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W e gingen in 2018 het 
tweede jaar van het Kun-
stenplan 2017-2020 in. De 
doelstellingen die we in het 

plan voor dat jaar hadden geformuleerd, 
zijn ruim gehaald. We willen een aantal 
belangrijke ontwikkelingen hier uitlichten 
maar beginnen met een succes dat niet 
expliciet als doel in ons beleidsplan was 
opgenomen.

Aslan Opleiding 
Muziekeducatie erkende  
post-hbo opleiding
Dat Aslan Muziekcentrum muziek-
educatie van hoog niveau biedt, wordt 
inmiddels in brede kring erkend. Dat 
de methodes, leermiddelen, kennis en 
expertise die wij op dit gebied ontwikkeld 
hebben, gewaardeerd worden, blijkt uit 
de grote belangstelling ervoor. Ons Aslan 
Opleiding & Trainingscentrum biedt tal 
van mogelijkheden van kennisoverdracht 
en het aantal deelnemers aan onze trai-
ningen en workshops groeit nog steeds. 
De officiële certificering in 2018 van de 
Aslan Opleiding Muziekeducatie als post-
hbo opleiding voelt als een bekroning voor 
onze inspanningen op het gebied van mu-
ziekeducatie. Het is een brede, intensieve 
praktijkgerichte opleiding voor muziekdo-
centen en muzikanten die hun vaardig-
heden op het gebied van doorlopende 
leerlijnen (verder) willen ontwikkelen. Wij 
geven deze opleiding nu voor het derde 
jaar en met succes: de oud-deelnemers 
vinden vrijwel allen nieuw en/of meer 
werk in het muziekonderwijs. De belang-
stelling voor deze opleiding neemt dan 
ook alleen maar toe. Deze ontwikkeling 

draagt eraan bij onze ambitie te realiseren 
een landelijk expertisecentrum te zijn op 
het gebied van muziekeducatie.

Binnenschoolse activiteiten
Onze doorgaande leerlijnen worden 
inmiddels door 42 basisscholen en 2 scho-
len voor voortgezet onderwijs afgenomen. 
De leerlijn Muziek Talent Express wordt 
hierbij veruit het meest gekozen, maar 
er is ook steeds meer belangstelling voor 
de Dans Talent Express en Theater Talent 
Express, en voor een gecombineerde leer-
lijn waarin alle drie disciplines aan bod 
komen. Scholen zetten hiertoe voucher-
gelden in, maar ook eigen bijdragen. Wij 
hebben het afgelopen jaar ingezet op een 
steviger verankering van de leerlij- 
nen in het curriculum van de scholen. De 
introductie van de online versie van de 
leerlijn muziek, de Muziek Talent Express 
Digitaal, speelt hierbij een belangrijke 
rol. In het voortgezet onderwijs werd de 
doorlopende leerlijn Music Menu Express – 
waarbij leerlingen gebruik maken van een 
softwareprogramma – op twee scholen 
uitgevoerd. De doorlopende leerlijn is 
verder uitgerold in het speciaal onderwijs. 
Een andere introductie van het afgelopen 
jaar betreft de uitgave van Op muziek kan 
je rekenen, gericht op vakleerkrachten 
muziek in groep 3 en 4 van het primair 
onderwijs. De publicatie biedt lesmate-
riaal dat mogelijkheden tot integratie van 
muziek en rekenen biedt, inclusief online 
audio. In 2019 verschijnt een overeen-
komstige versie, gericht op de integratie 
van muziek en taal, Muziek is een taal.

Talentonwikkeling  
en doorstroming
Het streven van Aslan Muziekcentrum 
is niet alleen om leerlingen uitmuntend 
muziek-, dans- en theateronderwijs te 
geven, maar ze ook de mogelijkheden te 
bieden hun talenten maximaal te kunnen 
ontwikkelen in een doorgaande lijn, tot 
het niveau dat ze kunnen overstappen 
op een vervolgopleiding. Een belangrijke 
rol ligt hier voor de vakdocenten op de 
scholen: zij kunnen de doorstroom vanuit 
het onderwijs naar de naschoolse en 
buitenschoolse activiteiten bevorderen. 
Ook de talentscouts van Aslan Mu-
ziekcentrum kunnen talentvolle leerlingen 
helpen door te stromen naar vervolggroe-
pen of de Aslan Academie. Nu dans en 
theater ook in leerlijnen worden aange-

boden, neemt de vraag naar naschools 
aanbod in deze disciplines toe. We bieden 
daarom ook hiervoor naschoolse lessen 
aan. 

Wij zouden graag de mogelijkheden voor 
doorstroming uitbreiden, maar lopen 
daarbij aan tegen de beperkingen van 
onze huidige locatie – er is sprake van een 
ernstig ruimtegebrek. Huisvesting in een 
ander pand, of desnoods een aanvulling 
op de bestaande vestiging, geeft ons de 
mogelijkheid een ononderbroken keten 
van talentontwikkeling aan te kunnen 
bieden. Daarbij zal de uitbreiding van de 
Aslan Academie met weekendlessen een 
van de eerste stappen zijn. Deze oplei-
ding zal het mogelijk maken talentvolle 
leerlingen een intensief samenhangend 
programma van muziek, dans en theater 
te bieden. 

Toegankelijkheid van 
cultuureducatie
Zolang Aslan Muziekcentrum bestaat, is 
het uitgangspunt dat alle kinderen recht 
hebben op goed muziekonderwijs, juist 
ook kinderen die door hun achtergrond 
vaak niet die mogelijkheid hebben. Veel 
van de scholen waarop wij onze leerlijnen 
uitvoeren, staan in zogeheten moeilijk 
bereikbare wijken. Vanuit ons streven 
in deze wijken ook buiten het reguliere 
binnenschools muziek,- dans- en theater- 
onderwijs een aanbod te realiseren, bie-
den wij op 11 locaties in West en Nieuw-
West een cursusprogramma op scholen 

en buurthuizen: Muziek, Dans & Theater 
in mijn Buurt. Het project is onderdeel 
van de pilot ‘Stimulering buitenschoolse 
cultuureducatie’ van de gemeente 
Amsterdam. Dankzij een vergoeding van 
het Jongerencultuurfonds Amsterdam 
worden de lessen voor leerlingen met een 
Stadspas volledig vergoed. Een verwant 
initiatief is de Aslan Zomerschool, die wij 
in 2018 voor de derde keer organiseer-
den. Dit programma  van een week is met 
name gericht op kinderen die niet op va-
kantie (kunnen) gaan. Met deze activiteit 
kunnen kinderen hun talenten ontdekken 
en ontwikkelen; ze kunnen vervolgens 
doorstromen naar reguliere cursussen van 
Aslan Muziekcentrum. Vorig jaar maakte 
een kwart van onze leerlingen via deze 
projecten en de reguliere lessen gebruik 
van het Jongerencultuurfonds. 

Podiumpresentatie
Muziek, dans, theater: we laten zoveel 
mogelijk kinderen ermee kennis maken 
en willen ze de kans geven hierin door 
te groeien. Een belangrijk element van 
onze aanpak is dat de kinderen kunnen 
laten zien wat zij in een bepaalde periode 
geleerd hebben. Optreden voor publiek, 
op een podium, geeft ze de mogelijkheid 
zich met trots te presenteren. Soms op 
een podium in de buurt of op Aslan Mu-
ziekcentrum, een andere keer in Theater 
de Meervaart of het Conservatorium van 
Amsterdam, maar altijd voor familie en 
ander publiek. Leerlingen van scholen en 
van Aslan Muziekcentrum zelf, kinderen 
die meedoen met buurtprojecten, de As-
lan Zomerschool of de Musical-3-Daagse: 
allemaal krijgen ze de kans hun presta-
ties te laten zien en horen. Zo kunnen ze 
ervaren dat een podium voor hen niet 
onbereikbaar is, wat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van hun eigenwaarde.

Ambitie
Zelf musiceren stimuleert de creativiteit 
en draagt bij aan de cognitieve ontwik-
keling. Samen muziek maken betekent 
luisteren naar anderen, samen met ande-
ren tot resultaten komen. Muziek, dans 
en theater verbinden mensen, overal ter 
wereld. Juist daarom is ons aanbod ook 
‘wereldwijd’, het sluit daarmee aan bij de 
culturele achtergrond van veel van onze 
leerlingen. Zo maken kinderen spontaan 
kennis met andere culturen – van wezen-
lijk belang in onze huidige samenleving. 

Het is onze ambitie kinderen muziek-, 
dans- en theateronderwijs te geven 
tot aan een excellent niveau toe. Maar 
de ontwikkeling van kinderen tot 
zelfbewuste, sociale en tolerante burgers 
is voor ons niet minder belangrijk. Wij prij- 
zen ons gelukkig dat we dit streven delen 
met de raad van toezicht, een geweldig 
team medewerkers en docenten, en be-
trokken ouders van leerlingen. Wij danken 
hen allen oprecht hartelijk. Zonder hun 
deskundigheid en inzet zouden wij niet de 
resultaten kunnen behalen die wij jaarlijks 
realiseren. Met gepaste trots presenteren 
wij in dit verslag de resultaten van 2018.

Het bestuur van Aslan Muziekcentrum,
Zuhal Gezik & Levent Aslan

Directieverslag

Aslan Opleiding Muziekeducatie > De post-hbo 

opleiding is bedoeld voor muziekdocenten en muzikanten 

die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in 

het onderwijs muziekles te geven met een doorlopende 

leerlijn.  

De doelstelling van Aslan 
Muziekcentrum samenvatten? 
Zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren de kans geven hun 
talenten te ontwikkelen door 
hoogwaardig muziek-, dans-  
en theateronderwijs. Daarbij 
een continue aandacht voor 
kwaliteitsverbetering en nieuwe 
mogelijkheden – met de intentie 
de eigen kennis en ervaring 
breed in het cultuureducatieve 
veld te delen. Als we 
terugblikken op 2018, zien we  
al deze elementen terug. Een 
uitbreiding van het aantal 
scholen waar wij onze methodes 
inbrengen en verankeren, meer 
buitenschoolse activiteiten, 
meer ouderbetrokkenheid, 
betere mogelijkheden tot 
doorstroming van talenten en 
de erkenning van de Aslan 
Opleiding Muziekeducatie  
als volwaardige post-hbo 
opleiding: het is een greep uit  
de ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar.

VOORWOORD DIRECTIE
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Het jaar 2018 is begonnen met 
een feestelijke afsluiting van 
het 20-jarig jubileum van 
Aslan Muziekcentrum, met een 

presentatie van al onze talenten in het 
Conservatorium van Amsterdam. Deze 
samenwerking met het conservatorium 
vloeit mede voort uit het docentschap 
van onze artistiek directeur Zuhal Gezik 
aan dit conservatorium en is een jaarlijkse 
traditie geworden.

Lesmethodes
De lesmethode Muziek Talent Express 
(MTE) vormt als doorgaande leerlijn de 
kern van de muzieklessen zoals die door 
Aslan Muziekcentrum op scholen gegeven 
wordt. De publicatie Met meer handen in 
de klas meer muziek beschrijft de resulta-
ten van het onderzoek naar co-teaching 
in deze leerlijn. Het onderzoek is een 
samenwerking van Aslan Muziekcentrum 
met het lectoraat Kunsteducatie van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kun-
sten. Onderzoekers Jos Herfs en Ellen van 
Hoek hebben over de periode 2014-2017 
de co-teaching tussen groepsdocent en 
muziekvakdocent op diverse basisscholen 
getoetst. De publicatie beschrijft zeven 
modellen waarmee de samenwerking 
tussen vakdocent en groepsdocent geop-
timaliseerd kan worden. 

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 
is de online versie van de muziekmethode 
Muziek Talent Express voor het basison-
derwijs vernieuwd en beschikbaar gesteld 
voor derden. Op de website van Aslan 
Muziekcentrum zijn alle liedjes en lessen 
van de muziekmethode verkrijgbaar. De 
digitale methode is een handig hulpmid-
del om muziekles te geven in de klas, met 
behulp van een digitaal schoolbord. 

De ontwikkeling van nieuwe methodes en 
leermiddelen is kenmerkend voor de visie 
en werkwijze van Aslan Muziekcentrum. 
Nieuw is bijvoorbeeld de DJ-cursus waarin 

alles draait om elektronische muziek, 
gelanceerd in 2018. Een groep enthou-
siaste jongeren leerde in 20 weken met 
Ableton Push hun eigen beats en tracks 
maken. Op 5 februari ging de cursus 
van start, onder begeleiding van Dillon 
Lewis. De cursus valt onder het project 
Muziek, Dans & Theater in mijn Buurt, 
waarbij kinderen en jongeren dankzij 
een vergoeding van het Jongerencul-
tuurfonds Amsterdam de cursus gratis 
kunnen volgen. Nieuw in 2018 was ook 
de Musical-3-Daagse voor kinderen, vol 
met workshops en gepresenteerd met een 
geweldige eindproductie in jeugdtheater 
De Krakeling.

Aslan Muziekcentrum heeft altijd een 
goede relatie gehad met muziekdocenten 
uit Diyarbakir. Serko Kaniwar van Ma 
Music Center kwam naar Aslan Muziek-
centrum om workshops en masterclasses 
def te geven. Serko Kaniwar is een van de 
bekendste def-spelers ter wereld. In het 
najaar is een kleine delegatie van Aslan 
Muziekcentrum in Diyarbakir op bezoek 
geweest om daar piano- en gitaarlessen 
te geven. Voor dit bezoek is samenwer-
king met DutchCulture aangegaan.

Optredens
Aslan Muziekcentrum beleefde op 24 
mei een bijzondere avond op de tiener-
afdeling in het AMC-ziekenhuis. Tijdens 
de speciale Chill Out avond traden de 
meiden van Orient Connection Junior op, 
werd er muziek gemaakt, gezongen en 
kon iedereen losgaan als DJ op de Ableton 
met Aslan-docent en ambassadeur Dillon 
Lewis. Deze avond werd georganiseerd 
door Stichting Gilat en het Jongeren- 
cultuurfonds Amsterdam.

Welke muzikant droomt niet van een op-
treden in Paradiso? Voor Orient Connection 
en onze popband Time Flies is deze droom 
uitgekomen! Met twee andere scholen-
bands traden zij op 11 juli op tijdens The 

Road to Paradiso. Een uniek initiatief van 
BOA-netwerk en Paradiso, waarbij Am-
sterdamse jongeren de kans krijgen om 
podiumervaring op te doen in dé poptem-
pel Paradiso.

Optreden in mijn Buurt heeft zijn debuut 
gehad in 2018. Een jaar lang hebben de 
kinderen die meedoen met het project 
Muziek, Dans & Theater in mijn Buurt 
op hun eigen school of in de buurt les 
gehad. Op 15 juli lieten de leerlingen het 
eindresultaat zien tijdens een spetterend 
optreden in Theater de Meervaart. 

De cijfers
2018 is het tweede jaar van Kunstenplan 
2017-2020, waarin het doel was om voor 
Aslan Muziekcentrum een uitbreiding van 
het aantal scholen met een basispakket 
naar 36 scholen te realiseren en tevens 
een buitenschools aanbod voor 10% van 
de schoolleerlingen te ontwikkelen. Op 
verzoek van de gemeentelijke dienst 
Kunst en Cultuur, en omdat de financiën 
van Aslan Muziekcentrum het toelieten, 
is het aantal scholen waar de leerlijn 
Muziek Talent Express gegeven wordt, in 
2018 al gegroeid naar 42. Op alle primair 

en voortgezet onderwijs scholen hebben 
13.279 leerlingen les gekregen, en op de 
locatie van Aslan Muziekcentrum zelf 
1.009 leerlingen, waarmee ook de doel-
stelling van 10% buitenschools aanbod 
is gehaald. De verdere toelichting op het 
realiseren van de kwantitatieve prestatie-
afspraken is opgenomen in een bijlage bij 
de jaarrekening 2018. 

In 2018 is een negatief resultaat geboekt 
van € 9.771. In de meerjarenbegroting 
Kunstenplan 2017-2020 was voor 2018 
nog gerekend op een tekort van € 16.234. 
Het resultaat valt dus gunstig uit. In de 
verschillenanalyse in de realisatie van 
2018 ten opzichte van de begroting is de 
toelichting op de activiteiten aangaande 
cultuureducatie en talentontwikkeling 
opgenomen. Het resultaat is, conform 
de meerjarenbegroting, in mindering ge-
bracht op het bestemmingsfonds. Hierin 
resulteert nog € 13.742 voor de komende 
jaren van het Kunstenplan. Conform 
het besluit van de raad van toezicht is 
€ 68.617 van de bestemmingsreserves 
toegevoegd aan de algemene reserve. In 
de bestemmingsreserves resteert nu nog 
€ 10.439 ten behoeve van coördinatie-
kosten. Daarmee is het vrij besteedbare 
vermogen op € 270.879 uitgekomen. 
Financieel is Aslan Muziekcentrum op 
gelijke omzet gebleven: van € 1.626.524 
naar € 1.620.838. Uitgaven en inkom-
sten hebben zich in lijn met de begroting 
2018 ontwikkeld. De activa zijn met 4,5% 
gedaald van € 884.408 naar € 844.357 
door afschrijvingen en lage investeringen. 
Dit laat onverlet dat Aslan Muziekcen-
trum, zoals vele culturele instellingen, 
kwetsbaar blijft voor veranderingen in 
subsidies. Om de risico’s te beperken wor-
den bijvoorbeeld nieuwe projecten pas 
gestart als de financiering ervan rond is. 
Voor het Kunstenplan 2017-2020 is een 
liquiditeitsprognose opgesteld waardoor 
reserves worden opgebouwd over de hele 
periode van vier jaar.

De eigen inkomsten, bestaande uit 
totale directe inkomsten en incidentele 
bijdragen uit private middelen, bedragen 
38% van het totaal van de baten. Door de 
werkdrukontlastinggelden hebben veel 
scholen extra naschoolse en binneschool-
se activiteiten bij Aslan ingekocht. Verder 
bestaan de eigen inkomsten uit de ver-
koop van lesmaterialen en instrumenten. 

Bestuur en organisatie
Sinds 2017 heeft stichting Aslan Mu-
ziekcentrum een raad van toezicht-be-
stuursmodel. Linda Bouws (voorzitter), 
Godfried Lambriex en Maria Wüst vormen 
deze raad. Er wordt gestreefd naar 
uitbreiding van de raad met nog twee 
leden. Levent Aslan en Zuhal Gezik zijn de 
directeur-bestuurders, met een salaris ver 
onder de WNT-norm. Aslan Muziekcen-
trum past de Governance Code Cultuur 
toe. In 2018 heeft de raad van toezicht 
vier 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. 
In 2018 is de organisatie van 13,4 fte 
gegroeid naar 14,7 fte in vaste dienst en 
124 vakdocenten die als zzp’er voor Aslan 
Muziekcentrum werken.
Aslan Muziekcentrum ziet haar leer-
lingen, personeel en vakdocenten als 
familie. Vooral het docentenbestand 
bestaat voornamelijk uit Amsterdammers 
die de samenstelling van de Amsterdamse 
bevolking weerspiegelen. Aslan Opleiding 
Muziekeducatie en de trainingen die Aslan 
Muziekcentrum het jaar door aanbiedt, 
zorgen voor een doorgaande leerontwik-
keling van veel Amsterdamse vakdo-
centen. Aslan Muziekcentrum hanteert 
honoraria en salarissen, gebaseerd op het 
niveau van deskundigheid dat gevraagd 
wordt. Hiermee voldoet het zoveel moge-
lijk aan de Code Culturele Diversiteit en 
de Fair Practice Code. 

Sinds 25 mei 2018 is het privacy-state-
ment aangepast. Aslan Muziekcentrum 
blijft vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan 
met gegevens van docenten en leerlingen. 
In de privacyverklaring op de website 
staat beschreven met welk doel bepaalde 
persoonsgegevens worden verzameld, 
hoe ze worden verwerkt en op welke 
manier deze gegevens kunnen worden 
ingezien of op verzoek gewijzigd.

Wij danken de directie Levent Aslan en 
Zuhal Gezik en alle medewerkers van 
Aslan Muziekcentrum voor een afwisse-
lend en stimulerend 2018.

Amsterdam, 18 maart 2019

Linda Bouws | voorzitter 
Godfried Lambriex | penningmeester 
Maria Wüst | secretaris

Muziek Talent Express Digitaal > Alle groepsleer-

krachten van de Muziek Talent Express scholen waar we 

werkzaam zijn, hebben gratis toegang tot Muziek Talent 

Express Digitaal en zijn in 2018 hierin actief gecoacht.

RAAD VAN TOEZICHT

Verslag raad 
van toezicht

RAAD VAN TOEZICHT

6

ja
ar

ve
rs

la
g 

20
18



ja
ar

ve
rs

la
g 

20
18

8

BINNENSCHOOLS & NASCHOOLS PROGRAMMA BINNENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

9

jaarverslag 2017

I n 2018 hebben we met ons scho-
lenprogramma vooral ingezet op 
het aanbieden van gecombineerde 
leerlijnen met dans en theater, de 

verankering op de scholen, de doorge-
leiding van naschools en buitenschools 
aanbod en uitbreiding van activiteiten in 
het voortgezet onderwijs. 

Doorlopende leerlijnen
Het aantal scholen met een doorlopende 
leerlijn is vorig jaar flink gegroeid naar 42 
basisscholen (2017: 35) en 2 middelbare 
scholen. We bieden de leerlijnen Muziek 
Talent Express, Music M Express, Dans 
Talent Express, Theater Talent Express en 
een gecombineerde leerlijn. De leerlijn 
muziek, Muziek Talent Express, wordt 
veruit het meest afgenomen. Daarnaast 
hebben het afgelopen jaar 12 scholen 
gekozen voor een gecombineerde leerlijn. 

Leerlingen volgen op deze scholen een 
meerjarenprogramma, waarbij muziek, 
dans en theater worden gecombineerd. 
We zien dat de vraag naar de gecombi-
neerde leerlijnen, evenals naar dans en 
theater als zelfstandige programma’s, 
bij de scholen de laatste jaren toeneemt. 
Hiervoor zetten de scholen naast vou-
chergelden een eigen bijdrage in om de 
activiteiten te bekostigen. 

Een positief effect van de doorvoering 
van het basispakket cultuureducatie is 
de verankering van muziekonderwijs op 
de scholen. Op 30 van de 42 scholen is 
de muziekles inmiddels opgenomen in 
het curriculum. Bij die borging proberen 
we leerkrachten, leerlingen en ouders te 
betrekken. De vakdocent speelt hierbij 
een belangrijke rol. Op de scholen waar 
de verankering goed is doorgevoerd, geeft 
de vakdocent wekelijks les, maar bieden 
we ook activiteiten voor leerkrachten en 
ouders. We organiseren wijkoptredens, 
talentbands, leerkrachten- en ouderko-
ren. Ook worden leerkrachten intensief 
gecoacht om te werken met het leerling-
volgsysteem en de online methode Muziek 
Talent Express Digitaal. In 2019 proberen 
we op meer scholen muziekonderwijs te 
verankeren. Daarnaast wordt de gecom-
bineerde leerlijn verder ontwikkeld en 
zullen we meer multidisciplinair werkende 
docenten aantrekken. 

Muziek Talent Express
Kenmerkend voor de muziekmethode 
Muziek Talent Express is de koppeling met 
vakoverstijgend onderwijs (dans, theater, 
taal, rekenen en beeldend), de combinatie 

Met een veelzijdig scholenprogramma biedt Aslan Muziekcentrum 
kinderen in Amsterdam West en Nieuw-West de mogelijkheid hun 
creatieve talent te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met de 
partners van Stichting Muziek op School Amsterdam (mosa) geven 
wij invulling aan het basispakket cultuureducatie op scholen. De 
inhoud van het programma wordt op de behoefte van een school 
afgestemd. Scholen kunnen kiezen voor een doorlopende leerlijn 
in een of meerdere disciplines, of voor kortlopende projecten. Bij 
de uitvoering van het binnenschools programma probeert Aslan 
Muziekcentrum zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende 
culturele achtergronden van de leerlingen. Door de kennismaking 
met wereldrepertoire krijgen kinderen respect voor de eigen cultuur 
en die van anderen. 

Intensieve 
samenwerking  
met het onderwijs
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BINNENSCHOOLS & NASCHOOLS PROGRAMMA

Theater Talent Express
De ontwikkeling van de lange leerlijn 
Theater Talent Express is al in een gevor-
derd stadium. In 2018 zijn de lessen en 
verhalen door onze theaterdocenten 
op zo’n 10 verschillende basisscholen 
getest. De docenten hebben training en 
coaching gekregen in theaterlessen met 
een doorlopende leerlijn. Volgend jaar 
wordt de inhoud van de leerlijn definitief 
gemaakt en uitgezet op de scholen. Ook 
zijn we vanaf september 2018 gestart met 
een doorlopende leerlijn muziektheater, 
waarbij leerlingen op 12 scholen structu-
reel een blok muziektheaterlessen krijgen. 

Talentenontwikkeling  
& doorstroming
Aslan Muziekcentrum zet zich al jaren in 
om de doorstroom vanuit het onderwijs 
naar de naschoolse en buitenschoolse 
activiteiten te bevorderen. Hier ligt een 
belangrijke rol voor onze vakdocenten 
(als scout en combinatiefunctionaris, 
waarover hieronder meer) die kinderen 
kunnen stimuleren. Kinderen van de 
scholen met een leerlijn Muziek Talent 
Express kunnen doorstromen naar een 
naschools(e) talentgroep. De talenten 
maken kennis met en verdiepen zich in 
verschillende muziek-, dans- en theater-
stijlen. Tijdens de jaarlijkse presentatie 
Het Podium presenteren de groepen zich 
in Theater de Meervaart. Talenten uit 
de naschoolse talentgroepen worden 
gescout door speciale scouts en combi-
natiefunctionarissen van Aslan Muziek-
centrum. Afhankelijk van hun talent en 
ambitie kunnen deze leerlingen verder 
doorstromen naar naschoolse lessen op 
de school, lessen in hun eigen wijk via het 
participatieproject Muziek, Dans & Thea-
ter in mijn Buurt of naar de talentopleiding 
Aslan Academie. Afgelopen jaar zijn de 
naschoolse talentgroepen en de lessen 
via Muziek, Dans en Theater in mijn Buurt 
uitgebreid met theater. De vraag naar het 
naschoolse aanbod voor dans en theater 
is in 2019 toegenomen. Op 12 scholen 
organiseerden we naschoolse theater- en 
musicallessen. Ook zijn de naschoolse 
danslessen uitgebreid met Breakdance 
en English Dance Class. Komend jaar 
willen we de mogelijkheden die er zijn 
voor kinderen om zich buiten schooltijd 
verder creatief te ontwikkelen, vergroten 
en meer met elkaar verbinden. We gaan 
meer naschoolse activiteiten uitzetten en 

proberen de ouder- en schoolbetrokken-
heid te vergroten. Ook willen we volgend 
jaar beter monitoren hoe de doorstroming 
verloopt naar het buitenschools program-
ma. Aslan Muziekcentrum krijgt daarmee 
inzicht in de keten van talentontwikkeling 
en kan aanbod ontwikkelen, afgestemd 
op de behoeften van de leerlingen. We 
kunnen nu al constateren dat door gebrek 
aan ruimte veel kinderen niet kunnen 
doorstromen. Om de doorstroming van 
de talenten beter te geleiden, is het van 
belang dat we een nieuwe of aanvullende 
huisvesting krijgen. 

Jaarlijks festival Het Podium
Onderdeel van de talentontwikkeling 
is het opdoen van podiumervaring, met 
als jaarlijks hoogtepunt het festival Het 
Podium. Tijdens dit festival laat Aslan 
Muziekcentrum de creativiteit en diversi-
teit van leerlingen tussen de 8 en 12 jaar 
zien. Op deze manier kunnen leerkrachten 
en ouders ervaren wat de impact van 
cultuuronderwijs is op de school en op de 
kinderen. Dat is belangrijk, omdat voor 
veel ouders en kinderen cultuuronderwijs 
niet vanzelfsprekend is en voor kinderen 
het festival vaak een eerste kennismaking 
is met een professioneel podium. Het 
Podium leverde ook vorig jaar weer veel 
enthousiasme op bij ouders en scholen. 
Meer dan 400 scholieren van 18 basis-
scholen in West en Nieuw-West lieten 
in bands, koren en dansgroepen hun 
talenten zien in Theater de Meervaart. In 
2018 werd Het Podium voor het eerst uit-
gebreid met een nieuw onderdeel, Act it 
out!, waarbij kinderen een eigengemaakt 
theaterstuk opvoerden. Andere vaste 

van westerse en niet-westerse tradities 
en de aandacht voor talentontwikkeling. 
Naast het aanleren van de vaardighe-
den voor muziek, leren de kinderen ook 
vaardigheden die in de huidige samen-
leving steeds belangrijker worden, zoals 
persoonsvorming en sociaal-culturele 
vaardigheden.

Vorig jaar hebben we de leerlijn verder 
uitgerold in het speciaal onderwijs. Aslan 
Muziekcentrum verzorgde in 2018 op 
5 scholen in het speciaal (voortgezet) 
onderwijs wekelijks lessen. Er zijn in 
sommige gevallen speciale program-
ma’s ontwikkeld, die aansluiten op de 
behoeften van de doelgroep. We hebben 
zo in de afgelopen jaren veel ervaring en 
kennis opgedaan met diverse leerlijnen en 
workshops binnen het speciaal en voort-
gezet onderwijs. Ook het docententeam 
is hier goed op toegerust. In 2019 zullen 
we meer docenten bijscholen om aan de 
toegenomen vraag vanuit het speciaal 
onderwijs te kunnen voldoen. 

Een belangrijke stap om de verankering op 
de scholen te bevorderen, is Muziek Talent 
Express Digitaal, de online ondersteuning 

van de muziekmethode. De vernieuwde 
site ging vorig jaar online. Met behulp 
van een digibord kunnen vakdocenten en 
leerkrachten muziekles geven volgens de 
methode. Alle groepsleerkrachten van de 
Muziek Talent Express scholen waar we 
werkzaam zijn, hebben gratis toegang tot 
de digitale leerlijn en zijn in 2018 hierin 
actief gecoacht. Zij kunnen nu ook buiten 
de muziekles van de vakdocent om ge-
bruik maken van de methode. De digitale 
methode is beschikbaar in de webshop, 
waardoor ook leerkrachten en scholen 
buiten Amsterdam kunnen werken met 
de doorlopende leerlijn Muziek Talent Ex-
press. In 2019 wordt de methode officieel 
gelanceerd door de wethouder Kunst & 
Cultuur. 

Music Menu Express 
De doorlopende leerlijn Music Menu 
Express voor het vmbo is het afgelopen 
jaar uitgevoerd op 2 scholen, Praktijk-
college De Atlant en het Caland Lyceum. 
Jongeren leren met deze leerlijn spelen 
op verschillende instrumenten, vormen 
bandjes en gaan aan de slag met Ableton 
Push, een combinatie van een software-
programma met een controller. Vorig jaar 
hebben we voor de leerlijn Music Menu 
Express subsidie gekregen en ingezet op 
kwaliteitsverbetering. In 2019 gaan we 
Music Menu Express verder uitbreiden in 
het voortgezet onderwijs. 

Dans Talent Express
In 2018 heeft de ontwikkeling van de 
doorlopende leerlijn Dans Talent Express, 
door de aanstelling van een nieuwe 
coördinator Dans, een impuls gekregen. 
De leerlijn is verder ontwikkeld. Deze 
competentiegerichte methode heeft, 
analoog aan de Muziek Talent Express, als 
uitgangspunt het gebruik van dansvor-
men en -verhalen uit allerlei culturen en 
landen. In 2018 is de inhoudelijke basis 
voor de methode gelegd, in 2019 zal al het 
materiaal worden getest. 

Doorstroming van talent > De combinatiefunctionarissen 

en scouts van Aslan Muziekcentrum spelen een 

belangrijke rol in de keten van talentontwikkeling op 

scholen en tijdens evenementen. 

Bereik binnenschools programma
2018  2017

Bereik scholen  

6275

10.07613.279

12.233 11.538

scholen

scholieren

lessen

BINNENSCHOOLS & NASCHOOLS PROGRAMMA

S(V)O | 5

PO | 55

VMBO | 7

VO | 5
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onderdelen zijn Swing it Out!, waarbij 
leerlingen een eigengemaakte dans of een 
lied presenteren, en een Talent Battle, 
voor naschoolse talentbands en koren. In 
2019 zetten we in op kwaliteitsverbete-
ring en het integreren van de verschillen-
de disciplines. 

Rol van combinatiefunctionaris en scout
De combinatiefunctionaris speelt een 
belangrijke rol in de keten van talentont-
wikkeling. De combinatiefunctionaris 
geeft les, scout talenten, stuurt ze door 
naar Aslan Muziekcentrum, neemt 
audities af en begeleidt leerlingen in 
talentgroepen (koor, band en/of orkesten, 
dans-, theatergroepen). Scouts zijn vooral 
actief op festivals en bij optredens om de 
combinatiefunctionarissen te ondersteu-
nen. De combinatiefunctionarissen waren 

in 2018 onder ander actief op de brede 
school Houthaven (De Spaarndammer-
hout en Wereldschool), Rosa Boekdrukker, 
Visserschool en De Roos. De functionaris 
zorgt voor de verbinding tussen de school 
en Aslan Muziekcentrum. We merken dat 
de rol van de functionarissen een positief 
effect heeft op de scholen. De connectie 
van de school met Aslan Muziekcentrum 
wordt inzichtelijk gemaakt, de door-
stroming van talent verloopt beter en 
cultuuronderwijs verankert op de scholen. 
Voor de komende jaren hopen we op meer 
scholen combinatiefunctionarissen in te 
zetten om nog meer kinderen te stimule-
ren hun creatieve talent te ontwikkelen. 

Verbinding met kunsteducatie-
instellingen
Aslan Muziekcentrum vindt het belangrijk 
dat de leerlingen van de scholen kennis-
maken met professionele podia, zowel om 
podiumervaring op te doen als het bezoe-
ken van een voorstelling of tentoonstel-
ling. We fungeren voor de professionele 
podia als een belangrijke brugfunctie naar 
het onderwijs. En we willen leerlingen 
doen beseffen dat 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 optredens per jaar. Hierbij 
werken we structureel samen met cul-
turele partners in de stad om een brede 
talentontwikkeling te bewerkstelligen. In 
2018 hebben we de samenwerking met 
partners van voorgaande jaren gecon-
tinueerd en proberen te verankeren in 
de leerlijnen van Aslan Muziekcentrum. 
In 2018 waren dat ondere andere Het 
Concertgebouw, Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, Stedelijk Museum Am-
sterdam, Theater de Meervaart en Het 
Nationale Ballet. Zo hebbben we samen 
met Het Nationale Ballet vorig jaar op 10 
scholen een voorstelling (duet) gepresen-
teerd en workshops gegeven. Daarnaast 
zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden 
aangegaan, zoals met het Internationaal 
Theater Amsterdam en het Tropenmuse-
um. Komend jaar gaan we de samenwer-
king concreet maken.

Toename binnenschoolse 
lessen door regeling 
werkdrukvermindering
De toename van het aantal binnenschool-
se muzieklessen in 2018 is voor een deel 
toe te schrijven aan de invoering van 
een subsidieregeling voor werkdrukver-
mindering in het primair onderwijs. De 
groepsdocent is tijdens deze lessen niet 
aanwezig, zodat hij of zij tijd heeft voor 
andere taken op de school. Het gaat 
zowel om korte projecten als structurele 
lessen van een jaar. In 2018 hebben we op 
drie scholen deze aanpak uitgevoerd, op 
twee ervan verzorgen we ook de doorlo-
pende leerlijn muziek. 

Korte naschoolse projecten 
Kinderen maken tijdens de korte na-
schoolse projecten kennis met instru-
mentale les, zang-, dans- of theaterles. 
We werken hiervoor samen met scholen 
en welzijnsorganisaties. In 2018 hebben 
we het naschoolse aanbod uitgebreid met 
dans- en theaterlessen.  
Op deze manier konden scholen, naast 
muziek, ook kennismaken met de discipli-
nes dans en theater, voordat zij uiteinde-
lijk kiezen voor een leerlijn van een van de 
disciplines of voor een multidisciplinaire 
leerlijn. 

Co-teaching en coaching 
groepsleerkrachten 
Het bijscholen van groepsleerkrachten 
is een vast onderdeel van het binnen-

schools programma. Het draagt bij aan 
kwalitatief goed cultuuronderwijs op 
scholen. In 2018 hebben de leerkrachten 
van alle 42 Muziek Talent Express-scholen 
co-teaching gevolgd aan de hand van de 
modellen uit het co-teachingsonderzoek 
van Aslan Muziekcentrum en de Am-
sterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Co-teaching richt zich erop de muziekles 
zodanig in te richten dat er een optimale 
rolverdeling is tussen de groepsleerkracht 
en vakdocent. De scholen werken nu met 
een of meer van de modellen, zodat de 
overdracht naar de groepsleerkrachten op 
de muziek-, dans- en/of theaterles goed 
kan verlopen. Sinds 2018 is het onderzoek 
online beschikbaar, zodat ook scholen 
buiten Amsterdam met de co-teachings-
modellen kunnen werken. 
Daarnaast verzorgen we, net als Het 
Concertgebouw en andere MOSA-part-
ners, coaching aan groepsleerkrachten. 
Aslan Muziekcentrum heeft vorig jaar 

een recordaantal uren coaching gegeven 
aan groepsleerkrachten. Maar liefst 423 
groepsleerkrachten op 34 basisscholen 
volgden 247,5 uur coaching. De coaching 
bestond uit onder andere ukelele-, 
gitaar-, darbuka- en zanglessen, het coa-
chen van docentenkoren, gebruik van de 
digitale methode en trainingen in het les-
geven. Ook werkten we op 5 scholen met 
een Leerlijnenlab, waarbij vakoverstijgend 
werken centraal staat en docenten door 
middel van co-teaching leren om theater 
in te zetten als middel voor het onderwijs. 
Met het Leerlijnenlab worden scholen on-
dersteund om cultuureducatie een impuls 
te geven en doorgaande leerlijnen verder 
te ontwikkelen. Via Mocca – het Experti-
secentrum Cultuuronderwijs (in Amster-
dam) – is er voor de scholen financiële 
ondersteuning uit de regeling Cultuuredu-
catie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie beschikbaar. 

BINNENSCHOOLS & NASCHOOLS PROGRAMMABINNENSCHOOLS & NASCHOOLS PROGRAMMA

Op steeds meer scholen zien we dat de verankering 

van muziekonderwijs toeneemt. Naast het basispakket 

muziek organiseren we op de scholen allerlei activiteiten 

voor zowel leerkrachten, leerlingen en ouders. We 

onderscheiden drie type scholen in de mate van 

verankering. 

Verankering op de scholen  
met een doorlopende leerlijn 
Muziek Talent Express

“De muzikanten van de 
Artiestenkaravaan van Aslan zorgden 
ervoor dat de kinderen van De 
Zevensprong het schoolproject over 
Amsterdam niet licht vergeten” 
Marja Loomans | cultuurcoördinator basisschool De Zevensprong 

Muziek Talent Express Basis  
12 scholen
Basispakket muziek: 26 weken muziekles
Bijscholing muziekdocenten
Gebruik van instrumentenpakket
Gebruik van Muziek Talent Express Digitaal

Muziek Talent Express Extra  
12 scholen
Basispakket muziek: 26 weken muziekles
Bijscholing muziekdocenten
Gebruik van instrumentenpakket 
Gebruik van Muziek Talent Express Digitaal
Coaching groepsleerkrachten
Deelname festival Het Podium
Organiseren van WOV’s (Wijk 
Ouderbetrokkenheid Vriendenschool)
Naschoolse activiteiten 

Muziek Talent Express Totaal  
18 scholen 
Basispakket muziek: meer dan 30 weken muziekles
Bijscholing muziekdocenten
Gebruik van instrumentenpakket 
Gebruik van Muziek Talent Express Digitaal
Coaching groepsleerkrachten
Deelname festival Het Podium
Organiseren van WOV’s (Wijk Ouderbetrokkenheid 
Vriendenschool)
Naschoolse activiteiten
Ouderkoren en/of docentenkoren
Naschoolse talentband, -koor, -orkest
Muziekles voor groep 1 & 2 
Locatiebezoek bij samenwerkingspartner, zoals 
Nationale Opera & Ballet, Het Concertgebouw
Deelname leerlijnenlab evt. theater en/of dans
Deelname Artiestenkarvaan 
Deelname internationale uitwisselingen
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I n 2018 werd het aanbod voor de 
disciplines dans en theater flink uit-
gebreid. Daarnaast lag de focus op 
kwaliteitsverbetering van de Aslan 

Academie, podiumpresentatie en zorgen 
voor een betere doorstroom van talenten.  

Muziek, Dans & Theater  
in mijn Buurt
Via het participatieproject Muziek, Dans 
& Theater in mijn Buurt bieden we op 11 
locaties in West en Nieuw-West een cur-
susprogramma op scholen en buurthui-
zen. Het project ging in 2016 van start en 
is onderdeel van het pilotproject ‘Stimule-
ring buitenschoolse cultuureducatie’ van 
de gemeente Amsterdam. Onze docenten 
geven op locatie wekelijks instrumenta-
le, dans- of theaterlessen. Het aanbod 
verschilt per locatie. Het project is gericht 
op kinderen en jongeren in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar die niet vanzelfsprekend naar 
muziek- of dansles komen. Voor deze 
kinderen wordt het cursusgeld vergoed 
door een bijdrage van het Jongerencul-
tuurfonds Amsterdam. 

We bereikten in 2018 175 kinderen met 
dit project. Het afgelopen jaar hebben we 
vooral ingezet op het aanbieden van een 
vervolgtraject voor de bestaande deelne-
mers en doorstroming naar reguliere les-
sen op Aslan Muziekcentrum en de Aslan 
Academie. De doorstroming is voor een 
groot deel gelukt. Daarnaast hebben we 
het aanbod vernieuwd en uitgebreid met 
meerdere disciplines. Onze inspanningen 
hebben geleid tot een uitbreiding van les-
sen op de locaties en het bereiken van een 
nieuwe doelgroep. Met de DJ-cursussen 

voor jongeren vanaf 12 jaar, bijvoorbeeld, 
bereiken we jongeren die we eerder niet 
goed wisten te bereiken. In oktober 2018 
kregen we via de gemeente Amsterdam 
een vervolgsubsidie om dit project voort 
te zetten. In januari 2019 start Aslan 
Muziekcentrum met een vervolgtraject 
om de kinderen langer aan ons te binden. 
Daarbij zullen we ons ook richten op het 
organiseren van activiteiten om de ouder-
betrokkenheid te vergroten. 

Buitenschoolse lessen  
op de eigen locatie
Aslan Muziekcentrum biedt op de eigen 
locatie in de Corantijnstraat een kwali-
tatief hoogstaand en divers programma 
dat bestaat uit kennismakingscursussen 
en uiteenlopende jaarcursussen muziek, 
dans en theater. Binnen alle disciplines 
zijn talentontwikkeling en podiumpresen-
tatie een belangrijke factor. De leerlingen 
treden regelmatig op voor publiek. Het 
leerlingaantal is na een forse groei in 2017 
gestabiliseerd op 1.009. Volgend jaar blij-
ven we inzetten op de kwaliteit van deze 
buitenschoolse lessen en het (bij)scholen 
van onze buitenschoolse docenten. 

Muziek
We bieden een unieke combinatie van 
instrumentale lessen uit diverse cultu-
ren, zoals viool, piano, gitaar, ud, saz 
en ney. Voor jongeren bieden we onder 
andere DJ-lessen, waarbij de leerlingen 
met behulp van het softwareprogramma 
Ableton hun eigen beats kunnen maken. 
In 2018 is de wachtlijst voor een aantal 
instrumenten enorm gegroeid. We hebben 
een klein deel van deze leerlingen kunnen 

Bouwen aan een 
doorlopende keten van 
talentontwikkeling 

BUITENSCHOOLS PROGRAMMA

Aslan Muziekcentrum biedt 
voor kinderen, jongeren en 
volwassenen uit Amsterdam 
een gevarieerd buitenschools 
aanbod op de eigen 
locatie en in de buurt. Het 
programma richt zich op drie 
kunstdisciplines – muziek, 
dans, theater – en bestaat uit 
korte cursussen om kennis te 
maken, wekelijkse lessen om 
te verdiepen en talentlessen 
om te excelleren. Speerpunten 
van het programma zijn het 
aanbieden van repertoire 
uit alle werelddelen op hoog 
artistiek niveau en het coachen 
en doorgeleiden van talentvolle 
leerlingen tot aan het niveau 
van een vervolgopleiding. 
Het streven is te komen tot 
een doorlopende keten van 
talentontwikkeling.
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laten instromen in grote groepslessen. 
Door een tekort aan lesruimte in ons pand 
aan de Corantijnstraat blijft de wachtlijst 
nagenoeg even groot en kunnen we niet 
uitbreiden. 

Dans
We hebben het dansaanbod uitgebreid. 
Het kennismakingsaanbod voor jonge 
kinderen is aangevuld met ballet en 
breakdance. Daarnaast zijn we nieuwe 
samenwerkingsverbanden aangegaan, 
zoals met het dansgezelschap LeineRoe-
bana. Met deze samenwerking wil Aslan 
Muziekcentrum leerlingen de mogelijk-
heid bieden zich verder te ontwikkelen en 
door te stromen naar een dansvakoplei-
ding. In 2019 zal de samenwerking verder 
vorm krijgen. 

Theater
In 2018 is de dat jaar opgerichte Theater-
klas als talentgroep doorgestroomd naar 
de Aslan Academie. Ook zijn we gestart 
met een aantal kennismakingscursussen 
voor theater en musical. Daarnaast kon-
den kinderen voor het eerst meedoen met 
de Musical-3-Daagse en theaterproject 
Buut Vrij! Met deze projecten proberen 
we nieuwe theatertalenten te scouten en 
leerlingen de kans te geven zich verder te 
ontwikkelen en meer te laten optreden op 
professionele podia. Hierbij werkten we 
samen met Theater De Krakeling en Ach-
terdebergProducties. De samenwerkings-
projecten krijgen in 2019 een vervolg. 

Mudans Festival
Eens per jaar treden alle buitenschoolse 
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. Tijdens het festival krijgen 
ouders inzicht in de ontwikkeling en 
voortgang van de leerlingen en ervaren ze 
het plezier van samen optreden. Boven-
dien maken de leerlingen mee hoe het is 
om in een echt theater te staan en voor 
een volle zaal op te treden. Vorig jaar 
hebben we samenspel gestimuleerd door 
leerlingen in ensembles, bands en kleine 
orkestjes te laten optreden. In de weken 
voorafgaand aan het Mudans Festival 
organiseerden we daarom de Samen-
speelweken vol repetities en gezamenlijke 
lessen. In 2019 zullen we samenspel nog 
meer stimuleren. 

Aslan Zomerschool
Aslan Muziekcentrum organiseerde 
in 2018 voor de derde keer de Aslan 
Zomerschool. Er deden 39 kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 12 jaar mee, van binnen 
en buiten het muziekcentrum. Een week 
lang gingen de leerlingen aan de slag met 
verschillende workshops, zoals music 
production, dans, musical en theater, en 
diverse instrumentale lessen. De Zomer-
school eindigde met een zeer geslaagde en 
druk bezochte voorstelling door het gehele 
pand waarbij op diverse locaties groepjes 
kinderen hun zelfgemaakte acts speel-
den. De Aslan Zomerschool is met name 
opgericht om kinderen die niet op vakantie 
(kunnen) gaan, culturele activiteiten aan 
te bieden. Vanuit deze activiteit kunnen 
kinderen hun talenten ontdekken, ontwik-
kelen en doorstromen naar een jaarcursus 
muziek, dans, theater en/of musical. In 
2019 staat er weer een Aslan Zomerschool 
op het programma. Daarnaast boden we in 
2018 nieuwe activiteiten in de vakanties, 
zoals de Musical-3-Daagse, waarbij kin-
deren drie dagen in de meivakantie bezig 
zijn geweest met de disciplines muziek, 
dans en theater door te werken aan een 
musical. Hieraan deden 42 kinderen mee. 
Ook hier merken we dat de doorstroom 
vanuit de scholen steeds beter werkt. 
De eindpresentatie werd uitgevoerd in 
Theater De Krakeling. Volgend jaar krijgt 
het evenement een vervolg. 

Bereik buitenschools programma 

2-12 jaar

13-18 jaar

18+

totaal

2018  2017
leerlingen

2018  2017
lessen

7897

1.0331.009

856792

99120

8.3089.250

1.7121.895

962911

10.98212.056

“Naast de gewone gitaarlessen hebben 
de kinderen ook af en toe een optreden. 
Een bijzonder ervaring voor de kinderen  

en voor ouders natuurlijk heel leuk om op 
die manier het plezier en de vorderingen 

van je kind te kunnen zien” 
Jonneke Kruse | moeder van een leerling
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Aslan Academie
Leerlingen met talent van binnen en buiten 
Aslan Muziekcentrum kunnen een ta-
lentenprogramma volgen onder de noemer 
Aslan Academie. De meeste talenten wor-
den gescout op de scholen, maar ook op 
Aslan Muziekcentrum zelf en locaties van 
Muziek, Dans & Theater in mijn Buurt. Bij de 
Aslan Academie worden kinderen en jon-
geren in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar 
middels een intensief talententraject uitge-
daagd om hun creatieve talent maximaal 
te ontplooien. Het meerjarenprogram-
ma bestaat uit privé- en groepslessen, 
masterclasses, theorielessen en optredens 
op diverse podia. De leerlingen hebben 
ongeveer 3 uur les per week. In het lespro-
gramma – ook in de masterclasses – is veel 
aandacht voor muziek, dans en theater uit 
verschillende werelddelen.  

Aslan Academie bestaat uit meerdere 
talentgroepen: The Voice of Aslan (vocaal), 
The Moves of Aslan (dans), The Sound of 
Aslan (popband), Trommelclub (percussie-
groep), Orient Connection (diverse niveaus 
en muziek- en dansstijlen) en The Musical 
of Aslan (musical). Veel activiteiten vinden 
gezamenlijk plaats: de talenten volgen 
met elkaar masterclasses en workshops. 
In 2018 stond er een masterclass def van 
Ma Music Center (Diyarbakir) en percus-
sie van het Kurupies Duos (Zuid-Amerika) 
op het programma. Ook brachten we een 
bezoek aan de vervolgopleiding Codarts 
(Rotterdam). Naast dat elke talentgroep 
gemiddeld zes keer per jaar optreedt, 
geven de groepen ook een gezamenlijke 
voorstelling in het Conservatorium van 
Amsterdam. De Aslan Academie is in 
2018 gegroeid van 120 naar 130 deelne-
mers (Oriënt Connection meegerekend). 
De Theaterklas stroomde door naar de 
Theatertalentklas. 

Bij de Aslan Academie werken we struc-
tureel samen met partners in de stad om 
zowel een brede talentontwikkeling te 
bewerkstelligen als toptalent goed door 
te geleiden naar een eventuele vervolg- 
opleiding in het mbo of hbo. Voor de Aslan 
Academie werken we onder andere samen 
met de A’DAM Music School, Conservato-
rium van Amsterdam, Codarts, Frank San-
ders Academie, ROC Amsterdam, Theater 
De Krakeling, Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (drama en dans) en 
de vooropleiding voor dans 5 O’Clock 
Class. De doorstroming vanuit de scholen 
verloopt steeds beter; docenten scouten 
meer in de klas, waardoor meer talenten 
vervolgens op auditie komen bij de Aslan 
Academie. Mede daardoor is bijvoorbeeld 
The Voice of Aslan in het afgelopen jaar 
verdubbeld in ledenaantal. Het komende 
jaar stimuleren en versterken we de 
samenwerking tussen de groepen met 
gezamenlijke voorstellingen en concerten, 
om de disciplines meer met elkaar te laten 
integreren. Onze ambitie is om vooral de 
gaten in de keten van de talentontwik-
keling te dichten. Nu is het zo dat een 
vervolgopleiding voor veel jonge Ams-
terdamse talenten in de wijken een te 
hoge drempel is. Ook hier geldt dat het 
ruimtegebrek een beperkende rol speelt. 
Met een nieuw onderkomen zouden we de 
Aslan Academie verder kunnen uitbreiden 
en doorstroming beter begeleiden. 

Orient Connection
Orient Connection heeft een unieke 
plek binnen de talentafdeling en Aslan 
Muziekcentrum. Orient Connection is een 
mooi voorbeeld van een doorlopende 
keten van talentontwikkeling, waarbin-
nen talenten met interesse in muziek en 
dans uit verschillende werelddelen zich 
kunnen ontplooien in muziek en dans. 
De groep kent verschillende leeftijds-
categorieën met verschillende niveaus, 
van beginners tot het niveau waarop 
de deelnemers een vervolgopleiding 
kunnen gaan volgen: Orient Connection 
Mini, Orient Connection Junior en Orient 
Connection. 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. Orient 
Connection bestaat al meer dan 15 jaar 
en er is sprake van een hechte relatie met 
en tussen 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. 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 Anato-
lië/Klein-Azië, het Midden-Oosten en de 
Balkan. Orient Connection bestaat uit de 
top van de talentafdeling. Twee leerlingen 

die deel uitmaken van de vergevorderde 
groep zijn inmiddels gestart met een 
vervolgopleiding. Deze vergevorderde 
groep is een vaak geziene gast op festivals 
en evenementen. In 2018 trad Orient 
Connection onder andere op bij de Bevrij-
dingsmaaltijd in Theater De Krakeling en 
tijdens het festival The Road to Paradi-
so in Paradiso. Een andere bijzondere 
aangelegenheid was het optreden op de 
kinderafdeling van het AMC-ziekenhuis. 
Deze avond werd georganiseerd door 
Stichting Gilat en het Jongerencultu-
urfonds Amsterdam. In 2019 gaan we 
optredens van de toptalenten van Orient 
Connection uitbreiden naar concoursen en 
korenfestivals in binnen- en buitenland 
om zo de zichtbaarheid te vergroten. 
 

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 vorig 
jaar weer op een aantal Amsterdamse 
podia gestaan, zoals Theater de Meer-
vaart, Theater De Krakeling en Paradiso. 
In januari 2018 traden talentgroepen op 
tijdens de afsluiting van het jubileumjaar 
met een gezamenlijk optreden in het 
Conservatorium van Amsterdam. Een 
geslaagd evenement waarmee we, ook in 
2019, de samenwerking met het conser-
vatorium versterken. The Voice of Aslan 
en enkele solisten traden eind december 
op tijdens de Bonte Avond in Theater de 
Meervaart. The Sound of Aslan en Orient 
Connection speelden en zongen de sterren 
van de hemel in Paradiso. In totaal be-
zochten 12.923 mensen 247 presentaties 
en voorstellingen.

Bereik optredens en bezoekers 
binnenschools en buitenschool 
programma

2018  2017

optredens

bezoekers

162

11.028

247

12.923

BUITENSCHOOLS PROGRAMMA

Keten van talentontwikkeling > Kinderen van de 

scholen met een leerlijn kunnen doorstromen naar een 

naschoolse talentgroep, Muziek, Dans & Theater in mijn 

Buurt, reguliere lessen op de eigen locatie of de Aslan 

Academie. Op deze manier proberen we een keten van 

talentontwikkeling te realiseren. 
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Binnenschools programma

Buitenschools programma

Trainingsprogramma

deelnemers  
trainingen 

1.093
deelnemers  

Aslan Opleiding 
Muziekeducatie

36

trainingen 

300

leerlingen 

1.009 leerlingen 
Jongeren 

Cultuurfonds

167 lessen 

12.056

leerlingen 
Muziek, Dans  
& Theater in  

mijn Buurt 

175
leerlingen  

Aslan Academie 

130

scholen 
po & vo

75

scholen 
coaching 

34 scholen Muziek 
Talent Express 

42

leerlingen  
po & vo

13.279

lessen 

12.233

Evenementen Naschools programma  
  (talentontwikkeling)

bezoekers 

12.923

optredens

247
leerlingen

256

naschoolse 
talentbands

17

Feiten & 
Cijfers
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I n 2018 was het absolute hoogte-
punt de opwaardering van de Aslan 
Opleiding Muziekeducatie naar een 
volwaardige post-hbo opleiding. 

Met deze erkenning heeft het Opleiding 
& Trainingscentrum een enorme stap 
gemaakt. Niet alleen in kwaliteit, maar 
ook in kwantiteit: het aantal deelnemers 
is in 2018 toegenomen van 1.044 (2017) 
naar 1.093.

Erkenning post-hbo Aslan 
Opleiding Muziekeducatie
De post-hbo Aslan Opleiding Muziekedu-
catie is gericht op muziekdocenten en 
muzikanten die hun vaardigheden op het 
gebied van doorlopende leerlijnen (ver-
der) willen ontwikkelen. De studenten le-
ren les te geven aan grote groepen in het 
onderwijs. In de zomer van 2018 werd de 
opleiding door het CPION (Centrum voor 
Post Initieel Onderwijs Nederland) erkend 
en als post-hbo gecertifieerd. In septem-
ber 2018 startten 19 deelnemers met de 

opleiding. Naast externe docenten volgt 
ook een aantal van onze eigen docenten 
de opleiding. De praktijkgerichte oplei-
ding is onderverdeeld in drie modules: 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
In elke module staat een bouw cen-
traal. De studenten volgen een intensief 
programma met vakken zoals koorzang, 
methodiek/didactiek, stages, percussie, 
muziek & bewegen, muziektheater en de 
begeleidingsinstrumenten piano, gitaar 
en saz. Daarnaast lopen zij stage in elke 
bouw van de basisschool en wordt alles 
wat geleerd is tijdens de lessen meteen 
in de praktijk gebracht. Het programma 
kent ook een aantal masterclasses. In 
2018 volgden de studenten onder andere 
een Kodály workshop en Creative Music 
Making. Hoewel de opleiding pas drie jaar 
bestaat, zien we nu al resultaten. Bijna 
alle oud-deelnemers vinden nieuw en/of 
meer werk in het muziekonderwijs, zowel 
bij Aslan Muziekcentrum als bij andere 
culturele instellingen in Nederland. Een 
aantal oud-deelnemers is werkzaam op 
de Muziek Talent Express scholen. Andere 
deelnemers die de opleiding hebben 
gevolgd, zetten we op projectbasis in voor 
naschoolse projecten en het participa-
tieproject Muziek, Dans & Theater in mijn 
Buurt. In 2019 wordt het masterclasspro-
gramma uitbereid en richten we ons nog 
meer op de kwaliteit en de samenhang in 
het curriculum.

Trainingen voor organisatie  
en individuen
Aslan Muziekcentrum biedt diverse 
eendaagse trainingen voor professionals 
uit het cultuuronderwijs. Het aanbod be-

Expertisecentrum 
voor professionals 
cultuureducatie

TRAININGSPROGRAMMA

Het Opleiding & Trainingscentrum van Aslan Muziekcentrum 
draagt bij aan de deskundigheid van professionals uit het 
cultuuronderwijs. De muziekmethode Muziek Talent Express vormt 
de basis van het Opleiding & Trainingscentrum. Aanvankelijk 
werden de lesmaterialen en trainingen voor onze eigen docenten 
ontwikkeld, om ze te ondersteunen bij de uitvoering van de 
muziekmethode. Al snel bleek hier ook buiten Aslan Muziekcentrum 
belangstelling voor te zijn. Inmiddels bereiken we met onze 
trainingen en lesmaterialen organisaties en individuen uit heel 
Nederland. 

Bereik binnenschools programma
2018  2017

trainingen

deelnemers

365

1.044

300

1.093

jaarverslag 2018
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staat uit trainingen en workshops op het 
gebied van werken met een doorlopende 
leerlijn muziek, dans en theater, werken 
met repertoire uit verschillende culturen, 
percussie, vakoverstijgend werken en het 
toepassen van co-teaching werkvormen 
uit het onderzoek Met meer handen in de 
klas meer muziek. Naast de eendaagse 
trainingen organiseren we ook elk jaar een 
Aslan Trainingsweekend met verdiepende 
workshops en masterclasses. In 2018 
volgden 1.093 muziekdocenten en an-
dere professionals een training op Aslan 
Muziekcentrum. De trainers van Aslan 
Muziekcentrum geven ook trainingen op 
locatie in het hele land. In 2018 gaven we 
onder andere trainingen voor studenten 
en medewerkers van ROC Amsterdam, 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
Pabo Windesheim, Hogeschool van Am-
sterdam, Scholen in de Kunst, Gooische 
Muziekschool, Plein C, Hart Haarlem, 

Fontys Conservatorium, Music+ Academy 
en diverse basisscholen. Daarnaast zijn 
we vorig jaar een intensieve samenwer-
king aangegaan met de Hogeschool van 
Amsterdam, waarbij de methode Muziek 
Talent Express wordt geïmplementeerd 
in het curriculum van de pabo-opleiding. 
Volgend jaar gaan we meer samenwerken 
met mbo en hbo vervolgopleidingen mu-
ziek, dans en theater en meerdere pabo’s.
  
Lesmaterialen 
Sinds vorig jaar is Muziek Talent Express 
Digitaal in de vorm van een abonnement 
via de webshop verkrijgbaar. We bieden 
jaarabonnementen voor muziekdocenten, 
basisscholen, culturele instellingen en 
opleidingen. Met de digitale versie kun-
nen we de methode steeds aanvullen met 
nieuw lesmateriaal, zoals liedmateriaal, 
dansfilmpjes en oefeningen voor mu-
ziektheater. Vanaf 2018 zijn ook de Aslan 
ritme- en melodiekaarten en het lesboekje 
Op muziek kan je rekenen verkrijgbaar in 
onze webshop. In 2019 zal de webshop 
aangevuld worden met het lesboek Mu-
ziek is een taal. 

Impuls Muziekonderwijs 
De landelijke regeling Impuls Muziekon-
derwijs biedt scholen de mogelijkheid om 
subsidie aan te vragen voor het verbete-
ren van hun muziekonderwijs. Het school-
jaar 2018-2019 is voor ons het laatste jaar 
van het traject Impuls Muziekonderwijs 
op de Utrechtse Da Costascholen Hoog-
raven en Kanaleneiland. We begeleiden 
de scholen bij de uitvoering van de lange 
leerlijn Muziek Talent Express. In het 
laatste jaar leren de groepsdocenten zelf-
standig muzieklessen te geven. Onze rol is 
coachend en ondersteunend. De zogehe-
ten cultuuraanjagers hebben er inmiddels 
voor gezorgd dat muziekeducatie op de 
scholen is verankerd en opgenomen in het 
curriculum van alle groepen. 

Webshop > De belangstelling voor onze trainingen en 

lesmaterialen is vorig jaar toegenomen. Het aantal 

klanten dat via de webshop lesmaterialen heeft besteld, is 

gestegen van 44 (2017) naar 75 (2019).

TRAININGSPROGRAMMA
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Raad van toezicht
Aslan Muziekcentrum is in 2017 over-
gestapt naar het raad van toezicht/
directie-bestuur-model waardoor er een 
duidelijker scheiding van bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden is gekomen. 

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

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

Team 
Aslan Muziekcentrum had in 2018 in 
totaal 20 mensen in vaste dienst. De 
formatie is gestegen naar 14,72 fte (2017: 
12,95 fte). De danscoördinator is in maart 
vertrokken en in september vervangen, 
meerdere medewerkers zijn fulltime gaan 
werken en er is 1 fte administratieve 
kracht bijgekomen. Het docententeam in 
dienst (meestal met een dubbele functie 
als educatiemedewerker of staf) bestaat 
nu uit 10 docenten. Daarbovenop zijn er 
124 zzp’ers voor Aslan Muziekcentrum 
aan het werk op het gebied van muziek, 
dans en theater. Het personeelsbestand 
kenmerkt zich door zijn cultureel diverse 
samenstelling en affiniteit met, of een 
specialisatie in (een vorm van) wereldmu-
ziek, -theater en/of -dans. 

Bijscholing en uitwisseling 
Onze docenten volgen jaarlijks een 
trainingsprogramma van zes bijscholings-
dagen, diverse avonden en een trainings-

weekend. Daarbij bestaat onder andere de 
mogelijkheid muziek en -danstrainingen 
in diverse stijlen te volgen. Per bijscholing 
namen gemiddeld 25 docenten deel. Voor 
2018 organiseerden we een aantal ver-
diepingstrainingen dans en theater. Ook 
hebben de coördinatoren dans en theater 
een aantal docenten gecoacht in de les 
en in de klas. Door coaching tijdens de 
les kunnen wij docenten helpen zich nog 
verder te ontwikkelen en specialiseren. 
Daarnaast heeft het ondersteunend team 
van Aslan Muziekcentrum ook een aantal 
bijscholingsdagen en cursussen gevolgd, 
zoals Cursad en Wijzer Werven-traject. 
In 2019 zullen we de huidige docenten 
blijven trainen en nieuwe docenten 
aantrekken. Ook staat er voor een aantal 
medewerkers van de educatie-afdeling 
een bijscholing leiderschap op het pro-
gramma. 

Bedrijfsvoering 
Na de introductie in 2017 van de geau-
tomatiseerde interne administratie en 
leerlingenadministratie, is in 2018 ook 
de scholen- en trainingenadministratie 
volledig hierop aangesloten. De digitale 
ondersteuning van de Muziek Talent 
Express-methode is in september als 
proefabonnement aangeboden en sinds 
oktober 2018 in de verkoop als jaarabon-
nement.

Huisvesting 
Hoogste prioriteit voor Aslan Muziekcen-
trum is nu de huisvesting, of beter gezegd: 
het gebrek aan les- en presentatieruimte. 
2018 is afgesloten met een wachtlijst van 
140 leerlingen. Uitbreiding van het aantal 

2018 was het tweede jaar van 
het Kunstenplan 2017-2020. 
De afdeling dans en theater 
heeft verder vorm gekregen en 
het docententeam is voor alle 
disciplines uitgebreid. Afgelopen 
jaar stond verder in het teken 
van de bijscholing van ons 
docententeam om de kwaliteit 
van het cultuuronderwijs te 
waarborgen. Ten slotte blijft het 
punt van huisvesting een grote 
zorg.

Zakelijke 
bedrijfsvoering

DE ORGANISATIE 
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samenwerking met Méér Muziek in de 
Klas waarbij onze onlinemuziekmethode 
gepromoot wordt op de website van deze 
stichting; ook wordt via social media en 
beurzen aandacht besteed aan de metho-
de. In 2019 gaan we op zoek naar nieuwe 
samenwerkingspartners en ons richten op 
de positionering van de post-hbo Aslan 
Opleiding Muziekeducatie. 

Strategisch marketingplan
In 2018 is met de afronding van het Wijzer 
Werven-traject, een trainingsprogramma 
van het ministerie van OCW, een start 
gemaakt voor het ontwikkelen van een 
nieuw strategisch marketingplan. Het 
plan loopt parallel met de ontwikkeling 
van het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 
en het ondernemingsplan. Verschillende 
sessies die besproken zijn tijdens het Wij-
zer Werven-traject, worden meegenomen 
in het plan. In 2019 wordt het plan verder 
uitgewerkt en operationeel gemaakt. 

Kansen en bedreigingen
Er is een brede vraag naar lessen, training, 
coaching en adviezen van Aslan Muziek-
centrum, en uiteenlopende organisaties 
gaan graag een vorm van samenwerking 
met ons aan. Er is duidelijk erkenning 
voor de kwaliteit van onze methodes en 
leermiddelen, en veel waardering voor 
onze manier van lesgeven, trainen en 
coachen. Een belangrijk kenmerk van 
onze aanpak is, naast de nadruk op kwa-
liteit, de voortdurende vernieuwing: in 
methodes van lesgeven, in lesmaterialen, 
in na- en buitenschoolse activiteiten (met 
o.a. een sterke positie in de buurten) en in 
het aanbod. De stelselmatige uitbreiding 
en vernieuwing van het aanbod voor het 
voortgezet en speciaal onderwijs en de 
verdere uitbreiding en verdieping op het 
gebied van dans en theater zijn hiervan 
een voorbeeld. 

Ook vanuit de gemeentelijke overheid 
wordt waardering voor Aslan Muziekcen-
trum uitgesproken – de integrale toeken-
ning van de door ons gevraagde subsidie 
voor de Kunstenplanperiode 2017-2020 
geeft hiervan in materiële zin blijk. Al met 
al lijkt het erop dat wij de toekomst met 
redelijk vertrouwen tegemoet kunnen 
zien.

Toch zijn er ook aandachtspunten, die 
reden tot zorg kunnen geven:

• Een urgent vraagstuk blijft de huisves-
ting. We hebben dringend behoefte aan 
een ruimer pand of een aanvulling op 
onze bestaande vestiging. Het succes 
van Aslan Muziekcentrum heeft op dit 
punt een duidelijke keerzijde. Wacht-
lijsten voor leerlingen worden langer, 
de mogelijkheden tot talentontwikke-
ling stagneren, de verbreding van ons 
aanbod wordt belemmerd. Kortom: het 
gebrek aan ruimte is fnuikend voor de 
verdere groei van Aslan Muziekcentrum 
en beknot ons in onze ambities. De 
gemeente Amsterdam onderschrijft de 
noodzaak tot ruimere huisvesting. Wij 
hopen dat deze erkenning op afzienbare 

termijn ook leidt tot concrete stappen 
naar een oplossing voor dit probleem.

• 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.
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buitenschoolse leerlingen en lessen is 
verder niet mogelijk, wat zwaar drukt 
op onze status als cultuureducatieve 
instelling die voor iedere Amsterdam-
mer toegankelijk is. In 2018 zijn we, 
ondanks intensieve zoekpogingen, nog 
niet geslaagd in het vinden van een groter 
pand of een tweede locatie. De gemeente 
Amsterdam heeft toegezegd ons te onder-
steunen in het vinden van een oplossing 
voor de huisvesting.

Marketing & Communicatie 

Binnenschools programma
Vorig jaar hebben we vooral ingezet op 
de verbinding tussen het binnen- en bui-
tenschools programma en het zichtbaar 
maken van de disciplines dans en theater. 
De vakdocent en cultuurcoördinator 
blijven een belangrijke rol spelen als am-
bassadeur om kinderen, de ouders op een 
school en de school zelf bekend te maken 
met het naschools en buitenschools 
aanbod. Via social media, e-mailmarke-
ting en flyermateriaal willen we in 2019 
de acquisitie intensiever gaan ondersteu-
nen. Daarnaast zijn we begonnen om 
meer inhoudelijke verhalen naar buiten 
te brengen. We hebben in 2018 onder 
andere een aparte nieuwsbrief ontwik-
keld per doelgroep (primair, voortgezet, 
speciaal onderwijs). Het aantal bezoekers 
van de website via de scholennieuwsbrief 

is gestegen met 2,5%. In 2019 zullen we 
ons meer richten op inhoudelijke thema’s 
en op communicatie-activiteiten om de 
ouderbetrokkenheid te verhogen, zoals 
het organiseren van informele informatie-
bijeenkomsten. 

Buitenschools programma
Voor het buitenschools programma 
investeerden we het afgelopen jaar vooral 
in de werving voor en ondersteuning van 
het participatieproject Muziek, dans & 
theater in mijn Buurt, nieuwe cursussen 
op het gebied van dans en theater en de 
talentafdeling Aslan Academie. We pro-
beerden ouders en leerlingen te inspireren 
en ook drempels te verlagen, zoals het 
organiseren van gratis workshops tijdens 
open dagen en festivals in de wijken. We 
werken daarbij samen met partners in de 
stad, zoals met de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. In 2018 organiseerden we op 
vier locaties van de OBA twaalf workshops 
om ons kennismakingsaanbod onder de 
aandacht te brengen. Ook met Theater De 
Krakeling zijn we een intensieve over-
eenkomst aangegaan. Voor de vakantie-
workshops en de promotie van de nieuwe 
theatercursussen maken we gebruik 
van hun nieuwsbrief, social media en 
websitekanalen en maken tevens gebruik 
van hun ruimte. In 2019 zullen we meer 
structurele samenwerkingen met partners 
in de stad aangaan om als collectief te 
kunnen optreden. Dit stimuleert naams-
bekendheid en leidt tot een breder bereik 
van doelgroepen. In 2019 proberen we 
meer nieuwswaarde voor landelijke media 
te creëren. Daarnaast krijgt de algemene 
website een update, met nieuwe teksten 
en een duidelijker indeling. 

Trainingsprogramma
Om de zakelijke markt te bereiken voor 
ons trainingsprogramma, richten we 
ons met name op persoonlijk contact via 
deelname aan vakbeurzen, workshops 
en werkbezoeken. Daarnaast hebben we 
ingezet op social media, en een aparte 
nieuwsbrief ontwikkeld voor het trai-
ningscentrum. De belangstelling voor 
onze trainingen en lesmaterialen is vorig 
jaar toegenomen. Het aantal klanten 
dat via de webshop lesmaterialen heeft 
besteld, is gestegen van 44 (2017) naar 
75 (2019). Ook brengen we via onze part-
ners trainingen en lesmaterialen onder 
de aandacht. Een voorbeeld hiervan is de 

“Met de kennis en ervaring als muzikant 
en muziekdocent, dacht ik alles te weten. 
De Aslan Opleiding Muziekeducatie laat 
je juist inzien dat je net begint met leren. 
De beste manier om te starten met de 
opleiding is te stoppen met praten en 
denken en gewoon te doen”
Ege Coşkun | muziekdocent en oud-student Aslan Opleiding Muziekeducatie

Bijscholing > Onze docenten volgen jaarlijks een 

trainingsprogramma van zes bijscholingsdagen, diverse 

avonden en een trainingsweekend. 

DE ORGANISATIE DE ORGANISATIE



I n 2018 hebben we de samenwer-
king met de partners van voorgaan-
de jaren gecontinueerd en proberen 
te verankeren in de doorlopende 

leerlijnen van Aslan Muziekcentrum. 
Daarnaast zijn we een aantal nieuwe 
samenwerkingen aangegaan, zoals met 
het Tropenmuseum en Internationaal 
Theater Amsterdam. Hieronder lichten 
we een aantal (nieuwe) samenwerkings-
partners uit

Het Nationale Ballet 
Samen met Het Nationale Ballet geven 
we invulling aan de in het Kunstenplan 
gestelde doelstelling van podiumbezoek. 
In 2018 heeft Junior Company van Het 
Nationale Ballet op 10 scholen met een 
doorlopende leerlijn een dansvoorstelling 
gepresenteerd en workshops gegeven. 
Dit gebeurde in het kader van beroeps-
oriëntatie en de brugfunctie die Aslan 
Muziekcentrum wil vervullen van school 
naar professionele podiumkunsten. 

LeineRoebana
Door een gerichte samenwerking willen 
LeineRoebana en Aslan Muziekcentrum 
een nieuwe impuls geven aan talentont-
wikkeling, en de doorstroming naar een 
dansvakopleiding bevorderen. Samen 
met LeineRoebana willen we een nieuwe 
productiegroep oprichten om danstalen-
ten de gelegenheid bieden zich verder 
te ontwikkelen en door te stromen naar 
een dansvakopleiding. In 2018 hebben 
we een aantal kennismakingsgesprekken 
gevoerd. In 2019 wordt de samenwerking 
concreet. 

Tropenmuseum 
We zijn een samenwerking gestart met 
het Tropenmuseum. In 2018 volgden de 
talenten van de Aslan Academie een mu-
zikale rondleiding. Deze activiteit vormde 
het startpunt van onze samenwerking 
met het Tropenmuseum. Het komende 
jaar gaan we meer gezamenlijke projecten 
uitvoeren op het gebied van talentontwik-
keling. 

Internationaal Theater 
Amsterdam
Met het Internationaal Theater Amster-
dam willen we in de nabije toekomst 
theaterbezoek stimuleren bij de scholen, 
door middel van het bezoeken van voor-
stellingen en het verzorgen van voor-
bereidende lessen op scholen. In 2018 
hebben onze docenten die werkzaam zijn 
op de scholen, een bijscholing gevolgd in 
het theater. Volgend jaar wordt de samen-
werking geïntensiveerd. 

Hogeschool van Amsterdam
Het afgelopen jaar zijn we een samenwer-
king aangegaan met de Hogeschool van 
Amsterdam in het kader van de regeling 
Professionalisering muziekonderwijs op 
pabo’s, van het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie. Met deze regeling wil het fonds 
bijdragen aan een duurzame verankering 
van goed muziekonderwijs op alle pabo’s 
in Nederland. De methode Muziek Talent 
Express is onderdeel van het muziekcur-
riculum van de pabo van de hogeschool. 
Daarnaast volgen studenten workshops 
van trainers van Aslan Muziekcentrum en 
gebruiken muziekdocenten van de pabo 
onze lesmaterialen: Muziek Talent Express 
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Uitgebreid stedelijk  
en landelijk netwerk
Aslan Muziekcentrum is een 
belangrijke partner in het 
netwerk van het cultuur-
educatieveld. 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, 
waaronder onze kennis over en 
ervaring met diversiteit. 
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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. 

Theater De Krakeling 
Met Theater De Krakeling werken we 
samen voor de (theater)talentafdeling. 
Vorig jaar vond de eindpresentatie van de 
Musical-3-Daagse voor het eerst plaats in 
De Krakeling. Ook organiseerden we een 
podiumbezoek, een ‘meet and greet’ voor 
onze theatertalenten, en traden we op tij-
dens de Vrijheidsmaaltijd. In 2019 zetten 
we de samenwerking voort en zullen we 
een inhoudelijk programma samenstellen 
voor de talentafdeling. 

Stedelijk Museum Amsterdam 
Samen met het Stedelijk Museum Am-
sterdam verzorgen we een muzikale rond-
leiding voor kleuters. Daarnaast heeft 
ons docententeam in 2018 een bijscho-
lingsdag gevolgd in het museum. In 2019 
zetten we onze samenwerking voort en 
blijven we ideeën en inspiratie uitwisselen 
voor kunstlessen op basisscholen.

Codarts 
In 2018 heeft Aslan Muziekcentrum met 
de Aslan Academie een bezoek gebracht 
aan Codarts, het Conservatorium van 
Rotterdam, om de doorstroom voor 
wereldmuziek en -dans voor de leerlingen 
logisch en toegankelijk te maken. Daar-
naast hebben we een aantal gastlessen 
wereldzang en wereldmuziek gegeven. 
Komend jaar staat er opnieuw een bezoek 
van onze talentleerlingen op het program-
ma, 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 2018 
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 leer-
lingen en docenten van roc’s workshops 
op Aslan Muziekcentrum gevolgd. 

Jongerencultuurfonds 
Bij de uitvoering van het project Stimu-
lering Buitenschoolse Cultuureducatie 
werken we actief samen met het Jonge-
rencultuurfonds Amsterdam. In 2018 
maakte een kwart van onze leerlingen 
gebruik van het fonds. 

Lectoraat Kunsteducatie 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 
Kunsteducatie van de Amsterdamse Ho-
geschool voor de Kunsten. In 2018 is de 
publicatie van het onderzoek co-teaching 
Met meer handen in de klas meer muziek 
online beschikbaar gekomen en is het 
lesboekje gedrukt, waardoor het nu voor 
iedereen toegankelijk is geworden.

Digitaal, Op muziek kan je rekenen en Aslan 
Melodie- en Ritmekaarten. De regeling sluit 
aan bij de reeds eerder gestarte regeling 
Impuls Muziekonderwijs voor basisscho-
len en past binnen het brede programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit, dat erop 
gericht is de kwaliteit van het cultuuron-
derwijs in het primair onderwijs in brede 
zin te versterken. 

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 talentprogram-
ma’s van Aslan Muziekcentrum, zodat 
doorstroom zoveel mogelijk gestimuleerd 
wordt. Omgekeerd geeft Aslan Muziek-
centrum vaak workshops op het conser-
vatorium 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 doorlopende leerlijnscholen. 
Sinds 2017 is de saz door het conser-
vatorium een erkend keuze-instrument 
voor de Opleiding Docent Muziek, de 
lessen worden gegeven door Zuhal Gezik 
(artistiek directeur en docent Aslan Mu-
ziekcentrum). Daarnaast organiseerden 
we afgelopen jaar een workshopdag en 
de jaarlijkse Aslan Academie voorstelling 
voor al onze talenten in het conservato-
rium. De leerlingen en ouders maken zo 
op een laagdrempelige manier kennis met 
een eventuele vervolgopleiding. In 2019 
wordt de samenwerking voortgezet. 

Openbare Bibliotheek 
Amsterdam
In 2018 zijn we intensiever 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 2019 voortzetten. 

Stichting MOSA 
Voor de invoering van het Basispakket 
Muziekeducatie is Stichting Muziek op 
School in Amsterdam (MOSA) opgericht. 
Hierin zijn Muziekschool Amsterdam, Mu-
ziekschool Amsterdam Noord, Muziek-
centrum Zuidoost, het Leerorkest, Het 
Concertgebouw en Aslan Muziekcentrum 
vertegenwoordigd. Samen verzorgen wij 
het basispakket muziek op alle basis-
scholen van Amsterdam. In 2018 was er, 
zoals gebruikelijk, sprake van veelvuldig 
contact en onderlinge afstemming tussen 
de MOSA-partners. 

Nieuwe partners > Het komende jaar gaan we op zoek 

naar nieuwe samenwerkingsverbanden om nog meer 

samen te werken op het gebied van talentontwikkeling.

xx > xx xx > xxxx

SAMENWERKINGSVERBANDENSAMENWERKINGSVERBANDEN

“Aslan Muziek-
centrum heeft 
passie voor hun 
leerlingen en doet 
voor kinderen die 
het nodig hebben 
altijd dat extra 
stapje. Daardoor 
kunnen wij samen 
veel leerlingen de 
kans geven om 
zich creatief te 
ontwikkelen”
Hanneke van Wees | directeur/bestuurder 
Jongerencultuurfonds Amsterdam
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EXPLOITATIERESULTAAT & FINANCIELE POSITIE EXPLOITATIERESULTAAT & FINANCIELE POSITIE

Baten 2018 begroting 2017

Directe opbrengsten
publieksinkomsten  595.985 517.238 518.610
sponsoring 2.498 8.000 4.827
overige inkomsten 21.217 36.500 27.370
 
totaal directe opbrengsten 619.691 561.738 550.807
 

Subsidies/bijdragen
bijdrage gemeente Amsterdam Kunstenplan 775.653 764.938 764.938
overige subsidie gemeente Amsterdam 124.494 59.507 143.202

Overige subsidies uit publieke middelen
structurele subsidies 100.000 135.480 155.861
 
totaal publieke subsidies en bijdragen 100.000 135.480 155.861
 

Bijdragen uit private middelen 1.000 89.386 11.716
 
Totaal baten 1.620.838 1.611.049 1.626.524
 
 
 
 
Lasten 2018 begroting 2017

Beheerlasten
personeelskosten  134.806 175.784 166.493
materiële lasten 109.789 126.389 103.240
 
totaal beheerlasten 244.595 302.173 269.733
 

Activiteitenlasten
personeelskosten 1.158.141 1.065.929 950.979
materiële lasten 227.873 259.181 243.796
 
totaal activiteitenlasten 1.386.014 1.325.110 1.194.775
 
Totaal lasten 1.630.609 1.627.283 1.464.508
 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering -9.771 -16.234 162.016
 

Activa 31-12-18 31-12-17
 
Vaste activa
materiële vaste activa 310.737 329.250
 
totaal vaste activa 310.737 329.250
 
Vlottende activa
voorraden 51.508 57.681
vorderingen  216.767 211.050
liquide middelen 265.345 286.427
 
totaal vlottende activa 533.620 555.158
 
Totaal activa 844.357 884.408
 

Passiva 31-12-18 31-12-17

Eigen vermogen
algemene reserve 270.879 195.799
bestemingsfonds 13.742 29.976
bestemmingsreserves 10.439 79.056
 
totaal eigen vermogen 295.060 304.831
 
 
Langlopende schulden 270.673 280.380
 
Kortlopende schulden 278.624 299.197
 
Totaal pasiva 844.357 884.408
 

Functionele exploitatierekening over 2018
bedragen in euro’s

Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming
bedragen in euro’s

Exploitatierekening
I n 2018 is een negatief resultaat 

geboekt van € 9.771,-. In de meer-
jaren begroting Kunstenplan 2018 
was gerekend op een tekort van 

€ 16.234,-. Het resultaat over 2018 valt 
dus gunstig uit.
Op verzoek van de Dienst Kunst en 
Cultuur, en omdat de financiën van Aslan 
Muziekcentrum het toelieten, is Aslan 
Muziekcentrum al in 2018 gegroeid van 
36 naar 42 MTE-scholen. Financieel is 
Aslan Muziekcentrum op gelijke om-
zet gebleven: van € 1.626.524,- naar 
€ 1.620.838,-. Uitgaven en inkomsten 
hebben zich in lijn met de begroting 2018 
ontwikkeld. Aslan Muziekcentrum heeft 
voor het Kunstenplan 2017-2020 een 
liquiditeitsprognose opgesteld waardoor 
reserves worden opgebouwd over de hele 
periode van 4 jaar. 

Balans
Na verrekening van het resultaat 2018 
resteert € 13.742,- in het bestemmings-
fonds voor kunstenplan 2017-2020, 
€ 10.439,- ten behoeve van coördinatie-
kosten in de bestemmingsreserves en is 
€ 75.080,- toegevoegd aan de algemene 
reserve. Daarmee is het vrij besteedbare 
vermogen op € 270.879,- uitgekomen. 
De activa zijn met 4,5% gedaald van 
€ 884.408,- naar € 844.357,- door af-
schrijvingen en lage investeringen. 

Kengetallen
De eigen inkomsten, bestaande uit totale 
directe inkomsten en incidentele bijdra-
gen uit private middelen, bedragen 38% 
van het totaal van de baten. Solvabiliteit 
is min of meer gelijk van 0,53 naar 0,54. 
Liquiditeit is van 1,86 naar 1,92 gegroeid. 
Deze waarden tonen aan dat Aslan 
Muziekcentrum er financieel gezond 
voorstaat.
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N   iet als doelstelling omschre-
ven maar wel een resultaat 
waarop wij trots zijn: de 
officiële certificering van 

de Aslan Opleiding Muziekeducatie als 
post-hbo opleiding. Wij zien dit als een 
erkenning van de deskundigheid die 
binnen ons Opleiding & Trainingscentrum 
is opgebouwd en van de wijze waarop wij 
deze deskundigheid doorgeven.

Vernieuwing blijft een kenmerk van Aslan 
Muziekcentrum – van de verdere ont-
wikkeling van digitale leermiddelen tot 
lesmethodes met een link naar rekenen 
en taal, van een nieuwe activiteit als de 
Musical-3-Daagse tot nieuwe relaties 
met externe partners, zoals LeineRoe-
bana of het Tropenmusuem. Maar bij 
alle vernieuwing blijft het uitgangspunt 
van Aslan Muziekcentrum vooropstaan: 

zoveel mogelijk kinderen stimuleren in 
hun creatieve ontwikkeling, op een zo 
hoog mogelijk artistiek niveau, met res-
pect voor de uiteenlopende culturen van 
hun achtergrond en met zo min mogelijk 
financiële beperkingen.

Een positieve conclusie, zo lijkt het. Toch 
is er een punt van zorg, van zeer grote 
zorg zelfs: onze huisvesting. Hoe ambi-
teus onze plannen ook zijn, en hoeveel 
mogelijkheden wij ook zien om die te rea-
liseren, steeds sterker lopen wij op tegen 
de beperkingen die ons huidige pand ons 
biedt. Een nieuwe, ruimere locatie of een 
aanvulling op het huidige onderkomen 
heeft de hoogste prioriteit. De gemeente 
Amsterdam heeft hulp toegezegd maar 
tot een daadwerkelijke oplossing heeft dit 
helaas nog niet geleid. 

We zijn de gemeente erkentelijk voor de 
integrale toekenning van het door ons 
aangevraagde bedrag voor de huidige 
kunstenplanperiode en zijn blij met de 
aanvullende financiering uit andere 
bronnen. Wij beseffen dat financiering van 
activiteiten op dit moment niet betekent 
dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. 
Ook de invulling van cultuureducatie in 
Amsterdam in een volgende periode kan 
een andere vorm krijgen. Maar hoe de toe-
komst er ook uit zal zien, wij zullen altijd 
de idealen van Aslan Muziekcentrum voor 
ogen blijven houden – in de wetenschap 
dat het enthousiasme en de deskundig-
heid van ons team ervoor zorgen dat we 
elke uitdaging aankunnen.  

Conclusie
Aslan Muziekcentrum heeft in 2018 – net als in het voorgaande  
jaar – de plannen die het voor de kunstenplanperiode 2017-2020  
had ontwikkeld, kunnen realiseren. Het aantal scholen waarop de 
eigen leerlijn Muziek Talent Express wordt gegeven, is weer 
gestegen, de gewenste aantallen leerlingen en activiteiten in na-  
en buitenschoolse context zijn meer dan gehaald. De uitbreiding  
van leerlijnen dans en theater is voortgezet; er is tevens een 
gecombineerde leerlijn geïntroduceerd waarin muziek, dans en 
theater geïntegreerd aangeboden worden. Talentonwikkeling en 
doorstroming van talenten hebben nadrukkelijk aandacht gekregen, 
met de amibitie een ononderbroken lijn van talentontwikkeling te 
kunnen bieden. Het is een greep uit de resultaten van het 
afgelopen jaar. 
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redactie | Annemarie Portier & Tania Barkhuis  

eindredactie | Ton Guiking  

ontwerp & uitvoering | Aan - buro voor visuele communicatie 

fotografie	| Fokke van Saane
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Aslan Muziekcentrum
Corantijnstraat 9
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020- 612 44 46
info@aslanmuziek.nl
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