeft 
leerlingen toegang tot allerlei instructie-
video’s, zogeheten tutorials, waarmee 
ze eenvoudig zelfstandig aan de slag 
kunnen. Zo kan het extra uitdaging bieden 
voor leerlingen die toe zijn aan een hoger 
niveau of thuis aan de slag willen gaan 
met muziek. Naast tutorials kunnen 
leerlingen ook hun eigen video uploaden. 
De docent en de rest van de klas kunnen 
deze video’s bekijken en beoordelen. De 
video’s kunnen daarna gedeeld worden. 
We hebben de app op dit moment met één 
school getest. In 2018 zullen er meerdere 
scholen zijn waar we de app gaan inzetten 
tijdens de lessen. Ook met het program-
ma Ableton zullen we in 2018 flink gaan 
uitbreiden, vanwege de grote belangstel-
ling voor de dj-lessen. 

Speciaal onderwijs
Aslan Muziekcentrum wil er voor alle kin-
deren zijn, ook voor wie muziek, dans en 
theater niet vanzelfsprekend zijn. In 2017 
verzorgden we op vier scholen speciaal 
onderwijs en speciaal voortgezet onder-
wijs de leerlijn Muziek Talent Express. Onze 
werkwijze, met name het non-verbaal en 
activerend lesgeven, blijkt heel goed aan 
te sluiten bij het speciaal onderwijs. Ook 
de flexibiliteit van de lange leerlijn – in 
het speciaal onderwijs werken we met een 
aangepaste versie, eventueel aangevuld 
met de disciplines theater en dans – 
wordt door deze scholen gewaardeerd. In 
2018 gaan we bovendien onze activiteiten 
in het praktijkonderwijs (vo) uitbreiden, 
ook hier met een aangepaste versie van 
de muzikale leerlijn. 
 
Presentatie onderzoek co-
teaching en leerlingvolgsysteem
In 2017 zijn twee meerjarige onderzoeken 
afgerond. Het betrof onderzoek op het 
gebied van co-teaching van vakdocen-
ten en groepsleerkrachten alsook van 
een leerlingvolgsysteem voor muziek. 
De resultaten van beide onderzoeken 
werden feestelijk gepresenteerd tijdens 
het Jubileumweekend 20 jaar Aslan 
Muziekcentrum in Theater de Meervaart.
Een aantal MTE-scholen is meteen met 
het co-teaching-leerlingvolgsysteem aan 
het werk gegaan. In 2018 bieden we de 
training Co-teaching aan. Daarnaast staat 
vervolgonderzoek gepland om de resulta-
ten te meten op langere termijn. Wanneer 
de resultaten opnieuw positief zijn, kan 
het systeem breder verspreid worden.

Locatiebezoek podia
Wij vinden het van groot belang leerlingen 
en ouders kennis te laten maken met pro-
fessionele podia. Het past bij ons streven 
leerlingen te doen beseffen dat ook voor 
hen dergelijke podia niet onbereikbaar 
zijn. Elke school met een lange leerlijn 
heeft minimaal drie keer per jaar een 
optreden op de school, in de wijk of op een 
podium in de buurt. Ook de naschoolse 
talentgroepen hebben drie tot zes optre-
dens per jaar. Hierbij werken we structu-
reel samen met culturele partners in de 
stad om een brede talentontwikkeling te 
bewerkstelligen. In 2017 waren dat onder 
andere Het Concertgebouw, Openbare 
Bibliotheek Amsterdam, Stedelijk Muse-
um, Theater de Meervaart, Het Nationale 
Ballet en De Nationale Opera.

het aanbod van Aslan Muziekcentrum 
breiden we het festival in 2018 uit met de 
disciplines theater en musical. 

Uitbreiding multidisciplinaire 
leerlijnen
Dans heeft altijd al deel uitgemaakt van 
het aanbod van Aslan Muziekcentrum. In 
2017 zijn we gestart met het ontwikkelen 
van een lange leerlijn voor theater die 
op verschillende scholen is getoetst. De 
animo voor dans- en theaterlessen op 
scholen nam toe, wat ook leidde tot een 
aantal korte naschoolse projecten. Verde-
re verankering van dans- en theaterlessen 
op de scholen is een van de doelstellingen 
voor 2018. 

Om meer vorm en structuur te geven aan 
de afdeling Dans & Theater zijn in 2017 
twee coördinatoren aangesteld, samen 
voor ongeveer 1 fte. Een aantal scholen 
volgde een gecombineerde lange leerlijn 
Muziek Talent Express en Dans Talent 
Express. Het uitgangspunt van de lange 
leerlijnen dans en theater is het gebruik 
van dans, theatervormen en -verhalen 
van allerlei landen en culturen. Bij de uit-
voering van de nieuwe leerlijnen proberen 
we, net als bij muziek, zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij de verschillende culturele 
achtergronden in de klas. Vanaf 2018 
biedt de theaterafdeling verschillende 
op maat gemaakte ‘groep 8-musicals’ en 
starten we met zogeheten leerlijnenlabs 
theater op scholen – projecten met een 
externe financiering – bedoeld om theater 
een plekje te geven binnen het reguliere 
onderwijs. Ook gaan we meer samenwer-
ken met onder andere De Krakeling en 
Stadsschouwburg Amsterdam, met het 
doel podiumbezoek te stimuleren. 

Ontwikkeling programma 
voortgezet onderwijs
Music Menu Express is de leerlijn voor leer-
lingen van het vmbo. Leerlingen spelen 
onder andere op verschillende instru-
menten, vormen bandjes en gaan aan de 
slag met Ableton Push. Met dit apparaat 
kunnen leerlingen hun eigen digitale 
muziek componeren en live performen. De 
gehele leerlijn vmbo leerjaar 1 en 2 is in 
2017 gereedgekomen. Het is de bedoeling 
dat we in 2018 de leerlijn op meerdere 
scholen in het voortgezet onderwijs gaan 
uitzetten. Naast de leerlijn voor muziek 
zijn we ook bezig met het inzetten van 
dans en theater in het voorgezet onder-
wijs. In 2018 is de wens om dit ook vorm 
te geven in een leerlijn.

Digitale middelen
Aslan Muziekcentrum heeft een digitale 
versie van de methode Muziek Talent 
Express – in 2015 is de methode in boek-
vorm uitgebracht – ontwikkeld: Muziek 
Talent Express Digitaal. Met behulp van 
een digibord worden de vakdocenten en 
leerkrachten ondersteund in het geven 

Aslan App > Met deze app worden de leerlingen ook 

buiten de lessen om gestimuleerd om zelfstandig met 

muziek aan de slag te gaan. Naast tutorials kunnen de 

jongeren ook hun eigen video’s uploaden, hun mening 

geven over elkaars muziek en elkaar beoordelen. 

Onderzoek co-teaching > Het onderzoek co-teaching 

biedt zeven co-teaching-modellen, waarmee de 

samenwerking tussen de muziekdocent en groepsdocent 

wordt geoptimaliseerd.

“Muziek verbindt 
en is tijdloos en 
daarom is het zo 
belangrijk dat onze 
jongeren de kans 
te krijgen hiermee 
in aanraking 
te komen, dat 
is wat Aslan 
Muziekcentrum 
doet”
Dillon Lewis | docent vmbo &Ambassadeur 
Aslan Muziekcentrum
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Naschoolse talentgroepen
Kinderen van de scholen met een leerlijn 
Muziek Talent Express kunnen doorstro-
men naar een naschools(e) Talentband, 
Talentorkest of Talentkoor. In 2017 deed 
een derde van de scholen met een door-
lopende leerlijn hieraan mee. De talenten 
maken kennis met en verdiepen zich in 
verschillende wereldmuziek-, dans- en 
theaterstijlen. Tijdens de jaarlijkse slot-
presentatie Het Podium presenteren de 
talentbands zich in Theater de Meervaart. 
Talenten uit de scholen worden gescout 
door speciale scouts van Aslan Muziek-
centrum. Afhankelijk van hun talent en 
ambitie kunnen ze doorstromen naar 
muziek- of dansles in hun eigen wijk met 
Muziek, Dans & Theater in mijn Buurt of 
naar de talentopleiding Aslan Academie, 
waarbij kinderen op onze eigen locatie 
een intensief talentprogramma volgen. 
In 2018 worden de naschoolse talent-
groepen uitgebreid met theater. Ook hier 
willen we inzetten op verbreding van de 
mogelijkheden van doorstroming naar 
verdiepende programma’s.

Combinatiefunctionaris
Met het oog op talentontwikkeling zet 
Aslan Muziekcentrum combinatiefunc-
tionarissen in. De muziekdocent zet zich 
in die rol in om naschoolse activiteiten 
op te zetten in de school, die aansluiten 
op de binnenschoolse lessen, maar ook 
toegankelijk zijn voor de buurt. In 2017 
hebben 19 MTE-docenten zich actief 
bezig gehouden met de doorstroming van 
talent. De inspanningen van de combi-
natiefunctionaris op de Brede School De 
Spaardammerhout hebben bijvoorbeeld 

geleid tot zes naschoolse cursussen en 
een ouderkoor. Door de intensieve samen-
werking beschouwen we de locatie steeds 
meer als een dependance. 
 
Korte naschoolse projecten
Kinderen maken tijdens de korte na-
schoolse projecten kennis met muziek 
op instrumenten, met zingen, dansen 
of (muziek)theater. Voor het naschoolse 
programma werken we samen met scho-
len en welzijnsorganisaties. In 2017 is er 
(net als in 2016) een daling van het aantal 
korte projecten op scholen, wat met name 
wordt veroorzaakt doordat scholen meer 
lange leerlijnen afnemen. Toch blijven 
veel scholen behoefte hebben aan korte 
projecten. In 2017 is het naschools aan-
bod verbreed met meer dans- en thea-
terlessen, dit zal in 2018 gecontinueerd 
worden.

Om de doorstroom van talenten 
uit het onderwijs te stimuleren, 
bieden we een naschools 
programma dat een natuurlijke 
overgang biedt naar het 
buitenschoolse aanbod, op de 
scholen zelf, in de eigen buurt of 
in het talentprogramma op onze 
eigen locatie. Zo wordt gestalte 
gegeven aan ons streven zowel 
verbreding als verdieping in ons 
onderwijs te realiseren: zoveel 
mogelijk kinderen de kans geven 
hun talenten te ontwikkelen, 
ook en juist kinderen en 
jongeren die zonder speciale 
benadering deze kansen niet 
zouden krijgen.

Talentontwikkeling  
na schooltijd

“Ik vond het super 
spannend om met 
de hele klas op zo’n 
groot podium te 
staan”. 
Leerling naschoolse talentband 

Scholen

Leerlingen

Bereik naschoolse activiteiten  

25

1.971

24

520

 2016 2017
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I n 2017 lag de focus op het door-
ontwikkelen van het aanbod voor 
dans, theater en digitale media en 

de verbinding met binnen- en naschoolse 
activiteiten. Er was, net als het voorgaan-
de jaar, sprake van een flinke stijging van 
het leerlingenaantal. 

Doorstart participatieproject 
Muziek, Dans & Theater in  
mijn Buurt
Met Muziek, Dans & Theater in mijn Buurt 
bieden we op elf locaties in Amsterdam 
West en Nieuw-West een cursusprogram-
ma op de eigen school of in de buurt. We 
richten ons daarbij op kinderen en jonge-
ren die op of onder het sociaal minimum 
leven. Door middel van een vergoeding 
van het Jongerencultuurfonds Amsterdam 
krijgen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
een jaar lang wekelijks muziek-, dans- of 
theaterles van een van onze docenten. 
Het aanbod verschilt per locatie. Muziek, 
Dans & Theater in mijn Buurt, dat vorig 
jaar van start ging, is onderdeel van het 
pilotproject Stimulering Buitenschoolse 
Cultuureducatie van de Gemeente Am-
sterdam. We bereikten in het schooljaar 
2016-2017 242 kinderen en in 2017-
2018 165 kinderen met dit project. Het 
afgelopen jaar hebben we vooral ingezet 
op het aanbieden van een vervolgtraject 
voor de bestaande deelnemers. Daarnaast 
hebben we het aanbod uitgebreid met 
dans, theater en digitale media. Onze 
inspanningen hebben geleid tot een uit-
breiding van lessen in buurthuizen en het 
bereiken van een nieuwe doelgroep. Met 
nieuw aanbod, zoals DJ en Urban Dance, 
trekken we jongeren vanaf 12 jaar aan, die 

we eerder niet goed wisten te bereiken. 
We gaan in 2018 nog meer vervolglessen 
aanbieden om de kinderen langer aan 
ons te binden. Ook gaan we op zoek naar 
financiële mogelijkheden om dit succes-
volle project voor te zetten. 
 
Uitbreiding buitenschools 
programma
Aslan Muziekcentrum biedt op de eigen 
locatie een kwalitatief en divers program-
ma dat bestaat uit kennismakingscursus-
sen en muziek-, dans- en theaterlessen. 
We bieden een unieke combinatie van 
instrumentale lessen in westerse muziek 
(zoals viool, piano en gitaar) en niet-wes-
terse muziek (zoals saz, darbuka, ud en 
ney). In 2017 is het instrumentaal aanbod 
uitgebreid met een aantal blaasinstru-
menten, zoals trompet, saxofoon en 
klarinet. Daarnaast hebben we het dans-
aanbod uitgebreid met nieuwe dansles-
sen, zoals Urban Dance. Ook hebben we 
vorig jaar een Theaterklas en een Musical 
Talentklas opgericht en zijn digitale media 
toegevoegd aan ons cursusaanbod. 
Voor jongeren bieden we onder andere 
dj-lessen, waarbij ze met behulp van het 
softwareprogramma Ableton hun eigen 
beats kunnen maken. 

Binnen alle disciplines zijn talentont-
wikkeling en podiumpresentatie een 
belangrijke factor. De leerlingen treden 
regelmatig op voor publiek. In 2017 is het 
leerlingaantal flink gegroeid, waardoor 
het totaal aantal leerlingen op 1.033 
uitkwam. In 2018 blijven we inzetten op 
de kwaliteit van de buitenschoolse lessen, 
door het (bij)scholen van onze docenten. 

Aslan Muziekcentrum biedt in 
drie kunstdisciplines – muziek, 
dans en theater – een breed 
buitenschools aanbod op de 
eigen locatie en in de buurt. 
De	activiteiten	variëren	van	
korte kennismakingscursussen 
tot wekelijkse lessen en 
intensieve talentopleidingen. 
Speerpunt blijft het aanbieden 
van wereldrepertoire op hoog 
artistiek niveau. Daarnaast 
vormt podiumpresentatie een 
belangrijk onderdeel van ons 
programma.  

Multidisciplinair 
programma

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 
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Optredens op diverse podia  
en festivals
Alle leerlingen die les hebben op onze 
locatie, treden minimaal twee keer per 
jaar op. Naast de vele kleine en grote leer-
lingenpresentaties hebben we ook in 2017 
weer op een aantal Amsterdamse podia 
gestaan, zoals Theater de Meervaart, De 
Krakeling en het Tobacco Theater. In janu-
ari gaven alle talentgroepen het startsein 
van het jubileumjaar met een gezamenlijk 
optreden in het Conservatorium van Am-
sterdam. Een geslaagd evenement waar-
mee we, ook in 2018, de samenwerking 
met het conservatorium versterken. The 
Voice of Aslan en de Trommelclub traden op 
5 mei op tijdens een Bevrijdingsmaaltijd in 
theater De Krakeling. The Musical of Aslan 
gaf een aantal optredens in de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam. Orient Connection 
trad in de zomer op tijdens het Open Po-
dium van het openluchtfestival Klassiek 
op ’t Amstelveld. Ook gaf de groep aan 
het eind van het jaar een gezamenlijk 
concert met Jonge Strijkers en Blazers 
Amsterdam, getiteld Oriental Dances. 
Een aantal talentvolle leerlingen gaf eind 
december bovendien acte de présence in 
de voorstellingenreeks Bonte Avonden in 
Theater de Meervaart. In totaal bezoch-
ten 11.028 mensen 162 presentaties en 
voorstellingen. 
 
Mudans Festival 
Eens per jaar treden alle leerlingen van 
Aslan Muziekcentrum samen op tijdens 
het jaarlijks Mudans Festival in Theater 
de Meervaart. Met dit festival willen we 
alle leerlingen, beginner of gevorderd, 
jong of oud, een podium bieden om zich 
te presenteren aan elkaar en aan publiek. 
De leerlingen laten zo aan ouders, familie 
en vrienden zien welke ontwikkeling ze 
het afgelopen jaar hebben doorgemaakt. 
Bovendien maken ze mee hoe het is om in 
een echt theater te staan en voor een vol-
le zaal op te treden. In 2017 was het festi-
val onderdeel van het Jubileumweekend. 
In 2018 gaan we samenspel stimuleren 
en multidisciplinaire optredens verzorgen, 
waar kinderen van alle disciplines samen 
leren optreden. 
 
Aslan Zomerschool 
Aslan Muziekcentrum organiseerde 
in 2017 voor de tweede keer de Aslan 
Zomerschool. Er deden 21 kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 12 jaar mee, van binnen 

en buiten het muziekcentrum. Een week 
lang gingen ze aan de slag met verschil-
lende workshops, zoals music production, 
musical en theater, diverse blaas- en 
snaarinstrumenten en (wereld-)zang en 
-dans. De Aslan Zomerschool is met name 
opgericht om kinderen, die niet op vakan-
tie (kunnen) gaan, culturele activiteiten 
aan te bieden. Vanuit deze activiteit 
kunnen kinderen hun talenten ontdekken 
en ontwikkelen en doorstromen naar een 
jaarcursus muziek, dans, theater en/of 
musical. In 2018 staat er weer een Aslan 
Zomerschool op het programma, met 
meer aandacht voor de nieuwe discipli-
nes. Daarnaast bieden we in 2018 meer 
activiteiten in de vakanties, zoals de 
Musical-3-Daagse, waarbij kinderen drie 
dagen in de meivakantie bezig gaan met 
de disciplines muziek, dans en theater 
door te werken aan een musical. 

Open Dag & Open Huis
In 2017 organiseerden we een Open Dag, 
gericht op het nieuwe cursusjaar, en een 
Open Huis, gericht op de start van het 
derde blok van de korte cursussen. Het 
Open Huis stond in het teken van het ju-
bileumjaar, waarbij vooral de buurt werd 
uitgenodigd om een kijkje te nemen op 
Aslan Muziekcentrum. Beide dagen zijn 
goed bezocht.

Aslan Academie 
Op alle scholen waar Aslan Muziekcen-
trum muziek-, dans- of theaterles geeft, 
worden leerlingen gescout waarbij de 
geselecteerden een ‘talent gespot’-kaart-
je mee naar huis krijgen. Ze kunnen op 
Aslan Muziekcentrum auditie komen 
doen. De meest getalenteerde leerlingen 
kunnen terecht bij de Aslan Academie. Het 
programma is bedoeld voor de leerlin-
gen van de MTE-scholen en leerlingen 
die les hebben op onze eigen locatie, 
maar ook kinderen die niet aan ons zijn 
verbonden mogen meedoen. Het doel is 
om deze talentvolle leerlingen middels 
een intensief traject verder te stimuleren 
in hun dans-, theater- en muziekontwik-
keling en ze naar Nederlandse podia te 
brengen. Tijdens dit traject worden de 
talenten voorbereid op een eventuele 
vervolgopleiding muziek, dans of theater 
in het mbo of hbo. Wekelijkse muziek-, 
dans- en theaterlessen, deelname aan 
een ensemble of band, dans- of theater-
groep, masterclasses en optredens op 
diverse podia vormen een samenhangend 
programma. Hoewel de kinderen zich 
kunnen ontwikkelen in een stijl die bij hen 
past, wordt er altijd aandacht besteed aan 
etnische traditionele muziek en dans. Ook 
in het masterclass-programma houden 
we hier rekening mee. 

Aslan Academie bestaat uit meerdere 
talentgroepen: The Voice of Aslan (vocaal), 
The Moves of Aslan (dans), The Sound of 
Aslan (popband), Trommelclub (percussie-
groep) en Orient Connection op diverse ni-
veaus (wereldmuziek en -dans). In 2017 is 
daar The Musical of Aslan aan toegevoegd 
en in 2018 zal naar verwachting de Theater 
Talentklas volgen. De Aslan Academie is 
in 2017 gegroeid naar 120 deelnemers 
(Orient Connection meegerekend). Veel 
activiteiten vinden gezamenlijk plaats: de 
talenten volgen met elkaar masterclasses 
en workshops. Ze bezoeken verschillen-
de podia maar staan er ook zelf op: elke 
talentgroep treedt gemiddeld zes keer per 
jaar op. Voor de Aslan Academie werken we 
onder andere samen met de A’DAM Music 
School, Conservatorium van Amsterdam, 
Codarts, Frank Sanders Academie, ROC 
Amsterdam, De Krakeling, Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten (drama en 
dans) en de vooropleiding voor dans  
5 O’ Clock Class. Om de doorstroom te 
bevorderen gaan we de docenten volgend 

jaar vaker als talentscout inzetten bij de 
lessen op Aslan Muziekcentrum, op scho-
len en in de wijken. Ook gaan we voor het 
masterclass-programma meer samenwer-
kingsverbanden aan met podiuminstellin-
gen en vervolgopleidingen. 
 
Orient Connection 
Bij Orient Connection kan iedereen met een 
passie voor oosterse muziek- en dansstij-
len het maximale uit zijn of haar talent 
halen. Orient Connection valt sinds een jaar 
onder de Aslan Academie maar neemt een 
bijzondere plek in bij Aslan Muziekcen-
trum. Deze groep vormde twee decennia 
geleden de basis voor wat Aslan Muziek-
centrum nu is. Het is een podiumgerichte 
groep die zich richt op de traditionele 
muziek en dans van Anatolië/Klein-Azië, 
het Midden-Oosten en de Balkan. De 
groep kent vier leeftijdscategorieën, 
beginnend met een leeftijd van 5 jaar. Het 
niveau varieert van beginners tot conser-
vatoriumniveau. Bij Orient Connection gaan 
de leerlingen met meerdere disciplines 
tegelijk aan de slag. Ze ontwikkelen zich 
in diverse muziek- en dansstijlen en leren 
het bespelen van percussie-instrumenten. 
Daarnaast krijgen ze zangles en koorzang. 
De docenten hebben een coachende rol 
op het podium: met hun kwaliteit, passie 
en enthousiasme zijn ze een voorbeeld 
en steun in de podiumpresentatie. Met 
de optredens wordt het culturele aanbod 
verrijkt: publiek met een dubbele culturele 
achtergrond wordt aangesproken en au-
tochtoon publiek komt in aanraking met 
de rijke muziek, dans en zang uit Anatolië, 
het Midden-Oosten en de Balkan. Er is 
een zeer hechte relatie met de ouders van 
de leerlingen. Meer dan de helft van de 
kinderen die hier beginnen, heeft ouders 
die zelf deelnemer waren (of zijn) van 
Orient Connection. Het aantal jonge leer-
lingen vanaf 5 jaar voor Orient Connection 
Mini nam vorig jaar toe. Orient Connection 
telde in 2017 51 leerlingen. Een aantal 
leerlingen stroomde door naar een ver-
volgopleiding. Twee leerlingen van Orient 
Connection gaan volgend jaar auditie doen 
voor de opleiding Muziek aan het ROC Am-
sterdam en een leerling is toegelaten tot 
de vooropleiding Docent Muziek aan het 
Conservatorium van Amsterdam. In 2017 
heeft Orient Connection meer opgetreden 
op evenementen en festivals in Amster-
dam en daarbuiten. Volgend jaar gaan we 
de optredens internationaal uitbreiden. 

“Mijn keuze voor Aslan Muziekcentrum 
was vrij snel gemaakt; voor ouders en 
kinderen een thuiskomen waar het plezier 
van muziek maken een constante is en ook 
heel belangrijk: er is hier een diversiteit 
aan nationaliteiten aanwezig” 
Siham Bourakaa, moeder van twee leerlingen

Participatieproject Muziek, Dans & Theater in mijn 
Buurt > Met dit project bieden we kinderen en jongeren 

met een Stadspas de mogelijkheid om een jaar lang gratis 

les volgen in de buurt door middel van een vergoeding van 

het Jongerencultuurfonds Amsterdam. 

Theater > De belangstelling voor de nieuwe discipline 

theater groeit. In 2017 maakten meer dan 1200 kinderen 

op school en onze eigen locatie kennis met musical en 

theater. 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

8.308

962

1.712

10.982

Bereik buitenschoolse activiteiten

2-12 jaar

18+

13-18 jaar

Totaal

7.222

790

1.037

9.049

Lessen 2016 2017

176

14.963

Bereik optredens en bezoekers  
Binnen-en buitenschools programma

Optredens

Bezoekers

162

11.028

 2016 2017
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Onze muziekmethode Muziek Talent 
Express vormt de basis van het 
Opleiding & Trainingscentrum. De 

methode krijgt steeds meer landelijke 
bekendheid en is nu tevens in digitale 
vorm beschikbaar. Ook voor onze zelf 
ontwikkelde lesmaterialen is steeds meer 
belangstelling.

Start Aslan Opleiding 
Muziekeducatie 
De Aslan Opleiding Muziekeducatie is een 
jaaropleiding, gericht op muziekdocenten 
en muzikanten die hun vaardigheden op 
het gebied van lange leerlijnen (verder) 
willen ontwikkelen. De opleiding ging in 
januari 2017 van start met 9 deelnemers. 
De deelnemers volgden 20 weken lang 
methodiek, didactiek, wereldmuziek, 
dans en beweging, koorzang en stage. In 
september 2017 startte een tweede groep 
met 16 deelnemers. De opleiding werd 
uitgebreid naar 25 lesweken en inhoude-
lijk kwam er meer ruimte voor (muziek)
theater, saz, en vakoverstijgend werken. 
In totaal volgden 25 deelnemers de 
opleiding. Naast externe docenten volgt 
ook een aantal van onze eigen docenten 
de opleiding. De buitenschoolse docenten 
van Aslan Muziekcentrum leren via de op-
leiding les te geven aan (grote) groepen in 
het binnenschools programma. Hoewel de 
opleiding nog maar pas begonnen is, zien 
we nu al resultaten. Acht oud-deelnemers 
geven vanaf dit jaar Muziek Talent Express 
op scholen. Andere deelnemers die het 
certificaat hebben behaald, zetten we op 
projectbasis in voor naschoolse projecten 
en het participatieproject Muziek, Dans & 
Theater in mijn Buurt. 

Het Opleiding & Trainings-
centrum van Aslan 
Muziekcentrum draagt 
bij aan de deskundigheid 
van professionals uit het 
cultuuronderwijs. Wij 
bieden zowel trainingen 
als lesmaterialen om 
organisaties en individuen te 
ondersteunen bij het uitvoeren 
van cultuuronderwijs. In 
2017 is de Aslan Opleiding 
Muziekeducatie van start 
gegaan en hebben we nieuwe 
lesmaterialen ontwikkeld.  

Delen van 
expertise

ASLAN OPLEIDING & TRAININGSCENTRUM
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Co-teaching
Aslan Muziekcentrum geeft op zes 
scholen actief co-teaching, maar op 
bijna 30 scholen is het verweven in het 
lesprogramma. Co-teaching richt zich 
erop 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 groepsdocenten, terwijl ze met 
de muziekles bezig zijn, niet alleen de 
leerlingen beter les kunnen geven, maar 
ook zichzelf verder kunnen bekwamen. 
Met als resultaat: de mogelijkheid van 
nieuwe werkvormen, meer differentiatie, 
meer ruimte voor de eigen exploratie van 
de leerlingen. Improviseren en compone-
ren blijken vaker leerdoelen en er worden 
hogere muzikale resultaten behaald. 
 
Coaching
Samen met Het Koninklijk Concertge-
bouw verzorgen we naschoolse coaching 
op scholen met een doorgaande leerlijn. 
In 2017 gaven we naschoolse coaching 
aan groepsdocenten op 25 MTE-scho-
len. Tijdens de coachingslessen worden 
groepdsdocenten onder andere getraind 
in liedbegeleiding en het aanleren van 
een lied in de klas. In 2018 worden deze 
coachingslessen voortgezet.

Impuls Muziekonderwijs
De landelijke regeling Impuls Muziek-
onderwijs biedt scholen de mogelijkheid 
om subsidie aan te vragen voor het 
verbeteren van hun muziekonderwijs. In 
2017 hebben we onze activiteiten op de 
Utrechtse Da Costascholen Hoograven 
en Kanaleneiland voortgezet. We helpen 
de scholen bij de uitvoering van de lange 
leerlijn Muziek Talent Express. We merken 
dat muziekonderwijs op de scholen steeds 
meer verankert. In iedere klas is de mu-
ziekles in het lesrooster opgenomen. Een 
mooie ontwikkeling, waarvoor we ons ook 
in 2018 gaan inzetten. 
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In 2018 gaan we ons meer richten op de 
professionalisering en certificering van 
de opleiding en een verbreding van het 
programma met andere kunstdisciplines 
en workshops door gastdocenten. 
 
Trainingen voor organisatie  
en individuen
We bieden diverse eendaagse trainingen 
voor professionals uit het cultuuronder-
wijs. Het aanbod bestaat uit trainingen 
op het gebied van werken met een lange 
leerlijn, wereldmuziek, -theater en -dans, 
taal & rekenen en een lesprogramma op 
maat. De trainingen geven we op locatie 
en in ons eigen pand. In 2017 zijn meer 
trainingen afgenomen (+38%), zowel 
door particulieren als door bedrijven. We 
verzorgden onder andere trainingen voor 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), ROC 
Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht, Fontys Academy of Music and 
Performing Art in Tilburg, Conservatorium 
Maastricht en Hogeschool Windesheim. 
Voor particulieren – muziekdocenten 
en andere muziekprofessionals – or-
ganiseerden we in 2017 voor het eerst 
een trainingsweekend met verdiepende 
masterclasses. In 2018 ontwikkelen we 
een nieuwe marketingstrategie voor de 
trainingen en zullen we meer pakketten 
aanbieden. Daarnaast herhalen we het 
trainingsweekend en gaan we nog meer 
samenwerken met opleidingen, zoals con-
servatoria, roc’s en pabo’s, met het doel 
onze methode toegankelijker te maken. 
 
Lesmaterialen
In 2017 zijn de onderzoeken betreffende 
co-teaching en een leerlingvolgsysteem 
afgerond en worden de methode en het 
systeem in 2018 als product aangebo-
den (voor het leerlingvolgsysteem vindt 
daaraan voorafgaand nog een laatste on-
derzoeksronde plaats). Daarnaast hebben 
we het lesboek Op Muziek kan je Rekenen, 
ritmekaarten en melodiekaarten ont-
wikkeld. Met de melodiekaarten kunnen 
muziekdocenten eenvoudig speelstukken 
en begeleidingspartijen met verschillen-
de instrumenten weergeven in de klas. 
Vanaf 2018 zijn de nieuwe lesmaterialen 
verkrijgbaar in onze webshop en worden 
de theaterleerlijn, de digitale versie van 
Muziek Talent Express, de lesboekjes 
Muziek is een Taal en Aslan Musical verder 
ontwikkeld. 

“Ik vind het gewoon 
super! Ik loop alleen 
maar te genieten. 
Dit is de mooiste 
opleiding die ik 
ooit gedaan heb! Ik 
hoop dat het jaar 
nog heel erg lang 
gaat duren!”
Marianne van Erp, creatief projectleider en 
muziekdocent

Aslan Opleiding Muziekeducatie > Bij deze opleiding 

leren interne en externe muziekdocenten lesgeven met 

een doorlopende leerlijn en werken met grote groepen op 

scholen.

Nieuwe lesmaterialen > In 2017 hebben we nieuw 

lesmateriaal ontwikkeld. Het lesboek Op Muziek kan je 

Rekenen, Aslan ritmekaarten en Aslan melodiekaarten 

zijn via de webshop te verkrijgen. 

ASLAN OPLEIDING & TRAININGSCENTRUM ASLAN OPLEIDING & TRAININGSCENTRUM

Bereik activiteiten opleiding 
-en trainingscentrum 

Trainingen

Deelnemers

75

558

365

1.044

 2016 2017
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In 2017 heeft Aslan Muziekcentrum uitgebreid stil gestaan bij het 
lustrumjaar. Het hele jaar door organiseerden we activiteiten die in 

het teken stonden van 20 jaar Aslan Muziekcentrum. Leerlingen, 
docenten, scholen en samenwerkingspartners werkten mee aan een 

feestelijk jaarprogramma. Van een Open Huis tot een concert van 
Orient Connection. En van een Trainingsweekend tot een talent-

concert. Het hoogtepunt was een landelijk congres over de route van 
talentontwikkeling voor partners en vertegenwoordigers uit het 

cultuuronderwijs. Hieronder lichten we een aantal activiteiten uit.

Festival Mudans
- Jubileumweekend -

Op 18 juni presenteerden meer dan 
500 leerlingen zich op het Festival 

Mudans en sloten daarmee feestelijk 
het jubileumweekend af. Met het 

festival lieten we zien en horen wat 
Aslan Muziekcentrum vandaag 

de dag aan talent te 
bieden heeft.

Jubileum-
trainingsweekend

In het weekend van 19 tot en met 
21 mei deed een veertigtal enthousi-
aste muzikanten en docenten onder 

leiding van onze trainers mee met een 
weekend vol workshops. Tijdens het 
weekend deelden we onze expertise 

op het gebied van wereld-
muziek, -dans, -theater 

en vakoverstijgend 
werken. 

Het Podium
Tijdens het festival Het 

Podium op 5 april traden ruim 
500 leerlingen van groep 5 tot en 
met 8 op uit Amsterdam West en 
Nieuw-West op. Het festival kreeg 
een jubileumtintje met een infor-
matiemarkt, waarin we leerlin-

gen informeerden over het 
buitenschools

aanbod. 

Orient
Connection

Op 26 maart gaf de talentgroep 
Orient Connection een spetterende 
dans- en muziekshow in oosterse 
sferen. Tijdens de jubileumeditie 

in Theater de Meervaart 
deden ook oud-leerlingen 

van Orient Connection 
mee.  

Symposium
- Jubileumweekend -

Op 17 en 18 juni organiseerden we een 
speciaal Jubileumweekend. Het weekend 

ging van start met een landelijk symposium, 
waarin we onze expertise deelden over de 

route van talentontwikkeling. Het program-
ma bestond uit een presentatie van een 
leerlingvolgsysteem, een paneldiscussie 
over diversiteit in talentontwikkeling, 

de lancering van Muziek Talent 
Express Digitaal, workshops 

en optredens.

Jubileum-
tentoonstelling

Speciaal voor het 20-jarig bestaan 
hebben we een tentoonstelling 

gemaakt. De expositie gaf een inkijkje 
in de geschiedenis van Aslan Muziek-

centrum. Via een chronologisch 
overzicht kregen bezoekers een 

beeld van alle hoogtepunten 
van de afgelopen twintig 

jaar. 

Aslan 
Academie Concert

- Start jubileumjaar - 
Op 13 januari barstte het jubileum-
jaar los met het Aslan Academie 
Concert. Alle leerlingen van de 

talentopleiding Aslan Academie 
spetterden op het podium in 

het Conservatorium van 
Amsterdam.
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De administratie is verder gepro-
fessionaliseerd. Automatisering 
heeft hierbij een belangrijke rol 

gespeeld. Door de enorme toename van 
het aantal leerlingen is er tevens een 
extra medewerker aangetrokken om de 
administratie-afdeling te versterken. Ten 
slotte blijft de huisvesting een grote zorg. 

Bestuur
Aslan Muziekcentrum werkte tot nu toe 
met het bestuur/directie-model. In 2017 
zijn we overgestapt naar het raad van toe-
zicht/bestuur-directie-model waardoor 
er een duidelijker scheiding van be-
voegdheden en verantwoordelijkheden is 
gekomen. Bij het raad van toezicht-model 
is het bestuurlijk proces met uitzondering 
van het toezicht in handen van ‘het be-
stuur’. Het bestuur in het huidige model is 
professioneel en bestaat uit één of meer 
statutair bestuurders. De toezichthou-
dende functie ligt bij een apart orgaan: de 
raad van toezicht. Het toezicht heeft op 
twee momenten plaats. 
• Vooraf: de plannen (missie, strategie, 

beleidsplan en begroting) worden ter 
goedkeuring aan de raad van toezicht 
voorgelegd.

• Achteraf: de raad van toezicht beoor-
deelt het bestuur en de organisatie 
keurt het jaarverslag en jaarrekening 
goed. Daarnaast heeft de raad ook een 
stimulerende en adviserende functie 
jegens het bestuur. De raad van toezicht 
benoemt en ontslaat het bestuur en de 
externe accountant. Het bestuur volgt 
de Code Cultural Governance en de raad 
van toezicht kwam in 2017 drie keer met 
het bestuur bij bijeen.

Samenstelling 
Raad van toezicht
Linda Bouws (voorzitter)
Maria Wüst (secretaris)
Godfried Lambriex (penningmeester)

Bestuur/Directie 
Levent Aslan (directeur)
Zuhal Gezik (artistiek directeur)

Team 
Aslan Muziekcentrum heeft in 2017 in to-
taal 19 mensen in vaste dienst gehad. De 
formatie is gestegen naar 12,95 fte (2016: 
11,5 fte). Er zijn twee coördinatoren 
aangenomen om de disciplines theater 
en dans uit te breiden (het educatieteam 
is gegroeid naar 3,9 fte) en de functie van 
administratief medewerker is uitgebreid 
naar 2,5 fte. Het docententeam in vaste 
dienst is uitgebreid met twee docenten en 
gestreefd wordt naar meer vaste fulltime 
medewerkers. Het personeelsbestand van 
Aslan Muziekcentrum kenmerkt zich door 
zijn cultureel diverse samenstelling en 
heeft affiniteit met, of een specialisatie in 
wereldmuziek, -theater en/of -dans. 

Bijscholing en uitwisseling
Onze docenten volgen jaarlijks een 
trainingsprogramma van zes bijscho-
lingsdagen, diverse avonden en een 
trainingsweekend. Daarbij bestaat onder 
andere de mogelijkheid wereldmuziek en 
-danstrainingen te volgen. Per bijscholing 
namen gemiddeld 25 docenten deel. We 
zijn verheugd met deze hoge opkomst. 
Voor 2018 staat een verdieping van de 
trainingen dans en theater voor docenten 
op het programma. 

2017 was het begin van het 
nieuwe Kunstenplan 2017-
2020. Aslan Muziekcentrum 
is met nieuwe statuten 
overgestapt naar een raad van 
toezicht/bestuur-model. De 
educatieafdeling is uitgebreid 
met een coördinator theater 
en een coördinator dans om de 
afdeling Dans & Theater verder 
vorm te geven.  

DE ORGANISATIE

Organisatie in 
ontwikkeling
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mensen die trainingen van ons afnemen, 
bekende Nederlanders die rolmodel voor 
de leerlingen kunnen zijn, voormalige 
stagiaires/docenten/medewerkers etc. 

Marketing & Communicatie 

Binnenschools programma 
Het afgelopen jaar hebben we vooral 
geïnvesteerd in het communiceren van de 
verbinding van binnenschoolse, naschool-
se en buitenschoolse programma’s. Met 
social media-berichten, digitale nieuws-
brieven en flyermateriaal vestigden we de 
aandacht op de activiteiten in het onder-
wijs. Ook is per school afzonderlijk geke-
ken naar het zichtbaar maken van Aslan 
Muziekcentrum op de school en in de klas. 
De docent speelt een belangrijke rol als 
ambassadeur om kinderen van een school 
bekend te maken met het naschools en 
buitenschools aanbod.De persoonlijke 
communicatie met de scholen heeft effect 
en we gaan dit in 2018 voortzetten. 

Buitenschools en naschools programma 
Voor de communicatie van het participa-
tieproject Muziek, Dans & Theater in mijn 
Buurt en voor nieuw buiten- en naschools 
aanbod werkten we actief samen met 
partners, scholen en buurtorganisaties. 
Naast de traditionele offline en online 
communicatiemiddelen organiseerden we 
een aantal actieve wervingsacties. Met de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam hebben 
we door het jaar heen verschillende work-
shops georganiseerd in combinatie met de 
voorleesmiddagen om de zichtbaarheid 
van onze activiteiten te vergroten. Der-
gelijke actieve wervingsacties zetten we 
volgend jaar voort. In 2017 zijn we verder 
bezig geweest met de merkenstrategie 
van de Aslan Academie en Orient Connec-
tion. Volgend jaar richten we ons op de 
merkenstrategie van de andere talentaf-
delingen en kunstdisciplines. 

Opleiding & Trainingscentrum 
Om de zakelijke markt te bereiken voor 
ons trainingsprogramma richten we ons 
op persoonlijk contact via deelname aan 
vakbeurzen, workshops en werkbezoe-
ken. Daarnaast hebben we meer ingezet 
op social media en online advertenties. 
Samenwerkingspartners helpen ons met 
het (online) delen en verspreiden van 
onze communicatie-acties en andersom 
brengen wij hun activiteiten onder de aan-

dacht. Ook zijn we in 2017 gestart met het 
opnieuw positioneren van het centrum. 
In 2018 zullen we het strategisch plan 
uitwerken tot  concrete acties.

Online communicatie 
Vorig jaar hebben we de acties op sociale 
media opgevoerd. Naast het plaatsen van 
online advertenties op Facebook zijn we 
ook steeds actiever op andere kanalen 
zoals Instagram. Het websitebezoek is 
in 2017 gestegen naar 22.270 bezoeken 
(+20%). In 2018 zullen we meer inhoude-
lijke content plaatsen, zoals korte teasers 
en korte demonstraties. 

Kansen en bedreigingen
Als we kijken naar de brede vraag naar 
lessen, training, coaching en adviezen 
die Aslan Muziekcentrum verzorgt en 
de belangstelling van vele organisaties 
voor vormen van samenwerking, lijkt de 
toekomst voor ons centrum rooskleurig. 
Ook de volledige toekenning van het door 
ons gevraagde subsidiebedrag vanuit de 
gemeentelijke begroting voor cultuure-
ducatie in het Kunstenplan 2017-2020 
kunnen we beschouwen als een blijk van 
waardering voor het door Aslan Muziek-
centrum gevoerde beleid. 
Een belangrijk kenmerk van onze aanpak 
is, naast de nadruk op kwaliteit, de 
voortdurende vernieuwing: in methodes 
van lesgeven, in de lesmaterialen, in 
na- en buitenschoolse activiteiten (met 
o.a. een sterke positie in de buurten) en 
in het aanbod. De verdere uitbreiding van 
het aanbod op het gebied van dans en 
de toevoeging van de discipline theater 

zijn hiervan een voorbeeld en maken dat 
wij de toekomst met redelijk vertrouwen 
tegemoet kunnen zien. 
Met het oog op toekomstige ontwikke-
lingen lijken alle signalen erop te wijzen 
dat de prioritaire positie van muziek in 
het stelsel van cultuureducatie in de 
toekomst niet ongewijzigd gecontinueerd 
zal worden. Door onze verbreding van het 
aanbod in disciplines en onze multidisci-
plinaire aanpak spelen wij al in op deze 
ontwikkelingen. Onze deskundigheid met 
het ontwikkelen van lange leerlijnen, óók 
voor het speciaal en voortgezet onderwijs, 
zorgt er eveneens voor dat wij een stevige 
positie innemen in het cultuureducatieve 
veld. Hetzelfde geldt voor de professio-
nalisering die wij bieden aan vakdocenten 
en andere betrokkenen uit het veld van 
cultuureducatie.

Toch zijn er ook bedreigingen, of wellicht 
beter gezegd: aandachtspunten. 
• Nog niet voor het komende jaar maar 

meer op de langere termijn speelt dat 
potentiële verschuivingen in de vraag 
vanuit scholen naar het cultuuredu-
catieve aanbod zal moeten leiden tot 
bijscholing van het docententeam. Dit 
geldt ook als er andere aanbieders in het 
veld van muziekeducatie dan de huidige 
MOSA-partners bijkomen.

• Het naschools project Muziek, Dans & 
Theater in mijn Buurt wordt gefinancierd 
vanuit het pilotproject Stimulering 
Buitenschoolse Cultuureducatie, in het 
kader van het Aanvalsplan armoede. 
Dit is in principe een tijdelijke regeling. 
Mocht de huidige subsidiëring vervallen, 
dan moeten we nog meer een beroep 
doen op het Jongerencultuurfonds 
Amsterdam. 

• Een actuele en pregnante dreiging blijft 
de ontoereikende huisvesting. Nog 
steeds hebben wij noodzakelijkerwijs 
een wachtlijst voor leerlingen – die al-
leen maar langer wordt – en nog steeds 
moet er enorm geïmproviseerd worden 
om de lessen in ons gebouw te kunnen 
blijven geven. Zeker nu wij het aanbod in 
de disciplines dans en theater verder uit-
breiden is een ruimere huisvesting drin-
gend gewenst. De gemeente Amsterdam 
onderschrijft de noodzaak hiertoe en is 
bezig hiervoor een oplossing te zoeken. 

Internationale uitwisseling
Vast onderdeel van ons bijscholings-
programma is een internationaal 
uitwisselingsbezoek. In 2017 stond een 
bezoek aan instellingen in Londen op het 
programma dat vooral interessant was 
omdat daar, net als in Amsterdam, een 
groot aantal kinderen een niet-westerse 
achtergrond heeft. Het bezoek was o.a. 
gericht op inzichten in de combinatie van 
dans, theater en muziek, de folkloristische 
benadering van hun lessen en inzicht in de 
werkwijze van muziekeducatie via Music 
Education Hubs. De docenten volgden 
workshops en masterclasses dans en 
theater bij gerenommeerde instellingen. 
Als tegenprestatie gaf Aslan Muziekcen-
trum zelf non-verbale muziekles aan de 
Engelse docenten. Daarnaast werden de 
docenten van Aslan Muziekcentrum door 
een bezoek aan het Trinity Laban Conser-
vatoire of Music and Dance ingelicht over 
de mogelijkheden om een combinatie van 
muziek-, dans- en drama-instelling te zijn 
met hoge aspiraties, voor leerlingen met 
een achterstandsachtergrond. De uit-
wisselingsbezoeken zorgen voor nieuwe 
inspiratie en kennis bij de docenten. Onze 
docenten krijgen les van docenten van 
het conservatorium en dansscholen in de 
bezochte plaatsen, wat inzicht geeft in de 
daar heersende opvattingen en lesstijlen. 
Het biedt de docenten daarnaast de mo-
gelijkheid de eigen didactiek (non-verbaal 
lesgeven) optimaal te kunnen oefenen en 
te demonstreren.

Bedrijfsvoering 
Aslan Muziekcentrum heeft in 2017 
een ingrijpende overstap gemaakt in de 
automatisering van de leerlingenadmi-
nistratie. Er is gekozen voor Cursad, een 
specifiek voor muziekscholen en vergelijk-
bare organisaties ontworpen, geïnte-
greerd leerlingen- en scholenadministra-
tiesysteem waarbij een koppeling met de 

financiële administratie is gemaakt. De 
verminderde administratieve rompslomp 
biedt de mogelijkheid onze educatieve 
activiteiten fors uit te breiden (van 375 
leerlingen en 23 MTE-scholen in 2015 
naar 1.033 leerlingen en 35 MTE-scholen 
in 2017) zonder dat we voor de afhande-
ling veel extra administratieve uren nodig 
hebben. Ook op andere wijze speelt de di-
gitalisering een rol. Aslan Muziekcentrum 
werkt steeds meer met digitale educatieve 
middelen, zoals de digitale ondersteuning 
van de MTE-methode en de portfolio-app 
voor vmbo-jongeren. Deze ontwikkeling 
vraagt een verdergaand professioneel be-
heer van de virtuele Aslan Muziekwereld. 
Met behulp van een stagiaire muziek en 
technologie zijn de eerste stappen in het 
introduceren van deze technologie binnen 
Aslan Muziekcentrum gedaan.

Huisvesting 
Een zeer belangrijk punt blijft het gebrek 
aan ruimte. De zoektocht naar een ander 
dan wel aanvullend pand heeft nog steeds 
grote prioriteit. Het vorige jaar is afgeslo-
ten met een wachtlijst van 93 leerlingen. 
Het pand waarvan Aslan Muziekcentrum 
nu twee etages huurt is een voormalig 
schoolgebouw, in eigendom van de ge-
meente Amsterdam. Door de groei van de 
activiteiten lopen we tegen de beperkin-
gen van het pand aan: er zijn gewoonweg 
te weinig ruimtes om alle lessen en bij-
eenkomsten goed te organiseren. In 2017 
zijn we, ondanks intensieve zoekpogin-
gen, nog niet geslaagd in het vinden van 
een groter pand of een tweede locatie. De 
gemeente Amsterdam heeft toegezegd 
Aslan Muziekcentrum te ondersteunen 
in het vinden van een oplossing voor de 
huisvesting.

Fondsen en sponsorwerving 
In 2017 zijn we gestart met het Wijzer 
Werven-traject. Tijdens dit trainings- en 
coachingsprogramma van het ministerie 
van OCW worden culturele instellingen 
ondersteund om derde geldstromen aan 
te boren. We hebben de kansen voor 
sponsoring en het opzetten van een 
Aslan-fonds onderzocht. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om ons vooral 
te richten op het vermarkten van ons 
Opleiding & Trainingscentrum als derde 
geldstroom en het inzetten van ambas-
sadeurs: leerlingen zelf, hun ouders, 
scholen, groepsleerkrachten, docenten, 

Bijscholing > Aan 

docenten voor Aslan 

Muziekcentrum 

stellen wij hoge 

eisen. Onze docenten 

volgen jaarlijks een 

bijscholingsprogramma. 

Automatisering >  

In 2017 lag de focus op  

de automatisering van 

het interne administra- 

tieve systeem in de vorm 

van een nieuw leerling- 

administratiesysteem, 

Cursad. 

DE ORGANISATIE

bereik social media 2017

Facebook
4.619 volgers

(+10%)

Twitter
707 volgers 

(+9%)

Instagram
742 volgers 

(+ 31%)
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I n 2017 zijn we een aantal nieuwe 
samenwerkingen aangegaan, zoals 
met theater De Krakeling en Stedelijk 

Museum, en hebben we bestaande ban-
den versterkt. Hieronder lichten we een 
aantal samenwerkingspartners uit.

Het Nationale Ballet 
Samen met Het Nationale Ballet geven 
we invulling aan de in het Kunstenplan 
gestelde doelstelling van podiumbezoek. 
In 2017 heeft Junior Company van Het 
Nationale Ballet op 16 scholen met een 
lange leerlijn voorbereidende lessen 
en een presentatie voor de hele school 
gegeven. Dit gebeurde in het kader van 
beroepsoriëntatie en de brugfunctie die 
Aslan Muziekcentrum wil vervullen van 
school naar professionele organisaties en 
andere stijlen. Volgend jaar gaan we de 
activiteiten vervolgen. 

Conservatorium van 
Amsterdam
Het Conservatorium van Amsterdam is 
een belangrijke samenwerkingspartner 
bij het faciliteren van de doorstroom van 
onze talenten. Voorbereidende program-
ma’s zijn afgestemd op de talentpro-
gramma’s van Aslan Muziekcentrum, 
zodat doorstroom kan plaatsvinden. 
Omgekeerd geeft Aslan Muziekcentrum 
vaak workshops op het conservatorium en 
komen studenten van het conservatorium 
elk jaar naar ons voor een serie trainingen 
en praktijkbezoek. Tevens bieden wij elk 
jaar snuffelstages aan op onze lange-leer-
lijnscholen. In 2017 verzorgde Aslan Mu-
ziekcentrum een aantal gastlessen, onder 
andere voor saz. Dit instrument werd 

Aslan Muziekcentrum 
heeft inmiddels een stevig 
netwerk opgebouwd met 
belangrijke experts en 
vertegenwoordigers 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. 

Verbreden  
en versterken 
netwerk 
culturele veld

SAMENWERKEN & VERBINDING
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voor de (theater)talentafdeling. Tijdens 
de Vrijheidsmaaltijd hebben we diverse 
optredens in De Krakeling gegeven. Ook 
organiseerden we een podiumbezoek en 
een ‘meet and greet’ voor onze theaterta-
lenten. In 2018 zullen we de samenwer-
king intensiveren door meer gezamenlijke 
activiteiten te organiseren en een inhou-
delijk programma samen te stellen voor 
de talentafdeling. 

Stadsschouwburg Amsterdam
Met Stadsschouwburg Amsterdam willen 
we in de nabije toekomst theaterbezoek 
stimuleren bij de scholen, door middel van 
het bezoeken van voorstellingen en het 
verzorgen van voorbereidende lessen op 
scholen. In 2018 gaan we de samenwer-
kingsplannen concreet maken. 

Stedelijk Museum Amsterdam
In 2017 zijn we gestart met een sa-
menwerking met het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Samen met het museum 
verzorgden we een muzikale rondleiding 
voor kleuters. Het pilotproject krijgt in 
2018 een vervolg. 

Operamakers
Aslan Muziekcentrum heeft vorig jaar bij 
een culturele uitwisseling van de Ope-
ramakers een workshop wereldmuziek 
gegeven aan 20 internationale opera-
makers. We hebben daarnaast expertise 
met elkaar uitgewisseld. In 2018 gaan 
we onze samenwerking intensiveren om 
opera meer te stimuleren op scholen.

Codarts 
In 2017 heeft Aslan Muziekcentrum met 
de Aslan Academie een bezoek gebracht 
aan Codarts, het Conservatorium van 
Rotterdam, om de doorstroom voor we-
reldmuziek en -dans voor hen logisch en 
toegankelijk te maken. Daarnaast hebben 
we een aantal gastlessen wereldzang en 
wereldmuziek gegeven. In 2018 staat er 
opnieuw een bezoek op het programma, 
voor 50 talentleerlingen, samen met onze 
docenten.

A’DAM Music School
Met de A’DAM Music School werken we 
samen op het gebied van talentbege-
leiding. Het doel van deze stichting is 
financiële ondersteuning te bieden voor 
talenten die de lessen niet zelf kunnen 
betalen en het geven van workshops en 

begeleiding op de eigen locatie. In 2017 
volgde een aantal van onze leerlingen 
lessen bij A’DAM Music School. 

ROC van Amsterdam
Met diverse roc’s is samengewerkt om de 
doorstroom van de vmbo-leerlijn muziek 
te kunnen waarborgen. Ook hebben diver-
se roc’s workshops op Aslan Muziekcen-
trum gevolgd.

Jongerencultuurfonds
Bij de uitvoering van het project Stimu-
lering Buitenschoolse Cultuureducatie 
werken we actief samen met het Jonge-
rencultuurfonds Amsterdam. In 2017 
maakte een kwart (226 leerlingen) van 
onze leerlingen gebruik van het fonds. 

Lectoraat Kunst- en 
cultuureducatie van de 
Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten
Ten behoeve van de ontwikkeling, mo-
nitoring en evaluatie van nieuwe les- en 
werkvormen en het leerlingvolgsysteem 
werken wij samen met het lectoraat 
Kunst- en cultuureducatie. In 2017 wer-
den de uitkomsten van de onderzoeken 
naar een leerlingvolgsysteem en co-tea-
ching gepresenteerd.

vorig jaar voor het eerst door het conser-
vatorium als keuze-instrument voor de 
Opleiding Docent Muziek erkend. Daar-
naast organiseerden we een workshopdag 
en een concert voor al onze talenten in het 
conservatorium. De leerlingen en ouders 
maken zo op een laagdrempelige manier 
kennis met een eventuele vervolgoplei-
ding. In 2018 gaan we de gezamenlijke 
activiteiten op het gebied van talentont-
wikkeling verder uitbreiden. 

Openbare Bibliotheek 
Amsterdam
In 2017 zijn we intensief gaan samen-
werken met meerdere vestigingen in 
Amsterdam West en Nieuw-West. We ver-
zorgden optredens en workshops tijdens 
de voorleesmiddagen. Ook organiseer-
den we samen voor het eerst een aantal 

Muzikale Babycafés. De samenwerking 
heeft als doel de naamsbekendheid van 
beide organisaties te vergroten en nieuwe 
doelgroepen aan te trekken. De activitei-
ten werden goed bezocht en we gaan de 
samenwerking in 2018 voortzetten. 

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, Mu-
ziekcentrum Zuidoost, het Leerorkest, het 
Concertgebouw en Aslan Muziekcentrum 
vertegenwoordigd. Samen verzorgen wij 
het basispakket muziek op alle basis-
scholen van Amsterdam. In 2017 was er, 
zoals gebruikelijk, sprake van veelvuldig 
contact en onderlinge afstemming tussen 
de MOSA-partners. 

AMA
We werken actief samen met de Alliantie 
Muziekeducatie Amsterdam. Het doel 
is het aanbod van de podia-instellingen 
gezamenlijk af te stemmen op de lange 
leerlijnen voor het primair onderwijs. 
Aslan Muziekcentrum zet zich actief in 
als ambassadeur voor de podiumkunsten 
op de scholen waar wij werkzaam zijn. 
We promoten de schoolvoorstellingen 
en onze muziekdocenten verzorgen de 
voorbereidende lessen. Ook bezoeken de 
docenten van Aslan Muziekcentrum van 
tevoren de schoolvoorstellingen om het 
enthousiasme over te kunnen brengen. 
Daarnaast vindt de bijscholing van onze 
docenten vaak plaats op de locaties van 
de AMA-partners. 

Theater De Krakeling
In 2017 is samenwerking gezocht met di-
verse theaters om de theaterafdeling van 
Aslan Muziekcentrum te versterken. Met 
theater De Krakeling werken we samen 

“Naast het plezier wat ze hadden in het 
maken van muziek maken waren ze ook 
geraakt door zijn verhalen over de school 
en zijn jeugd. Dankjewel!” 
Bas Groenenberg, directeur Frank Sanders Akademie 

Stedelijk Museum Amsterdam > Samen met het 

Stedelijk Museum Amsterdam hebben we de interactieve 

rondleiding ‘Beatboxen in de Badkuip’ voor kleuters 

ontwikkeld. Tijdens de het museumbezoek maken de 

leerlingen een rap.

Openbare Bibliotheek Amsterdam > Meerdere keren 

per jaar organiseren we gezamenlijk activiteiten, waarin 

kinderen tijdens de voorleesmiddagen op een speelse 

manier kennismaken met muziek, dans en theater.  

SAMENWERKEN & VERBINDING SAMENWERKEN & VERBINDING
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EXPLOITATIERESULTAAT & FINANCIELE POSITIE EXPLOITATIERESULTAAT & FINANCIELE POSITIE

Baten 2017 begroting 2016

Directe opbrengsten
publieksinkomsten  518.610 526.026 329.929
sponsoring 4.827 8.000 -
overige inkomsten 27.370 26.500 39.230
 
totaal directe opbrengsten 550.807 560.526 369.159

Subsidies/bijdragen
bijdrage gemeente Amsterdam Kunstenplan 764.938 764.938 544.290
overige subsidie gemeente Amsterdam 143.202 109.307 87.008

Overige subsidies uit publieke middelen
structurele subsidies 155.861 135.480 221.634
 
totaal publieke subsidies en bijdragen 155.861 135.480 221.634

Bijdragen uit private middelen 11.716 79.386 16.285
totaal publieke en private middelen 1.075.717 1.089.111 869.217
 
Totaal baten 1.626.524 1.649.637 1.238.376
 
 
 
 
Lasten 2017 begroting 2016

Beheerlasten
personeelskosten  166.493 175.784 170.685
materiële lasten 103.240 126.389 122.279
 
totaal beheerlasten 269.733 302.173 292.964

Activiteitenlasten
personeelskosten 950.979 1.051.307 739.124
materiële lasten 243.796 266.181 203.835
 
totaal activiteitenlasten 1.194.775 1.317.488 942.959
totaal lasten 1.464.508 1.619.661 1.235.923
 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 162.016 29.976 2.453
 
saldo rentebaten en -lasten - - -
saldo bijzondere baten en lasten - - -
exploitatieresultaat 162.016 29.976 2.453
 

Activa 31-12-17 31-12-16
 
Vaste activa
materiële vaste activa 329.250 338.366
totaal vaste activa 329.250 338.366
 
Vlottende activa
voorraden 57.681 51.453
vorderingen  211.050 52.866
liquide middelen 286.427 204.807
 
totaal vlottende activa 555.158 309.126
 
Totaal activa 884.408 647.492
 

Passiva 31-12-17 31-12-16

Eigen vermogen
algemene reserve 195.799 142.815
bestemingsfonds 29.976 -
bestemmingsreserves 79.056 -
 
totaal eigen vermogen 304.831 142.815
 
Langlopende schulden 280.380 290.089
 
Kortlopende schulden 299.197 214.588
 
Totaal pasiva 884.408 647.492
 

Functionele exploitatierekening over 2017
bedragen in euros

Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming
bedragen in euros

Exploitatierekening
I n 2017 is een positief resultaat 

geboekt van € 162.016,-. Aslan 
Muziekcentrum is in het nieuwe 

kunstenplan 2017-2020 begonnen aan 
een forse uitbreiding van onze activitei-
ten, waarbij we aan het eind van het jaar 
de geplande prestaties gehaald hebben. 
De omzet van Aslan Muziekcentrum is 
daardoor gegroeid van € 1.238.376,- naar 
€ 1.626.524,-. Uitgaven en inkomsten 
hebben zich in lijn met de begroting 2017 
ontwikkeld. Het resultaat is conform het 
bestuursbesluit deels toegevoegd aan 
bestemmingsreserves voor docenten en 
personeelskosten (€ 79.056) in 2018 en 
€ 52.984,- is toegevoegd aan de algemene 
reserve. 

Balans
Daarmee is het vrij besteedbare vermogen 
op € 195.799,- uitgekomen. In de activa is 
een flinke stijging (€ 246.032,-) te consta-
teren, conform de investeringen die Aslan 
Muziekcentrum in het opstarten van de 
uitbreiding in gang heeft gezet. Deze zijn 
in de passiva in de verhoogde subsidie van 
de gemeente Amsterdam terug te vinden. 

Kengetallen
De eigen inkomsten, bestaande uit totale 
directe inkomsten en incidentele bijdra-
gen uit private middelen, bedragen 35% 
van het totaal van de baten. Solvabiliteit 
is verbeterd van 0,28 naar 0,53. Liquidi-
teit is van 1,44 naar 1,86 gegroeid. Deze 
waarden tonen aan dat Aslan Muziekcen-
trum er financieel gezond voorstaat. 
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CONCLUSIE

Bij alle vernieuwing bleef het uit-
gangspunt van Aslan Muziekcen-
trum vooropstaan: zoveel mogelijk 

kinderen stimuleren in hun creatieve 
ontwikkeling, met respect voor de uiteen-
lopende culturen van hun achtergrond en 
met zo min mogelijk financiële beper-
kingen op een zo hoog mogelijk artistiek 
niveau.

Ook op organisatorisch gebied waren 
er de nodige vernieuwingen. Van een 
directie/bestuur-model werd overgegaan 
op een bestuur/raad van toezicht-model, 
en een nieuw geïntegreerd leerlingen- en 
scholenadministratiesysteem maakte de 
administratieve werkzaamheden een stuk 
gestroomlijnder en minder foutgevoe-
lig. Het aantal partners waarmee Aslan 
Muziekcentrum samenwerkt is weer 
uitgebreid, mede door de ontwikkeling 
van activiteiten op het gebied van theater. 
En de waardering vanuit het professione-
le veld voor onze methodes, aanpak en 
leermiddelen blijft hoog, wat ook blijkt uit 
de belangstelling voor de trainingen die 
Aslan Muziekcentrum biedt.

Kortom: het lijkt allemaal soepel te 
verlopen. Toch zijn er ook zaken die een 
bedreiging vormen voor onze activiteiten. 
Het ruimtegebrek binnen ons pand in de 
Corantijnstraat begint nu wel heel nijpend 
te worden met een steeds maar groeiende 
wachtlijst. We worden nu te zeer beperkt 
in onze mogelijkheden en moeten te veel 
kinderen op de wachtlijst teleurstellen. 
Het vinden van nieuwe huisvesting blijft 
in 2018 onze grootste prioriteit. 

Er zijn uiteraard altijd financiële zorgen 
in die zin dat financiering van activiteiten 
op dit moment niet betekent dat dit ook 
in de toekomst zo zal zijn. Net zomin als 
duidelijk is welke vorm de cultuureducatie 
in Amsterdam in een volgende periode 
zal krijgen. Wat dat laatste betreft: wij 
realiseren ons dat terdege en treden deze 
toekomst tegemoet zoals we dat al jaren 
doen. Met veel elan, met een drang naar 
vernieuwing en met een team dat zich vol 
overgave inzet om de doelstellingen van 
Aslan Muziekcentrum te realiseren.

Aslan Muziekcentrum heeft 
in het eerste jaar van het 
Kunstenplan 2017-2020 een 
goed resultaat geboekt. 
Dat wil zeggen: belangrijke 
voornemens werden uitgevoerd. 
De voorgenomen sterke 
uitbreiding van het aantal 
scholen waarop de eigen 
leerlijn Muziek Talent Express 
wordt gegeven, is gerealiseerd, 
de gewenste aantallen 
leerlingen en activiteiten in 
na- en buitenschoolse context 
zijn meer dan gehaald. De 
docentenopleiding is volgens 
schema gestart, de verdere 
uitbreiding van leerlijnen dans 
en theater kreeg zijn beslag, 
de nauwere integratie van 
verschillende onderdelen van 
de opleiding werd ingezet en 
de uitbreiding van digitale 
leermiddelen gaat volop door – 
en dan is deze opsomming nog 
lang niet uitputtend. 

Conclusie
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