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DIRECTIE DIRECTIE

Het lange wachten bleek eigenlijk 
een blessing in disguise te zijn 
geweest. Het pand aan de Louis 
Bouwmeesterstraat in Sloter-

vaart, niet zo ver van onze locatie aan de 
Corantijnstraat, biedt ons de kans onze 
ambities voor de toekomst te realiseren. 
Een pand met een eigen grote zaal met 
een podium: begin 2020 kunnen we het in 
gebruik gaan nemen en we verheugen ons 
er enorm op de vele mogelijkheden van 
het pand te gaan benutten. 

Nieuwe mogelijkheden
Met de ingebruikname van dit voor ons 
nieuwe pand kunnen we de wachtlijsten 
wegwerken en ons aanbod uitbreiden. 
De disciplines dans en theater kunnen 
we verder ontwikkelen. Bij muziek zal er 
verbreding plaatsvinden van culturele 
oriëntatie, met een uitbreiding van bijbe-
horende instrumenten in het lesaanbod. 
In 2020 zal de Aslan Academie Opleiding 
voor bijzonder talentvolle leerlingen van 
start gaan, met een uitgebreid program-
ma dat hen de mogelijkheid moet bieden 
door te stromen naar een kunstvakoplei-
ding. En ten slotte biedt het pand tal van 
mogelijkheden om uit te groeien tot een 
cultuurhuis, gericht op een gebruik voor 
en door kinderen en jongeren. Voor veel 
van de voorgenomen activiteiten zijn in 
2019 al voorbereidingen getroffen. 

Buitenschools aanbod
Talentontwikkeling heeft altijd centraal 
gestaan bij Aslan Muziekcentrum. We 
hebben in 2019 verdere stappen gezet om 
de keten van talentontwikkeling sterker 
te maken. Dit betreft niet alleen de door-

stroom van binnenschools naar buiten-
schools aanbod, maar ook in het buiten-
schoolse aanbod zelf. De overkoepelende 
Aslan Academie wordt daarbij uitgebreid 
met verschillende niveaus, maar ook met 
een opleiding Music & Sound Design en 
een Vooropleiding Kunstvakopleiding. 
Deze laatste opleiding is gericht op leer-
lingen voor wie de stap naar een opleiding 
tot professioneel podiumkunstenaar of 
kunstvakdocent nog te groot is.
Orient Connection is een bijzondere 
afdeling van de Aslan Academie, met ver-
schillende niveaus. De instroom van jonge 
kinderen op het eerste niveau, Orient 
Connection Mini, nam in 2019 toe, net zo-
als de doorstroom naar Orient Connection 
Mini Plus. Talentvolle leerlingen kunnen 
via Orient Connection Junior ten slotte 
doorstromen naar de succesvolle Orient 
Connection, onderdeel van de Academie 
Opleiding. 

Binnenschools aanbod
Er blijft vanuit de scholen veel vraag 
naar onze doorgaande leerlijnen. Met de 
Muziek Talent Express bereikten we in 
2019 44 scholen, meer dan het aanvanke-
lijke met de gemeente in het Kunstenplan 
2017-2020 afgesproken aantal. De digi-
tale ondersteuning van deze leerlijn werd 
in 2019 door wethouder Touria Meliani 
feestelijk gelanceerd tijdens een werkbe-
zoek aan De Einsteinschool in Amsterdam 
Nieuw-West, waar zij een muziekles van 
Aslan Muziekcentrum bijwoonde. Deze 
digitale ondersteuning is nu landelijk 
toegankelijk.
De leerlijnen Dans Talent Express en 
Theater Talent Express zijn in 2019 verder 

gegroeid. Ze werden door veel scholen als 
2e of 3e leerlijn gekozen. De Dans Talent 
Express is al op een flink aantal scholen 
getest en verder ontwikkeld, de Theater 
Talent Express is na een testfase op diver-
se scholen inmiddels ook in zijn geheel op 
een school uitgevoerd en zal in 2020 op 
meer scholen gestart worden.

Net als in 2018 hebben we ons in 2019 
ingezet voor het knelpunt van het 
lerarentekort in het primair onderwijs. 
Met behulp van de subsidieregeling voor 
werkdrukvermindering organiseerden we 
op een aantal scholen korte projecten en 
structurele lessen van een jaar. Deze inzet 
willen we, voor zover hiervoor voldoende 
kunstvakdocenten vanuit Aslan Muziek-
centrum beschikbaar zijn, continueren. 
Talentontwikkeling, via een doorstroom 
vanuit de scholen naar buitenschoolse 
activiteiten – op de schoollocatie zelf of 
elders – blijft nadrukkelijk onze aandacht 
krijgen, mede door de inzet van onze ta-
lentscouts. Daarbij streven wij ernaar de 
band met de scholen te versterken om zo 
ons muziek-, dans- en theateronderwijs in 
het curriculum te verankeren.  

Expertise & Opleidingscentrum
Ons Expertise & Opleidingscentrum richt 
zich primair op het trainen en bijscholen 
van onze vakdocenten. Voor de Aslan 
Opleiding Muziekeducatie, die in 2018 
door CPION erkend werd als post-hbo 
opleiding, is landelijke belangsteling. 
Afgestudeerden stromen door naar de 
arbeidsmarkt, op Aslan Muziekcentrum 
zelf of elders. In de nabije of iets verdere 
toekomst willen wij ook voor dans en the-
ater een post-hbo opleiding aanbieden.
Kenmerkend voor Aslan Muziekcentrum is 
de voortdurende innovatie wat lesme-
thodes en lesmaterialen betreft. En altijd 
volgen wij hierbij onze vast methodiek: 
ontwikkelen, testen in de praktijk, bijstel-
len, weer testen en tenslotte uitbrengen 
en implementeren. Voor onze lesmetho-
des en lesmaterialen is veel belangstel-
ling, vooral voor Muziek Talent Express 
Digitaal en de publicatie/lesmethode 
Muziek is een taal.

Toegankelijke cultuureducatie
Elk kind, ongeacht culturele of sociale 
achtergrond, heeft recht op cultuuredu-
catie van het hoogste niveau. En elk kind 
moet daarbij de kans krijgen zijn of haar 

talent optimaal te ontplooien. Aslan 
Muziekcentrum brengt deze zienswijze 
al jaren met overtuiging in praktijk. Wij 
werken binnen en buiten ‘onze’ scholen 
in wijken die als ‘moeilijk’ bekend staan, 
waar het lastig is kinderen en jongeren te 
bereiken, al helemaal waar het cultuur- 
educatie betreft. Toch lukt ons dat, we 
zeggen het met gepaste bescheidenheid 
maar ook met voldoening. Wij volgen 
daarbij ons eigen pad om drempels te 
verlagen. We brengen het participatie-
project Muziek, Dans & Theater in mijn 
Buurt naar diverse buurten. We doen er 
ook andere projecten, zoeken contact met 
ouders en zetten ouderkoren op, en ‘onze’ 
kinderen treden op in hun eigen buurt. 
Met genoegen zien we hoe een zaal vol 
zit met trotse ouders om hun kinderen 
te zien optreden met muziek, dans en 
theater.
Wij zetten ons met verve in om leerlingen 
zover mogelijk te laten komen met hun 
talent, zelfs als de financiële thuissituatie 
hiervoor te problematisch is.
 
Waarom al die moeite? Omdat elk kind 
telt, élk kind. En omdat het in lijn is met 
onze visie. Om hieruit te citeren:
‘Aslan Muziekcentrum wil 

grenzen overstijgen vanuit de gedachte dat 
muziek, dans en theater grenzeloos zijn, ge-
loven dat artistieke uitingen door hun aard 
meer begrip tussen verschillende groepen 
kunnen brengen (…) Dit geloof in harmonie 
en verdraagzaamheid wil Aslan Muziek-
centrum in een multiculturele context 
uitdragen. Aslan Muziekcentrum probeert te 
voelen wat er in de samenleving leeft, wil via 
muziek-, dans- en theatereducatie daarop 
inspelen: talenten tot bloei laten komen en 
kinderen en ouders een gevoel van trots en 
eigenwaarde meegeven.’

Inspelen op wat er in de samenleving 
leeft: wij hebben het in 2019 naar beste 
vermogen weer gedaan. En zullen ons 
met docenten en andere medewerkers 
van Aslan Muziekcentrum blijven inzetten 
om ook in het komende jaar die uitdaging 
aan te gaan. Onze kinderen en jongeren 
zijn het meer dan waard.

Het bestuur van Aslan Muziekcentrum,
Zuhal Gezik & Levent Aslan

In de jaarverslagen van 
Aslan Muziekcentrum van 
de afgelopen jaren kwamen 
twee onderwerpen steeds 
prominent naar voren. Het ene 
was dat de doelstellingen voor 
het betreffende jaar gehaald 
waren – vaak zelfs meer dan 
dat – en dat er veel waardering 
in het veld bestond voor onze 
methodes en aanpak. Het 
andere thema was minder 
positief: het betrof het gebrek 
aan ruimte. Het was een situatie 
die steeds meer belemmerend 
ging werken, met onder meer 
wachtlijsten voor verschillende 
lessen als gevolg. Eind 2019 
werd duidelijk dat het verslag 
over dat jaar een ander geluid 
zou kunnen laten horen. Er was 
eindelijk uitbreiding van ruimte 
gevonden, in de vorm van een 
tweede locatie. 

Bestuursverslag
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rende bedrag in het bestemmingsfonds 
van € 13.742,- wordt daarom aan het 
bestemmingsfonds onttrokken. Effec-
tief wordt er € 14.144,- op de algemene 
reserve afgeboekt. Het resultaat 2019 
valt dus negatief uit. Daarmee is het vrij 
besteedbare vermogen op € 256.735,- 
uitgekomen. Het resultaat is op dit punt 
conform de meerjarenbegroting en het 
besluit van de raad van toezicht. In de 
begroting 2020 is wederom een tekort te 
verwachten, vanwege overprestatie in het 
basispakket. De bestemmingsreserve van 
€ 10.439,- wordt daarom gehandhaafd 
voor deels dekking van dit toekomstige 
tekort. Aslan Muziekcentrum heeft voor 
het Kunstenplan 2017-2020 een liquidi-
teitsprognose opgesteld waardoor reser-
ves zijn opgebouwd over de hele periode 
van vier jaar.
In de verschillenanalyse van de realisatie 
2019 ten opzichte van de begroting is de 
toelichting op de activiteiten aangaande 
cultuureducatie en talentontwikkeling 
opgenomen. Financieel is de omzet van 
Aslan Muziekcentrum flink gestegen: 
van € 1.630.609,- naar € 1.719.873,-. 
Uitgaven en inkomsten hebben zich wel 
in lijn met de begroting 2019 ontwikkeld. 
De activa zijn met 8,5 % gestegen van 
€ 844.357,- naar € 922.519,- door een 
flinke stijging in de liquide middelen, met 
name door een voorschot ten behoeve 
van de huisvestingslasten in de Louis 
Bouwmeesterstraat. Dit laat onverlet dat 
Aslan Muziekcentrum, zoals vele cultu-
rele 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. Voor 2020 zijn zo twee ver-
volgprojecten op Muziek, Dans & Theater 

in mijn Buurt gehonoreerd in januari 2020, 
die zullen starten per 1 maart 2020. 
De eigen inkomsten, bestaande uit 
totale directe inkomsten en incidentele 
bijdragen uit private middelen, bedragen 
39% van het totaal van de baten. Met de 
werkdrukverminderinggelden hebben veel 
scholen extra naschoolse en binnen-
schoolse activiteiten bij Aslan Muziekcen-
trum ingekocht. Verder bestaan de eigen 
inkomsten uit verkopen van lesmaterialen 
en instrumenten. 

Bestuur en organisatie
Sinds 2017 heeft stichting Aslan Muziek-
centrum een raad-van-toezicht-model. 
Linda Bouws (voorzitter), Godfried Lam-
briex (penningmeester) en Maria Wüst 
(secretaris) vormen de raad van toezicht. 
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. Het 
docentenbestand bestaat voornamelijk 
uit Amsterdammers die de samenstelling 
van de Amsterdamse bevolking weer-
spiegelen. Aslan Muziekcentrum past 
de Governance Code Cultuur en de Code 
Culturele Diversiteit toe. In 2019 heeft 
de raad van toezicht vier keer vergaderd. 
Een evaluatie van het functioneren van de 
raad zelf en 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 2019 is de organisatie door het vertrek 
van een aantal medewerkers in december 
2019 van 14,7 fte gekrompen naar 13,0 
fte in vaste dienst en hebben 140 vakdo-
centen als zzp’er voor Aslan Muziekcen-
trum gewerkt. In januari en februari 2020 

zijn twee nieuwe fulltime medewerkers 
aangetrokken. 
Tenslotte heeft de raad het jaar 2019 
afgesloten met de voordracht van Özkan 
Gölpınar als nieuw te benoemen lid raad 
van toezicht in 2020. Özkan Gölpınar is 
binnen de culturele wereld een deskun-
dig adviseur, met veel ervaring. Voor de 
opvolging van penningmeester (2020) en 
voorzitter (2021) wordt geworven.

Het Aslan Expertise- en Opleidingscen-
trum en de trainingen die Aslan Muziek-
centrum het jaar door aanbiedt, zorgen 
voor een doorgaande leerontwikkeling 
van veel Amsterdamse vakdocenten. 
Aslan Muziekcentrum hanteert honoraria 
en salarissen, gebaseerd op het niveau 
van deskundigheid dat gevraagd wordt. 
Hiermee voldoet het zoveel mogelijk aan 
de Fair Practice Code. 
Sinds 25 mei 2018 is het privacy-state-
ment aangepast. Uiteraard blijft Aslan 
Muziekcentrum vertrouwelijk en zorgvul-
dig 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 Levent Aslan en Zuhal Gezik 
en alle medewerkers van Aslan Muziek-
centrum voor een afwisselend en stimule-
rend 2019.

Amsterdam, 16 maart 2020

Namens de raad van toezicht,
Godfried Lambriex | penningmeester
Linda Bouws | voorzitter

RAAD VAN TOEZICHT RAAD VAN TOEZICHT

Een tweede locatie
Vanaf februari 2019 heeft Aslan Mu-
ziekcentrum een kleine opslagruimte 
gehuurd aan de Ottho Heldringstraat 
om het gebouw aan de Corantijnstraat 
te ontlasten. In het contact met een 
makelaar die geïnteresseerd raakte in 
de vraag naar huisvesting van Aslan 
Muziekcentrum, kwam het pand van het 
Apostolisch Genootschap in Slotervaart 
ter sprake, waarna met het genootschap 
contact werd gelegd. Na enkele gesprek-
ken is besloten gebruik te maken van het 
aanbod van het Apostolisch Genootschap 
het pand de komende jaren samen te 
benutten. Hiermee heeft Aslan Muziek-
centrum vanaf 1 januari 2020 op de Louis 
Bouwmeesterstraat 214 eindelijk het 
podium en de uitbreiding in leslokalen, 
waarnaar zo lang gezocht is. 

Aslan Academie Opleiding
In juni 2019 zijn de eerste gesprekken 
over het Kunstenplan 2021-2024 gestart. 
Aslan Muziekcentrum is in de laatste 
twintig jaren dermate gegroeid dat het nu 
een van zijn oorspronkelijke wensen, het 
niveau van de leerlingen in een eigen Aca-
demie naar een ingangsniveau voor con-
servatorium of dansacademie te brengen, 
vorm kan geven. Al eerder zijn leerlingen 
vanuit een persoonlijke begeleiding naar 

een conservatorium doorgestroomd, maar 
er was nog geen structurele vooroplei-
ding voor meerdere leerlingen tegelijk. 
De ontwikkeling van de Aslan Academie 
Opleiding is in de aanvraag voor subsidie 
2021-2024 verder uitgewerkt en sluit 
perfect aan op het beleid van wethouder 
Meliani voor het vergroten van de kansen 
op talentontwikkeling voor talentvolle 
jongeren in Amsterdam. 

Onderwijsaanbod
2019 is het derde jaar van Kunstenplan 
2017-2020, waarin het doel voor Aslan 
Muziekcentrum was een uitbreiding van 
het aantal scholen met een basispakket 
naar 38 scholen te realiseren en tevens 
een buitenschools aanbod van 10% van de 
schoolleerlingen te ontwikkelen. Op ver-
zoek van de Dienst Kunst en Cultuur, en 
omdat de financiën van Aslan Muziekcen-
trum het toelieten, is het bereik in 2019 
verder gegroeid naar 44 Muziek Talent 
Express-scholen uit de in totaal 68 door 
Aslan Muziekcentrum bediende primair 
onderwijs scholen in en om Amsterdam. 
Daarnaast zijn nog acht vo/vmbo scholen 
bediend met projectaanbod. Op de scho-
len hebben 14.024 leerlingen les gekregen 
van Aslan Muziekcentrum. Op de locatie 
in de Corantijnstraat en in de overige 
buitenschoolse lessen (Muziek, Dans 
& Theater in mijn Buurt in Amsterdam 
West en Nieuw-West, talentgroepen van 
de Muziek Talen Express-scholen, etc.) 
hebben 1.313 leerlingen les gekregen, 
waarmee ook de doelstelling van circa 
10% buitenschools aanbod is gehaald. De 
verdere toelichting op het realiseren van 
de kwantitatieve prestatieafspraken is 
opgenomen in een bijlage bij het jaarver-
slag 2019. 

Financiën
In 2019 is een negatief resultaat geboekt 
van € 27.886,-. In de meerjarenbegro-
ting Kunstenplan 2019 was gerekend op 
een tekort van € 16.770,-. Het reste-

Muziek Talent Express Digitaal > In 2019 vond de 

feestelijke lancering van Muziek Talent Express Digitaal 

plaats. Wethouder Touria Meliani was daarbij op 

werkbezoek bij een muziekles van Aslan Muziekcentrum 

op De Einsteinschool. 

Verslag raad van toezicht
2019 was voor Aslan Muziekcentrum en de raad van toezicht 
een belangrijk jaar. De zoektocht naar een ruimere, aanvullende 
huisvesting is na vier jaar afgerond. De huisvesting wordt met 
ingang van 2020 uitgebreid met een locatie in Slotervaart, die recht 
doet aan de groei en bloei van Aslan Muziekcentrum. 2019 was ook 
het jaar waarin de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag voor 
het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 aanvingen. En 2019 was het 
laatste jaar waarin de raad van toezicht in de huidige samenstelling 
functioneerde.



BINNENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

8

ja
ar

ve
rs

la
g 

20
19

9

jaarverslag 2019

Met deze benadering geven 
wij gestalte aan ons streven 
zowel verbreding als ver-
dieping in ons onderwijs te 

realiseren, en zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren de kans te geven hun talenten te 
ontwikkelen, ongeacht culturele of sociale 
achtergrond.

Route van talentontwikkeling
Aslan Muziekcentrum heeft altijd sterk in-
gezet op talentontwikkeling. Wij scouten 
systematisch op de scholen veel talent 
waar wij muziek-, dans- en theaterlessen 
geven en bij onze buitenschoolse activitei-
ten (op schoollocaties of in de wijken), en 
zetten ons ervoor in de kinderen te laten 
doorstromen naar Aslan Muziekcentrum 
of een van de andere educatie-aanbie-
ders. 
Het programma voor talentontwikkeling 
hebben we georganiseerd in vier stadia: 
Kennismaken: kennismakingscursussen 
en jaarcursussen muziek, dans, theater, 
Orient Connection Mini.
Ontwikkelen: privé- en groepslessen 
muziek, dans en theater, doorgaande leer-
lijnen muziek, theater en dans (deze zijn 
binnenschools), talentbands, -koren en
ensembles.
Bekwamen: Aslan Academie, Orient Con-
nection Mini Plus en Junior.
Excelleren: Aslan Academie Opleiding, 
Orient Connection, vooropleiding kunst-
vakopleiding. 

Naast de indeling in niveaus is er ook een 
indeling in vier leeftijdsgroepen: 0 tot 4 
jaar, 4 tot 12 jaar, 12 tot 21 jaar en vanaf 
21 jaar. Zie voor een volledig overzicht 

van de route van talentontwikkeling het 
stroomschema: pag. 12. 

Kennismaken
Het buitenschoolse kennismakingsaan-
bod is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar 
en bestaat uit introductiecursussen mu-
ziek, dans en theater, van 10 lessen of een 
jaar. De nadruk lag, net als het voorgaan-
de jaar, op het aanbieden van cursussen 
waarbij verschillende kunstdisciplines 
met elkaar worden gecombineerd, zoals 
Levend Prentenboek (theater, muziek) en 
Muziek & Dans voor Peuters en Kleuters. 
Samen met de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam organiseerden we activi-
teiten tijdens de voorleesmiddagen om 
aandacht te generen voor de cursussen. 
De belangstelling voor de cursussen nam 
in 2019 toe, vooral voor Orient Connecti-
on Mini. 

Ontwikkelen
Het buitenschools programma op dit 
niveau bestaat uit privé- en groepslessen 
muziek, en jaarcursussen dans en theater. 
In 2019 hebben we meer de nadruk 
gelegd op de doorstroom van talenten 
van privé- en groepslessen naar de Aslan 
Academie. Helaas konden we vanwege 
ruimtetekort een deel van de wachtlijst 
voor bepaalde instrumenten niet weg-
werken. 

Muziek
Wij bieden een unieke keuze aan instru-
mentale lessen en vocale lessen uit diver-
se culturen, met instrumenten als viool, 
piano, gitaar, ud, saz en ney. In 2019 
boden we ook DJ-lessen aan, waarbij de 

Talentontwikkeling: 
van kennismaken tot 
excelleren
Aslan Muziekcentrum biedt 
een kwalitatief hoogstaand 
buitenschools programma in 
muziek, dans en theater. Er is 
een breed aanbod voor kinderen, 
jongeren en volwassenen, op 
onze eigen locaties, op scholen 
(buiten schooltijd) en in de 
eigen buurt. De lessen zijn 
cultureel-divers, in diverse 
stijlen en tradities. In 2019 lag 
de focus op de uitbreiding van 
het dans- en theateraanbod, 
kwaliteitsverbetering van 
de Aslan Academie en de 
doorstroom van talenten: van 
binnenschoolse lessen naar 
het buitenschools programma, 
vanuit buitenschoolse lessen 
naar de Aslan Academie, of 
vanuit de Aslan Academie naar 
een vervolgopleiding.

BUITENSCHOOLS PROGRAMMA
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leerlingen met behulp van het software-
programma Ableton hun eigen beats kun-
nen maken. Met de komst van de nieuwe 
locatie in 2020 kunnen we eindelijk de 
wachtlijst aanpakken en meer kinderen 
de mogelijkheid geven om muziekles te 
volgen. Ook zullen we ons programma 
uitbreiden met lessen op meer instrumen-
ten uit verschillende culturen. 

Dans
Er zijn het afgelopen jaar geen grote 
wijzigingen geweest in het dansaanbod. 
De nadruk lag meer op het laten doorstro-
men van binnenschoolse leerlingen naar 
de buitenschoolse danscursussen, zoals 
Urban Dance en Breakdance. In 2020 gaan 
we het dansaanbod flink uitbreiden en 
aanvullen met dansstijlen uit verschillen-
de culturen, zoals Klassiek Ballet en Afro 
Dance. De samenwerking met LeineRoe-
bana wordt volgend jaar geïntensiveerd. 

Theater
In 2019 zijn de leerlingen van de Thea-
terklas doorgestroomd naar de Theater 
Talentklas. Het theaterproject Buut Vrij! 
kreeg een vervolg, waarbij een tiental 
theaterleerlingen en leerlingen van een 
aantal Muziek Talent Express-scholen 
meededen met de theatervoorstelling van 
AchterdebergProducties. De voorstelling 
tourde tot en met november 2019 en 
januari 2020 in verschillende Amster-
damse theaters (Internationaal Theater 
Amsterdam, Theater De Krakeling, 
Podium Mozaïek, Theater de Meervaart). 
Ook in 2020 blijven we samenwerken met 
AchterdebergProducties. 

Bekwamen en excelleren

Aslan Academie
De Aslan Academie vormt, samen met 
Orient Connection, de kern van het 
talentontwikkelingsprogramma van Aslan 
Muziekcentrum. Al naar gelang van hun 
niveau kunnen kinderen en jongeren 
van 8 t/m 18 jaar vanuit de scholen en 
buitenschoolse activiteiten (zoals Ta-
lentbands op de schoollocaties of vanuit 
wijkprojecten) doorstromen naar de Aslan 
Academie (‘bekwamen’) of de in 2020 van 
start gaande Aslan Academie Opleiding 
(‘excelleren’). Uiteraard geldt dit ook voor 
degenen die op Aslan Muziekcentrum les 
krijgen, individueel of in groepslessen. 

In 2019 hebben we het scouten van 
talenten geïntensiveerd op scholen en 
tijdens samenspelavonden en optredens 
op onze eigen locatie. Het animo voor de 
Aslan Academie nam toe en de doorstro-
ming verliep naar wens. De talenten van 
de Theaterklas stroomden, zoals gezegd, 
door naar de Theater Talentklas, het We-
reldorkest kreeg een vervolg in het Aslan 
Talentorkest en talenten uit de Orient Con-
nection Mini stroomden door naar Orient 
Connection Mini Plus. De Aslan Academie 
bestaat nu uit de volgende talentgroepen: 
The Voice of Aslan (vocaal), The Moves of 
Aslan (dans), The Sound of Aslan (pop-
band), Aslan Talentorkest (diverse stijlen, 
zoals klassiek, klezmer), De Trommelclub 
(percussie), Theater Talentklas, Productie-
klas, The Musical of Aslan, Orient Connection 
Mini Plus en Orient Connection Junior. Bij 
al deze groepen gaat het, gedachtig de 
cultureel-diverse aanpak van Aslan Mu-
ziekcentrum, om muziek, dans en theater 
uit uiteenlopende culturele tradities. Leer-
lingen krijgen daarnaast theorieles, volgen 
workshops, gastlessen en krijgen privéles. 

Onze inspanningen van de afgelopen 
jaren voor de Aslan Academie hebben 
ertoe geleid dat een aantal leerlingen van 
de academie klaar is om door te stromen 
naar een hoger niveau. Vandaar dat de 
Aslan Academie uitgebreid wordt met een 
Aslan Academie Opleiding, die eind 2020 
van start gaat. Daarnaast zullen twee 
andere opleidingen als onderdeel van 
het overkoepelende Academie-concept 
worden aangeboden. Met de uitbreiding 
en verdieping van de Aslan Academie 
– waarvan de voorbereiding in 2019 is 

gestart – willen we ook de doorstroming 
naar een vervolgopleiding bevorderen.
De Aslan Academie zal vanaf 2020 be-
staan uit: 
Aslan Academie Junior | stadium bekwa-
men (meerjarenprogramma op de vrijdag/
zondag) 
Aslan Academie Opleiding | stadium 
excelleren (vierjarig programma op de 
zaterdag) 
Music & Sound Design | tweejarig pro-
gramma op de zaterdag 
Vooropleiding Kunstvakopleiding | eenjarig 
programma op de zaterdag 
 
Orient Connection
Een bijzondere positie in de talentontwik-
keling heeft Orient Connection. Deze groep 
vormde ooit de basis voor wat Aslan Mu-
ziekcentrum nu is. 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. De groep kent vier 
leeftijdscategorieën – waarmee er dus in 
feite sprake is van verschillende groepen, 
alle onder de vlag van Orient Connec-
tion – beginnend met een leeftijd van 4 
jaar. Het niveau varieert van beginners 
tot conservatoriumniveau. Vanuit Orient 
Connection stromen al gedurende vele 
jaren leerlingen door naar Codarts. Vijf 
van deze bij Codarts afgestudeerden 
zijn teruggekomen als muziekdocent bij 
Aslan Muziekcentrum. Orient Connection 
bestaat uit de top van de talentafdeling. 
In 2019 nam het aantal leerlingen voor 
Orient Connection toe. Zowel bij de 
instroom op beginnersniveau, Orient Con-
nection Mini, als bij Orient Connection 
Junior. Ook stroomden de leerlingen van 
Orient Connection Mini door naar Orient 
Connection Mini Plus.

Muziek, Dans & Theater  
in mijn Buurt
Het participatieproject Muziek, Dans & 
Theater in mijn Buurt is gericht op kinderen 
en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
die niet vanzelfsprekend naar muziek-, 
dans- of theaterles komen. Op 10 locaties 
in West en Nieuw-West boden we 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 instrumentale, 
dans- of theaterlessen. Het cursusgeld 
wordt voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen met inkomens onder de grens 
van 120% minimumloon vergoed door een 
bijdrage van het Jongerencultuurfonds 
Amsterdam. 
We bereikten in 2019 165 kinderen met 
dit project. Het afgelopen jaar lag de 
focus op het verbinden van de kinderen 
en jongeren met Aslan Muziekcentrum. 
Gedurende het jaar organiseerden we een 
aantal workshops op onze eigen locatie 
om de leerlingen en hun ouders kennis 
te laten maken met ons cursusaanbod. 
Daarnaast bezochten we samen met de 
DJ-leerlingen een open dag bij ROC Pact+ 
en kregen pianoleerlingen een rondleiding 
bij pianowinkel Bol & Sanders. Ook trad 
een aantal zangleerlingen van het project 
op in het voorprogramma van Orient 
Connection in de Augustinuskerk. Op 
deze manier proberen we de ouderbetrok-
kenheid te vergroten en de doorstroming 
van talenten te stimuleren. In 2020 krijgt 
Muziek, Dans & Theater in mijn Buurt een 
vervolg. 

“Aslan Muziekcentrum voelt als een 
soort thuis, je kan hier ook helemaal 

jezelf zijn. Iedereen is heel erg aardig 
en je kent ook bijna iedereen.” 

Leerling Theater Talent Klas | Aslan Academie

2-12 jaar

leerlingen
2019  2018

lessen
2019  2018

1.090 1.048 10.982 9.699

13-18 jaar109 97 1.977 1.895

18+114 120 1.075 911

Totaal

1.313 1.265 14.034 12.505

Bereik buitenschools programmaBereik buitenschools programma

optredens

2019  2018

247

bezoekers 12.923

Bereik optredens en bezoekers 
binnenschools en buitenschools 
programma

12.92310.014

247259
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Optredens
Een essenstieel aspect van de Aslan- 
methode is het optreden voor publiek. 
Van jongs af aan en op alle niveaus treden 
onze leerlingen op. Het kan gaan van 
presentaties op onze eigen locatie, op 
scholen of in buurtcentra, tot optredens 
op professionele podia zoals Theater 
de Meervaart of het Conservatorium 
van Amsterdam. Of het nu gaat om een 
optreden waarbij vooral ouders, familie 
en bekenden aanwezig zijn, of om een 
presentatie in Paradiso of op een ander 
bekend podium voor een breed publiek, 
de gedachte erachter is hetzelfde: het 
laat kinderen en jongeren beseffen dat de 
eigen prestatie het waard is om gehoord 
en gezien te worden. Het draagt bij aan 
hun gevoel – en dat van hun ouders – van 
eigenwaarde en trots. 

Mudans Festival
Eens per jaar treden alle buitenschoolse 
leerlingen van Aslan Muziekcentrum 
samen op tijdens het jaarlijks Mudans 
Festival. 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. 
Ouders krijgen hier inzicht in de ontwik-
keling en voortgang van de leerlingen en 
ervaren, net als hun kinderen zelf, het 
plezier van samen optreden. Samenspel 
wordt gestimuleerd door leerlingen in 
ensembles, bands en kleine orkestjes te 
laten optreden. In de weken voorafgaand 
aan het Mudans Festival organiseerden 
we daarom samenspeelweken vol repeti-
ties en gezamenlijke lessen. In 2020 gaan 
het we samenspel nog meer stimuleren en 
laten we leerlingen langer samenspelen in 
een vaste samenstelling. 

Verdere optredens
Alle leerlingen die les hebben op Aslan 
Muziekcentrum zelf, treden minimaal 
twee keer per jaar op. Naast de vele kleine 
en grote leerlingenpresentaties – waaron-
der het Mudans Festival – hebben we ook 
vorig jaar weer op een aantal Amster-
damse podia gestaan. In 2019 traden 
de talentgroepen op tijdens de jaarlijkse 
voorstelling in het Conservatorium van 
Amsterdam, een evenement dat altijd 
druk wordt bezocht en waarbij we onze 
leerlingen en ouders de kans bieden om 
kennis te maken met een vervolgoplei-
ding. Verder trad Orient Connection op in 
Paradiso tijdens de Korendagen Paradiso, 
en samen met de The Voice of Aslan en 
een talentband van een Muziek Talent 
Express-school tijdens het festival The 
Road to Paradiso. Naast deze bands deden 
schoolbands van het Cygnus, Cartesius, 
IVKO en Vossius College mee. Alle bands 
werden door ons gecoacht. Ook trad 
een aantal leerlingen van Orient Con-
nection op in performances in het kader 
van de kunstmanifestatie On Friendship/
(Collateral Damage) III - The Third Galut: 
Bagdad, Jerusalem, Amsterdam, op podia 
als het Goethe-Institut, Podium Mozaïek 
en Hermitage Amsterdam. The Voice of 

Aslan en het Aslan Volwassenenkoor de-
den mee met de buurtgerichte versie van 
de Korendag van Paradiso in Ru Paré. Al 
eerder werd vermeld hoe theaterleerlin-
gen van de talentafdeling meededen met 
een productie van AchterdebergProduc-
ties. De dansgroep The Moves of Aslan, 
ten slotte, heeft een bezoek gebracht aan 
het dansgezelschap ICK en een repetitie 
bijgewoond. De leerlingen zijn vervolgens 
in hun eigen lessen aan de slag gegaan 
met dit dansmateriaal. 
Ook leerlingen die elders buitenschools 
deelnemen aan lessen van Aslan Muziek-
centrum krijgen de kans op te treden. Zo 
sloten kinderen en jongeren die deelna-
men aan Muziek, Dans & Theater in mijn 
Buurt, dit project af met een optreden in 
hun eigen buurt.
In totaal bezochten 10.014 mensen 259 
presentaties en voorstellingen van Aslan 
Muziekcentrum. 

Route van Talentontwikkeling > Het programma 

voor talentontwikkeling hebben we georganiseerd in 

vier stadia: kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en 

excelleren. De komende jaren gaan we vooral inzetten  

op bekwamen en excelleren (Aslan Academie Junior en 

Opleiding). 

Baby’s & peuters 
0-4 jaar

Kinderen
4-12 jaar

Jongeren
12-20  jaar

Volwassenen
v.a. 21 jaar

Locatie: Aslan
• Privé- en groepslessen 

muziek, dans, theater 
• Samenspelgroepen
• Trainingen 

Locatie: Aslan
• Privé- en 

groepslessen 
muziek, dans, 
theater

• Samenspel-
groepen

Locatie: Aslan
• Privé- en groeps-

lessen muziek, 
dans, theater

• Samenspelgroe- 
pen

Locatie: scholen 
PO (na schooltijd)
• Groepslessen 

muziek, dans, 
theater

• Talentbands,  
-koren,  
-ensembles, 
dans, theater

Buitenschools ontwikkelen

Locatie: Aslan
• Orient Connection
• Samenspelgroepen

Locatie: Aslan
• Aslan Academie Junior, 

talentgroepen
• Orient Connection 

(Junior)

Locatie: Aslan
• Aslan Academie Junior, 

talentgroepen
• Orient Connection Mini 

Plus, Junior

Buitenschools bekwamen

Locatie: Aslan
• Orient Connection
• Samenspelgroepen 
• Post-hbo Aslan Oplei-

ding Muziekeducatie
• Trainingen/opleidingen 

muziek, dans, theater

Locatie: Aslan
• Aslan Academie 

Opleiding
• Orient Connection
• Vooropleiding Kunst-

academie, Music & 
Sound Design opleiding

Locatie: Aslan
• Aslan Academie 

Opleiding
• Orient Connection 

Buitenschools excelleren

Locatie: scholen
• Ouderkoren
• Coaching/training

Locatie: scholen VO
• Workshops/korte 

projecten

Locatie: scholen PO
• Artiestenkaravaan
• Workshops/korte 

projecten

Locatie: voorschool/KDV
• Kennismakingscur-

sussen muziek, dans, 
theater

Binnenschools
kennismaken

Locatie: scholen MBO/
HBO
• Coaching Talentklas, 

Kunstklas

Locatie: scholen VO
• Leerlijn Music M 

Express

Locatie: scholen MBO/
HBO
• Coaching Talentklas, 

Kunstklas

Locatie: scholen PO
• Leerlijnen MTE, DTE, 

TTE
• Groepslessen muziek, 

dans, theater

Binnenschools ontwikkelen

Locatie: Aslan
• Privé- en groepslessen 

muziek, dans, theater
• Samenspelgroepen
• Trainingen 

Locatie: Aslan
• Jaarcursussen 

muziek, dans,  
theater

Locatie: Aslan
• Kennismakings- 

cursussen mu- 
ziek, dans, theater

• Jaarcursussen  
muziek, dans, 
theater

• Orient Connec-
tion Mini

Locatie: scholen 
PO (na schooltijd)
• Kennisma- 

kingscursussen 
muziek, dans, 
theater

Locatie: Aslan
• Kennisma- 

kingscursussen 
muziek, dans, 
theater

Buitenschools
Kennismaken

BUITENSCHOOLS PROGRAMMA
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Aslan Muziekcentrum biedt 
leerlijnen muziek, dans en the-
ater aan. De inhoud van het 
programma wordt op de be-

hoefte van een school afgestemd. In 2019 
hebben we met ons scholenprogramma 
vooral ingezet op de verankering van onze 
lessen op de scholen, de doorgeleiding 
naar buitenschools aanbod, en uitbreiding 
van onze activiteiten in het voortgezet 
onderwijs. 

Route van talentontwikkeling
In het binnenschools onderwijs pro-
beren we al jaren de doostroom naar 
buitenschoolse activiteiten op Aslan 
Muziekcentrum of bij een van de andere 
educatie-aanbieders te bevorderen. Hier 
ligt een belangrijke rol voor onze vakdo-
centen, die wij in onze trainingen bewust 
op dit aspect bijscholen. In het bijzonder 
geldt dit voor de docenten die als scout of 
combinatiefunctionaris (in de toekomst: 
cultuurcoach) functioneren, en kinderen 
kunnen stimuleren en begeleiden naar 
een vervolgtraject (meer hierover later).
De talentontwikkeling voor het binnen-
schoolse programma richt zich op de 
volgende niveaus:
Kennismaken: Artiesten Karavaan (een-
daagse multidisciplinaire dag), eenmalige 
workshops, korte projecten.
Ontwikkelen: leerlijnen Muziek Talent 
Express, Dans Talent Express, Theater 
Talent Express, talentgroepen en groeps-
lessen muziek, dans, theater.

Kinderen van de scholen met een leerlijn 
Muziek Talent Express, Dans Talent 
Express en Theater Talent Express kunnen 

doorstromen naar een talentgroep. De 
talenten maken kennis met en verdiepen 
zich in muziek-, dans- en theaterstijlen 
uit verschillende culturen. Afhankelijk 
van hun talent en ambitie kunnen deze 
leerlingen verder doorstromen naar bui-
tenschoolse lessen op de school, lessen in 
hun eigen wijk via het participatieproject 
Muziek, Dans & Theater in mijn Buurt, 
privé-en groepslessen op onze eigen 
locatie en naar de talentopleiding Aslan 
Academie. Afgelopen jaar hebben we ex-
tra ingezet op deze doorstroom, al verliep 
dit, door het gebrek aan geschikte ruimte, 
niet optimaal. Met de ingebruikname van 
de nieuwe locatie kunnen we steviger op 
deze doorstroom inzetten. Ook hebben 
we de focus gelegd op het vergroten van 
de ouderbetrokkenheid. Onder andere 
door het organiseren van ouderkoren 
en activiteiten op een aantal scholen, 
leren ouders meer over het belang en de 
meerwaarde van kunsteducatie en Aslan 
Muziekcentrum. In 2020 zullen we meer 
activiteiten aanbieden om de ouders hier 
sterker bij te betrekken en te informeren 
over de doorstroommogelijkheden. 
Met al deze activiteiten willen wij berei-
ken dat de band met de scholen versterkt 
wordt, dat het onderwijs in muziek, dans 
en theater verankerd wordt in het curricu-
lum. Bij die borging speelt de vakdocent 
een belangrijke rol, en groepsleerkrachten 
bieden wij co-teaching en coaching aan, 
waarover later meer.

Met een veelzijdig scholen-
programma biedt Aslan 
Muziekcentrum kinderen op 
Amsterdamse scholen – met 
name 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. 
Net als in het buitenschools 
onderwijs zijn de binnenschoolse 
lessen cultureel-divers van 
karakter. Door de kennismaking 
met repertoire uit verschillende 
werelddelen krijgen kinderen 
respect voor alle culturen. 

Verankering in  
het onderwijs
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ontdekken, te creë-
ren, hun verbeelding 
en fantasie vorm te 
geven en te presen-
teren. 
In 2019 is het 
lesmateriaal van de 
Dans Talent Express 
op 18 scholen getest. De 
doorlopende leerlijn dans 
is verder vorig jaar voor het eerst 
uitgevoerd op een school (30 lesweken), 
waarbij de leerlingen structureel dansles 
volgden. Volgend jaar starten er meer 
scholen met deze doorlopende leerlijn 
dans. 

Theater Talent Express
Bij deze leerlijn geeft een vaste Aslan-the-
aterdocent wekelijks voor groep 1 t/m 
8 in het primair onderwijs theaterles, 
bestaande uit speloefeningen, non-ver-
baal lesgeven, improvisatieopdrachten 
en verhalen, uiteraard uit verschillende 
landen en culturen. De methode is gericht 
op het ontdekken van de mogelijkheden 
van expressie die theater biedt en op een 
presentatie van de uiteindelijke resul-
taten. De focus lag vorig jaar vooral op 
het verbeteren van de kwaliteit van de 
leerlijn. Het lesmateriaal is aangevuld 
met nieuwe lessen en verhalen en deze 
zijn door onze theatervakdocenten op 
verschillende basisscholen getest. De 
vakdocenten hebben daarnaast training 
en coaching gekregen in theaterlessen 

met een doorlopende 
leerlijn. Theater 
Talent Express is in 
2019 voor het eerst 
geheel uitgevoerd 

op een school. Vol-
gend jaar bieden we 

deze leerlijn op meer 
scholen.

Speciaal onderwijs
Voor het speciaal onderwijs heeft Aslan 
Muziekcentrum een leerlijn op maat ont-
worpen die ook door speciaal opgeleide 
docenten – zij hebben vaak de studie 
Orthopedagogische Muziekbeoefening, 
Muziektherapie of vergelijkbare oplei-
ding/cursus gevolgd – wordt uitgevoerd. 
Vorig jaar hebben we op vijf scholen de 
leerlijn verder uitgerold. De afgelopen 
jaren hebben we veel expertise opgedaan 
en is de leerlijn uitvoerig getest. Daardoor 
kunnen we volgend jaar de leerlijn verder 
uitrollen. Met de focus op het speciaal on-
derwijs binnenschools willen we op onze 
nieuwe locatie ook buitenschools meer 
voor deze doelgroep realiseren, zoals een 
band of trommelgroep.  

Nieuwkomers
Een andere vorm van aangepast on-
derwijs betreft een programma voor de 
doelgroep ‘nieuwkomers’. Aslan Muziek-
centrum geeft wekelijks op een aantal 
basisscholen muziekles, waarbij ook dans 
en theater worden ingezet. Veel aan-

Doorlopende leerlijnen
Voor de lessen in het primair onderwijs 
heeft Aslan Muziekcentrum doorlopen-
de leerlijnen ontwikkeld voor muziek, 
dans en theater. We bieden de leerlijnen 
Muziek Talent Express, Dans Talent Express, 
Theater Talent Express en een multidisci-
plinaire leerlijn. Deze worden, in aange-
paste vorm, ook in het speciaal onderwijs 
ingezet en tevens doorgetrokken naar het 
voortgezet onderwijs. Met deze leerlijnen 
geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan 
het huidige basispakket cultuureduca-
tie. Het aantal scholen met een doorlo-
pende leerlijn is vorig jaar gegroeid naar 
44 basisscholen (2018: 42). De leerlijn 
muziek wordt veruit het meest afgeno-
men, maar de interesse voor de leerlijnen 
dans en theater, en een multidisciplinaire 
leerlijn groeit. De verbreding in dans en 
theater was vorig jaar een speerpunt en 
dat heeft goed gewerkt. We hebben nu 
een school met een doorlopende leerlijn 

dans en een school met de the-
aterleerlijn, en 12 scholen 

met een multidisciplinaire 
leerlijn. 

Muziek Talent 
Express
De doorlopende 
leerlijn Muziek Ta-
lent Express is erop 

gericht de continuïteit 
van de muzieklessen te 

waarborgen en tegelijk 

muzikale verdieping te bewerkstelligen. 
Leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen 
wekelijks muziekonderwijs van een 
professionele muziekvakdocent van Aslan 
Muziekcentrum. Kenmerkend is dat deze 
leerlijn – conform de uitgangspunten van 
Aslan Muziekcentrum – intercultureel is, 
wat wil zeggen dat er gebruik gemaakt 
wordt van de muzikale rijkdom van vele 
culturen. Daarnaast is er een koppeling 
met vakoverstijgend onderwijs (dans, the-
ater, taal, rekenen en beeldend). Binnen 
deze methode is er gerichte aandacht 
voor talentontwikkeling. 

Muziek Talent Express blijft in ontwikke-
ling. In 2019 lag de nadruk op de kwaliteit 
van de leerlijn in de vorm van bijscholing 
van docenten, met de eerder beschreven 
borging, waaronder persoonlijk contact 
met de scholen, coaching, co-teaching en 
ouderbetrokkenheid. Het aantal scholen 
waar de verankering goed is doorgevoerd 
is toegenomen van 30 (2018) naar 34 in 
2019. In 2020 blijven we werken aan de 
kwaliteit van de leerlijn en het bevorderen 
van verankering. 

Muziek Talent Express Digitaal
In januari 2019 vond de officiële lancering 
van de Muziek Talent Express Digitaal 
plaats. Wethouder Touria Meliani (van 
o.a. Kunst en Cultuur en portefeillehouder 
van stadsdeel Nieuw-West) was daarbij 
op werkbezoek bij een muziekles van 
Aslan Muziekcentrum op De Einstein-
school. De leerlingen van de Talentband 
van de school gaven een korte presenta-
tie. Muziek Talent Express Digitaal is de 
online ondersteuning van de muziekme-
thode. Met behulp van een digibord kun-
nen leerkrachten ook zonder de vakdo-
cent werken met de methode. De digitale 
methode is beschikbaar in de webshop, 
waardoor ook scholen buiten Amsterdam 
kunnen werken met de leerlijn Muziek 
Talent Express. 

Dans Talent Express
Dans Talent Express is een expliciet op 
dans gerichte doorlopende leerlijn voor 
de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. 
Een vaste dansvakdocent geeft wekelijks 
dansles, bestaande uit een warming up, 
dansexpressie-opdrachten en choreogra-
fieën uit verschillende landen en culturen. 
De competentiegerichte methode geeft 
leerlingen de gelegenheid om dans te 

Verbreding dans en theater > Het afgelopen jaar was 

verbreding van dans en theater een speerpunt. De vraag 

naar korte projecten en leerlijnen dans of theater is 

hierdoor gegroeid.  Maar liefst  12 scholen hebben een 

gecombineerde leerlijn dans en theater. 

Bereik binnenschools programma

scholen

2019  2018

75 75

scholieren 14.024 13.279

lessen 12.190 12.923

“De danslessen 
geven onze 
leerlingen wekelijks 
zoveel vertrouwen. 
Zowel in de docent, 
in zichzelf als in 
elkaar. Bijzonder!”
Leerkracht groep 8 | basisschool Pro Rege 
Noorderhof
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dacht gaat daarbij uit naar (vooral) taal 
en rekenen, met gebruikmaking van de 
eigen methodes Muziek is een taal en Op 
muziek kan je rekenen. 
Een bijkomend voordeel in dit onderwijs is 
dat veel docenten van Aslan Muziekcen-
trum zelf ook nieuwkomer zijn geweest. 
Zij begrijpen de situatie waarin deze 
kinderen zich bevinden en kunnen omge-
keerd voor deze kinderen een rolmodel 
zijn.

Voortgezet onderwijs
De doorgaande leerlijn uit het primair 
onderwijs – de Muziek Talent Express 
– wordt doorgetrokken naar het voort-
gezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en 
voortgezet speciaal onderwijs (praktijk-
onderwijs). Voor het vmbo-onderwijs 
is er de multimediale leerlijn Music M 
Express. Tien middelbare scholen hebben 
een blok, lessenserie of workshop uit 
de leerlijn afgenomen, zoals Ableton en 
darbuka. 

Jaarlijks festival Het Podium
Onderdeel van talentontwikkeling is het 
opdoen van podiumervaring, met als jaar-

lijks hoogtepunt het festival Het Podium 
waar de talentgroepen zich presenteren in 
Theater de Meervaart, met muziek, dans 
en theater. Op deze manier kunnen leer-
krachten en ouders ervaren wat de impact 
van cultuuronderwijs is op de school en 
op de kinderen. In 2019 organiseerden 
we daarbij voor de tweede keer Act it out!, 
waarin kinderen een eigengemaakt the-
aterstuk opvoerden. Daarnaast waren er 
de vaste onderdelen Swing it Out!, waarbij 
leerlingen een eigengemaakte dans of een 
lied presenteren, en de Talent Battle, voor 
talentbands. 

Rol van combinatiefunctionaris 
en scout
Zoals hierboven al gesteld,speelt de 
combinatiefunctionaris een belangrijke 
rol in de keten van talentontwikkeling. Hij 
of zij 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 onze festivals, zoals Het Podium 
en Mudans Festival en bij voorspeelavon-
den om de combinatiefunctionarissen te 
ondersteunen. 
We merken dat de inzet van combinatie-
functionarissen een positief effect heeft 
op de scholen. De connectie van de school 
met Aslan Muziekcentrum wordt inzichte-
lijk gemaakt, de doorstroming van talent 
verloopt beter en cultuuronderwijs raakt 
verankerd op de scholen. In het Kunsten-
plan 2021-2024 wordt de combinatiefunc-
tionaris vervangen door een cultuurcoach. 
De gemeente kent een belangrijke rol toe 
aan deze cultuurcoaches, waarvan het 
aantal ook uitgebreid zal worden. Aslan 
Muziekcentrum zal voor 2020 bij het AFK 
een aanvraag indienen om in de vorm van 
een pilot een cultuurcoach aan te kunnen 
stellen.

Verbinding met kunsteducatie-
instellingen
Aslan Muziekcentrum vindt het belang-
rijk dat de leerlingen van de scholen 
kennismaken met professionele podia. 
Het gaat hier zowel om het opdoen van 
podiumervaring als het bezoeken van een 
voorstelling. We vervullen daarbij voor 
de professionele podia een belangrijke 

brugfunctie naar het onderwijs. In 2019 
hebben we de samenwerking met part-
ners van voorgaande jaren gecontinueerd 
en proberen te verankeren in de leerlijnen 
van Aslan Muziekcentrum. Het ging om 
onder andere het Internationaal Theater 
Amsterdam, Nationale Opera & Ballet, 
AchterdebergProducties, Toneelmakerij 
en Concertgebouw. In 2020 gaan we nieu-
we samenwerkingsverbanden aan, zoals 
met Cappella Amsterdam. Ook hebben we 
in 2019 in het kader van podiumbezoek, 
in samenwerking met Alliantie Muziek-
educatie Amsterdam, met diverse Muziek 
Talent Express-scholen voorstellingen 
bezocht, zoals Orkaan en KleuterSynfo-
nietta. 

Regeling werkdrukvermindering
In 2019 hebben we opnieuw onze me-
dewerking verleend aan een regeling die 
voortkomt uit het lerarentekort in het 
primair onderwijs. Met behulp van de sub-
sidieregeling voor werkdrukvermindering 
organiseerden we op een aantal scholen 
korte projecten en lessen van een jaar. Op 
een aantal scholen hebben we bijvoor-
beeld een Artiestenkaravaan georgani-
seerd, waarbij de hele school workshops 
volgt en samen optreedt. Volgend jaar 
willen we, voor zover hiervoor voldoende 
vakdocenten vanuit Aslan Muziekcentrum 
beschikbaar zijn, deze inzet continueren. 

Korte projecten 
In korte buitenschoolse projecten, die 
plaatsvinden op de schoollocaties, kun-
nen kinderen kennismaken met instru-
mentale les, zang-, dans- of theaterles. 
In 2019 hebben we in deze projecten het 
dans- en theateraanbod uitgebreid. Op 
deze manier konden scholen, naast mu-
ziek, ook kennismaken met de disciplines 
dans en theater, voordat zij uiteindelijk 
kiezen voor een leerlijn van een van deze 
disciplines of voor een multidisciplinaire 
leerlijn. 

Coaching en co-teaching 
Het bijscholen of coachen van groepsleer-
krachten is een vast onderdeel van het 
binnenschools programma. Het draagt 
bij aan kwalitatief goede cultuureducatie 
op scholen. In 2019 hebben we aan 220 
groepsleerkrachten 267 uren coaching 

gegeven. Alle scholen waar wij lessen 
verzorgden, hebben een training in 
het gebruik van Muziek Talent Express 
Digitaal gekregen en leerden werken met 
de methodes Muziek is een taal en Op 
Muziek kan je rekenen. Daarnaast is er ge-
coacht op zang, gitaar en op het gebruik 
van boomwhackers. 
Bij co-teaching draait het meer om samen 
lesgeven, ieder in zijn of haar kracht, 
zodat vakdocenten en groepsleerkrach-
ten ook van elkaar kunnen leren en de 
leerkracht vertrouwd raakt met de tools 
van de muziekdocent. Deze co-teaching 
heeft veelal in het kader van de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit plaats-
gevonden. In 2019 hebben we aan 132 
groepsleerkrachten co-teaching gegeven. 
Wij zullen volgend jaar beide vormen van 
begeleiding (coaching en co-teaching) 
blijven aanbieden. 

Doorstroming van talenten > De combinatie-

functionarissen en scouts van Aslan Muziekcentrum 

spelen een belangrijker rol in de keten van 

talentontwikkeling op scholen en tijdens optredens op 

onze locaties. 

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 typen scholen in de mate van 

verankering. 

Verankering op de scholen  
met een doorlopende leerlijn 
Muziek Talent Express

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  
20 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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Binnenschools programma

Buitenschools programma

Trainingsprogramma

deelnemers  
trainingen 

1.216
deelnemers  

Aslan Opleiding 
Muziekeducatie

38

uren 
trainingen 

283

leerlingen 

1.313 leerlingen 
Jongeren 

Cultuurfonds

210 lessen 

14.034

leerlingen 
Muziek, Dans  
& Theater in  

mijn buurt 

165
leerlingen  

Aslan Academie 

123

scholen 
po & vo

75

scholen 
coaching 

35 scholen Muziek  
Talent Express 

44

leerlingen  
po & vo

14.024

lessen 

12.190

Evenementen Buitenschools programma op scholen  
  (talentontwikkeling)

bezoekers 

10.014

optredens

259
leerlingen

304

lessen

465
buitenschoolse 

talentbands

17

Feiten & 
Cijfers
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I n 2019 lag de focus op de ver-
dieping van de post-hbo Aslan 
Opleiding Muziekeducatie en het 
ontwikkelen en uitzetten van nieuw 

lesmateriaal, zoals Muziek Talent Express 
Digitaal en Muziek is een taal. 

Post-hbo Aslan Opleiding 
Muziekeducatie
De post-hbo opleiding Aslan Opleiding 
Muziekeducatie is een eenjarige opleiding 
van 25 lesdagen, gericht op muziekvakdo-
centen en muzikanten die hun vaardig-
heden en kennis op het gebied van het 
aanbieden van een doorlopende leerlijn 
muziek (verder) willen ontwikkelen. Sinds 
september 2018 is de opleiding erkend 
door CPION als post-hbo opleiding. Naast 
onze docenten volgen ook veel externe 
professionals deze opleiding. In het 
kalenderjaar 2019 volgden 38 studenten 
de opleiding. De praktijkgerichte oplei-
ding is onderverdeeld in drie modules, 
waarin steeds een bouw centraal staat: 

onderbouw, middenbouw en boven-
bouw. De studenten volgen een intensief 
programma met vakken als 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 
praktijk gebracht. Het programma kent 
ook een aantal masterclasses, in 2019 on-
der andere een masterclass percussie, def 
en Kódaly. We zijn trots te kunnen melden 
dat bijna alle oud-deelnemers nieuw en/of 
meer werk in het muziekonderwijs vinden, 
zowel bij Aslan Muziekcentrum als bij an-
dere culturele instellingen in Nederland. 
De komende jaren komt er meer aandacht 
voor het aantrekken van cultureel diverse 
studenten voor deze post-hbo opleiding.
In 2020 starten we met een pilot post-
hbo Aslan Opleiding Danseducatie voor 
onze eigen docenten, om die het jaar 
daarop open te stellen voor externen. 

De ontwikkeling hiervan zal volgens de 
Aslan-methode gaan: stap voor stap en 
met toetsing in de praktijk. 

Bijscholing en ontwikkeling
Docenten die bij Aslan Muziekcentrum 
werken, moeten niet alleen formeel als 
kunstvakdocent gediplomeerd zijn, maar 
aan hoge aanvullende eisen voldoen. Er 
wordt van hen verwacht dat zij lesgeven 
vanuit de visie van Aslan Muziekcentrum: 
het behandelen van muziek-, dans- en 
theaterstijlen uit diverse culturen, toe-
passen van non-verbale en activerende 
didactiek, het kunnen integreren van 
verschillende kunstvormen (interdiscipli-
nair), kunstonderwijs kunnen integreren 
met taal en rekenen (vakkenintegratie) en 
veel aandacht hebben voor talentontwik-
keling. 

Onze docenten volgen jaarlijks een divers 
trainingsprogramma. We bieden voor 
alle docenten muziek-, dans- en theater-
trainingen en een bijscholing. Bijna alle 
Muziek Talent Express-docenten hebben 
de post-hbo opleiding Aslan Opleiding 
Muziekeducatie gevolgd. Er zijn voor hen 
zes bijscholingsdagen per jaar, studie-
weekenden en meerdere keren per jaar 
coaching/kijkles/één-op-één advies. In de 
bijscholing krijgt talentonwikkeling veel 
aandacht, zodat docenten talenten beter 
kunnen herkennen en daarna begeleiden 
bij vervolgstappen. De komende jaren zal 
er meer aandacht zijn voor het bijscholen 
van onze docenten die buitenschoolse 
lessen verzorgen. Docenten die binnen-
schools willen werken, krijgen onder 
andere de mogelijkheid om deel te nemen 

Doorlopende verhoging 
van kwaliteit

TRAININGSPROGRAMMA

Met het Aslan Expertise & Opleidingscentrum richten wij ons 
primair op een permanente kwaliteitsverbetering van onze eigen 
docenten. Daarnaast bieden we trainings- en coachingstrajecten 
voor vakdocenten en groepsleerkrachten door heel Amsterdam en 
daarbuiten. Ons doel hierbij is het delen en verspreiden van onze 
expertise en werkwijze, zodat meer professionals kunnen gaan 
werken met cultureel-divers repertoire. We houden ons ook bezig met 
het ontwikkelen van nieuwe doorlopende leerlijnen en lesmaterialen. 
Zowel de post-hbo opleiding, trainingen als lesmaterialen stellen wij 
beschikbaar aan het werkveld in het hele land. 

EXPERTISE & OPLEIDINGSCENTRUM
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EXPERTISE & OPLEIDINGSCENTRUMEXPERTISE & OPLEIDINGSCENTRUM

ders van online muziekmethodes zoveel 
mogelijk leerkrachten uit heel Nederland 
kennis te laten maken met deze online 
methodes. Leerkrachten worden onder 
andere via Schooltv, leerkrachtentrainin-
gen en onderwijsbeurzen geïnformeerd 
over de mogelijkheden, waaronder 
Muziek Talent Express Digitaal. Vorig jaar 
zijn er dansvideo’s bij een aantal Muziek 
Talent Express-liedjes toegevoegd. Ook 
gaan we vanaf volgend jaar het liedma-
teriaal aanvullen met nieuwe liederen uit 
diverse culturen, zodat zoveel mogelijk 
kinderen kennis kunnen maken met, of 
zichzelf kunnen herkennen in het liedma-
teriaal. De leerlijnen Dans Talent Express 
en Theater Talent Express zijn nog steeds 
in ontwikkeling en in 2019 getest op een 
aantal scholen. Het lesmateriaal zullen 
we volgend jaar blijven testen in de prak-
tijk en verder ontwikkelen.

In 2019 hebben we - in navolging van 
het eerder gepubliceerde lesboek Op 
Muziek kan je rekenen- Muziek is een taal 
uitgebracht en beschikbaar gesteld via de 
webshop. Met dit lesboek, waar veel be-
langstelling voor is, spelen we in op de be-
hoefte om taalachterstand in te lopen op 
basisscholen. Muziek en taal hebben veel 
met elkaar gemeen en kunnen elkaar 
versterken. De methode is zeer geschikt 
voor kinderen die tweetalig zijn of net in 
Nederland zijn komen wonen. 

Impuls Muziekonderwijs 
De landelijke regeling Impuls Muziekon-
derwijs biedt scholen de mogelijkheid 

om subsidie aan te vragen voor het 
verbeteren van hun muziekonderwijs. In 
juni 2019 is de samenwerking vanuit het 
Impuls Muziekonderwijs traject met de 
Utrechtse scholen Da Costa Hoograven 
en Da Costa Kanaleneiland afgerond. De 
leerkrachten op beide scholen gaven aan 
veel te hebben geleerd gedurende de drie 
jaar van deze samenwerking. Da Costa 
Hoograven zal de komende jaren trainin-
gen blijven afnemen van Aslan Muziek-
centrum, zodat de leerkrachten van deze 
school zichzelf kunnen blijven ontwikke-
len in het geven van goede muzieklessen. 
Voorts zijn we een samenwerking aange-
gaan met de pabo-opleiding van de Ho-
geschool van Amsterdam. Studenten van 
de opleiding volgden workshops op Aslan 
Muziekcentrum en implementeren onze 
lesmaterialen in hun curriculum. Daar-

naast boden we de studenten snuffelsta-
ges aan op de scholen waar wij werkzaam 
zijn. In 2020 wordt dit samenwerkings-
project voortgezet. 

aan de post-hbo 
Aslan Opleiding 
Muziekeducatie. 
In 2019 zijn we 
begonnen met het 
organiseren van 
bijscholingen voor 
onze dansvakdocenten. 
De docenten leren daarin 
te werken met de doorlopende 
leerlijn dans. Daarnaast worden zij 
geschoold in muzikale domeinen, zoals 
notenleer, percussie en zang, en in manie-
ren om muziek en dans meer met elkaar 
te integreren.

Uitwisselingbezoeken
Een bijzonder onderdeel van bijscholing 
vormen de uitwisselingsbezoeken. Elk 
jaar organiseren we (internationale) 
bezoeken aan partnerinstellingen, met 
als doel uitwisseling en verdieping en 
kennis van verschillende culturen voor 
onze docenten en leerlingen van de Aslan 
Academie (Opleiding). Zo bezochten we 
de afgelopen jaren instellingen in Turkije, 
Marokko, Hongarije en het Verenigd 
Koninkrijk. Dit uitwisselingsprogramma 
zullen we de komende periode continu-
eren om onze lesmethodes verder uit te 
breiden met repertoire uit verschillende 
culturen, zodat meer leerlingen zich 
daarin kunnen herkennen. Daarnaast 
krijgen vakdocenten door middel van de 
uitwisselingen meer begrip en kennis 
van de achtergrond en cultuur van een 
deel van hun Amsterdamse leerlingen. 
Bekostiging van deze uitwisselingen vindt 
plaats vanuit speciale fondsen en een 
eigen bijdrage van de deelnemers.

Trainingen voor organisaties  
en individuen
Aslan Muziekcentrum biedt diverse een-
daagse trainingen voor professionals uit 
het cultuuronderwijs, zowel aan particu-

lieren als culturele organisaties 
(pabo’s, conservatoria, 

kunstvakopleidingen, 
roc’s, basisscholen, 

cultuurcentra). Het 
aanbod bestaat 
uit trainingen en 
coaching op het 
gebied van werken 

met een doorlopende 
leerlijn muziek, dans 

en theater, werken met 

repertoire uit ver-
schillende culturen, 
een non-verbale en 
activerende didac-
tiek, percussie en 

vakkenintegratie. 

In 2019 organiseerden 
we voor het eerst twee 

grote landelijke trainingsda-
gen op Aslan Muziekcentrum (in 

plaats van meerdere kleine trainingen), 
om expertise en ervaringen te delen met 
het cultuureducatieveld. We verzorgden 
die dagen een programma van mu-
ziek-, dans- en theaterworkshops door 
interne en externe trainers. De dagen 
werden drukbezocht door professionals, 
werkzaam in de kunsteducatie, uit het 
hele land. In 2020 krijgen deze landelijke 
trainingen een vervolg. Naast deze trai-
ningsdagen volgden in 2019 30 professio-
nals tijdens het Aslan Verdiepingsweekend 
diverse workshops, verspreid over twee 
dagen. 

In 2019 volgden 1.216 vakdocenten en 
andere professionals een training van 
Aslan Muziekcentrum. De belangstelling 
vanuit pabo’s, conservatoria en roc’s voor 
een training op locatie nam sterk toe. In 
2019 gaven we onder andere de trainin-
gen Muziek Talent Express, Muziek is een 
taal, Op muziek kan je rekenen, co-te-
aching, en cultureel diverse muziek- en 
dansstijlen, aan studenten en medewer-
kers van Conservatorium van Amsterdam, 
Hogeschool voor Kunsten Utrecht, ROC 
Top, Pabo Windesheim, Fontys Conserva-
torium. In 2020 gaan we meer samenwer-
ken met mbo en hbo vervolgopleidingen 
muziek, dans en theater, en met meerdere 
pabo’s.
  
Lesmaterialen 
In 2019 hebben de eerste externe gebrui-
kers Muziek Talent Express Digitaal in 
gebruik genomen. We bieden jaarabonne-
menten voor muziekdocenten, basisscho-
len, culturele instellingen en opleidingen. 
Met de digitale versie kunnen we de 
methode steeds aanvullen met nieuw 
lesmateriaal, zoals liedmateriaal, dansvi-
deo’s en oefeningen voor muziektheater. 

Met de organisatie Méér Muziek in de 
Klas zijn we in 2019 een samenwerking 
aangegaan om samen met andere aanbie-

Bereik trainingsprogramma

trainingen

2019  2018

283 300

deelnemers 1.216 1.093

“Het was een 
veelzijdige 

trainingsdag, 
waarop ik de 

werkwijze van 
Aslan heb leren 

kennen. Die 
werkwijze heeft 
me geraakt, net 
als de bevlogen 

docenten. Ik voelde 
me meteen thuis 

bij Aslan en hoop 
er nu de post-hbo 
opleiding te gaan 

volgen!”
Deelnemer | Aslan Trainingsdag
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De organisatie 
De uitbreiding van de huisvesting voor 
buitenschoolse lessen werd in 2019 voor-
bereid en aan het einde van het jaar met 
een huurcontract gerealiseerd. Onder-
steuning van Aslan Muziekcentrum met 
een subsidie van de gemeente Amsterdam 
in 2019 voor de uitbreiding van huisves-
ting was daarin van groot belang.  
In 2019 heeft Aslan Muziekcentrum het 
aantal primair onderwijs scholen waar een 
lange leerlijn wordt gegeven, uitgebreid 
van de in het Kunstenplan 2017-2020 ge-
plande 38 naar 44 scholen. De gemeente 
Amsterdam heeft aangegeven dat scholen 
een eigen keuze hebben voor een cul-
tuureducatieve instelling en niet op een 
wachtlijst mogen staan. Ook zijn tweede 
leerlijnen voor dans en theater van start 
gegaan. Dit resulteerde in een forse 
toename van het aantal zzp-docenten die 
voor Aslan Muziekcentrum werken.

Team 
Aslan Muziekcentrum heeft in 2019 in 
totaal 21 mensen in dienst gehad. De for-
matie is eind december door vertrek van 

enkele medewerkers gedaald naar 13,0 
fte (2018: 14,7 fte). In januari en februari 
2020 worden 2 nieuwe fulltime medewer-
kers aangenomen.
Het docententeam in dienst bestaat nu 
uit 10 docenten, waarvan een aantal ook 
werkzaam is als educatie-medewerker. 
Daarbovenop zijn 140 zzp’ers voor Aslan 
Muziekcentrum werkzaam op het gebied 
van muziek, dans en theater. Het per-
soneelsbestand kenmerkt zich door zijn 
cultureel diverse samenstelling en heeft 
affiniteit met, of een specialisatie in (een 
vorm van) cultureel-divers(e) muziek, the-
ater of dans, of een combinatie hiervan.

Raad van toezicht
Aslan Muziekcentrum heeft een raad van 
toezicht die zorg draagt voor het naleven 
van de Governance Code Cultuur, de Code 
Culturele Diversiteit en de Fair Practice 
Code. Mede hierdoor draagt de raad bij 
aan het borgen van de Aslan-filosofie. 
De raad van toezicht bestaat momenteel 
uit Linda Bouws (voorzitter), Maria Wüst 
(secretaris) en Godfried Lambriex (pen-
ningmeester).

De leden van de raad genieten geen 
vergoeding, maar mogen wel onkosten 
declareren. Zij worden benoemd voor drie 
jaar en kunnen maximaal drie termijnen 
raadslid zijn. In 2020 treden twee leden 
statutair af. De raad heeft een eigen 
RvT-reglement en een directiereglement 
opgesteld.

Bestuur/directie van Aslan Muziekcen-
trum wordt gevormd door Levent Aslan 
(directeur-bestuurder) en Zuhal Gezik 
(artistiek directeur-bestuurder).
Het bestuur is in dienst van stichting 
Aslan Muziekcentrum. De directie is 
belast met het besturen van de stichting 
en stelt jaarlijks een activiteitenplan op, 
inclusief begroting en een plan voor ade-
quate risicobeheersing. 
 
De directie werkt met een meerjarig be-
leidsplan, goedgekeurd door de raad van 
toezicht. RvT-leden en directieleden doen 
opgave van nevenfuncties.

Bedrijfsvoering 
De snelle groei in activiteiten van Aslan 
Muziekcentrum in het huidige Kunsten-
plan vraagt om een efficiënter manage-
ment van het name het werk van het ad-
ministratieve team. In het leerlingen- en 
scholenadministratieprogramma Cursad 
is alles in één systeem opgeslagen en dus 
voor elke medeweker direct toegankelijk, 
wat een efficiënte dienstverlening aan de 
leerlingen en hun betalingsplichtigen op 
elke willekeurig moment mogelijk maakt. 
Op basis van Cursad is het mogelijk een 
constante rapportage van de stand van 
zaken bij te houden. 

DE ORGANISATIE 

Organisatie in 
ontwikkeling
2019 was het derde jaar van het Kunstenplan 2017-2020. Veel 
aandacht ging in dit jaar uit naar het zoeken en uiteindelijk vinden 
van een tweede locatie voor Aslan Muziekcentrum, met de daarbij 
behorende voorbereidingen en werkzaamheden. Daarnaast was er 
sprake van personele wisselingen in de organisatie. Ten slotte stond 
het jaar in het teken van de voorbereiding op een nieuw Kunstenplan 
voor de jaren 2021-2024, waarbij de nieuwe locatie nieuwe 
mogelijkheden bood.
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De website werd op 
bepaalde onder-
delen aangepast. 
De homepage kreeg 
een overzichtelijker 
indeling en ook de 
verschillende disciplines 
werden beter uitgelicht. 
Daarnaast kunnen bezoekers nu 
met een duidelijker zoekfunctie beter hun 
weg vinden in het cursusaanbod. In 2020 
wordt de ontwikkeling van de website 
voortgezet. Daarnaast wordt met de nieu-
we invulling van de Aslan Academie een 
nieuwe merkenstrategie ontwikkeld per 
opleiding. 

Ook zal de acquisitie voor het werven 
van talenten op scholen, ouderavonden 
en open dagen worden ondersteund met 
flyermateriaal. Met de ingebruikname van 
de nieuwe locatie in Nieuw-West richten 
we ons met name op het bereiken van 
kinderen en jongeren in de buurten rond 
onze vestiging. Door het organiseren van 
(buurt)activiteiten willen we de drempel 
verlagen om zodoende nog meer kinde-
ren, jongeren en volwassenen uit de buurt 
te betrekken bij Aslan Muziekcentrum, en 
een echt podium van de wijk te realiseren. 
Dit vereist een gedifferentieerde commu-
nicatie, aangepast aan de doelgroepen, 
samen met andere partners.

Trainingsprogramma
De belangstelling voor onze trainingen en 
lesmaterialen is vorig jaar opnieuw toe-
genomen. Het aantal klanten dat via de 
webshop lesmaterialen heeft besteld, is 
gestegen van 75 (2018) naar 128 (2019). 
De focus van de communicatie lag op de 
promotie van onze nieuwe lesmateria-
len: Muziek is een taal en Muziek Talent 
Express Digitaal. Er bleek voor beide 
producten grote belangstelling. Daar-
naast waren er promotieacties, specifiek 
gericht op de landelijke trainingsdagen 
en de post-hbo Aslan Opleiding Muziek-
educatie. Daarbij helpen onze partners, 
zoals Méér Muziek in de Klas en LKCA om 
trainingen en lesmaterialen onder de aan-
dacht te brengen. Volgend jaar gaan we 
ook voor het trainingsprogramma meer 
inhoudelijke verhalen via social media 
naar buiten brengen, zoals praktijkvoor-
beelden en tips om ons lesmateriaal te 
gebruiken.  

Strategisch  
marketingplan
Het strategisch 
marketingplan loopt 

samen met het on-
dernemingsplan voor 

het nieuwe Kunsten-
plan 2021-2024. Onze 

ambities uit het onderne-
mingsplan worden in lijn daarmee 

omgezet in strategische marketingdoelen 
en acties voor de periode 2021-2024. 

Kansen en bedreigingen
Met een succesvol jaar achter de rug lijkt 
de toekomst voor Aslan Muziekcentrum 
er rooskleurig uit te zien. Er werden nieu-
we lesmaterialen uitgebracht, trainingen 
ontwikkeld, leerlijnen getest en geïm-
plementeerd. Er werden plannen voor 
de toekomst gesmeed, met name waar 
het de uitbreiding van de Aslan Acade-
mie betreft. En vooral: er werd eindelijk 
een tweede pand gevonden waarin die 
plannen gerealiseerd kunnen worden. De 
nieuwe locatie biedt ons vele mogelijkhe-
den. Om wachtlijsten voor lessen weg te 
werken, om doorstroming te bevorderen, 
om leerlingen van scholen een podium 
te bieden, om onze nieuwe opleidingen 
theater en dans nog meer tot hun recht 
te laten komen, om training en scholing 
beter te faciliteren, om meer buurtac-
tiviteiten op te zetten. Kortom: kansen 
genoeg dus.

En bedreigingen? Ja, die ook. En ze zijn 
nauw verbonden met de kansen die 
we zien, zeker nu wij een tweede pand 
kunnen betrekken. De kosten voor de 
exploitatie ervan moeten weerspiegeld 
worden in een realistische begroting. 
Hetzelfde geldt voor onze al bestaande 
activiteiten, op de scholen en in buiten-
schoolse lessen, en voor de uitrol van 
nieuwe initiatieven. De grootste bron 
van inkomsten voor Aslan Muziekcen-
trum vormt de subsidie van de gemeente 
Amsterdam. Een structurele verhoging 
hiervan zou een werkelijke dekkende 
begroting mogelijk maken.

Een realistische begroting gaat uit van 
een evenwicht in inkomsten en uitgaven. 
Tegenover onze relatief lage inkomsten 
staan juist hoge lasten. Wij besteden 
veel tijd (en dus geld) aan bijscholing, 
training en coaching van onze docenten, 

wij investeren voortdurend in vernieuwing 
van methodes en leermiddelen. En vooral: 
onze lesgelden zijn – omdat onze lessen 
anders voor veel kinderen niet toeganke-
lijk zouden zijn – laag. Wij zijn hierdoor 
gedwongen onze docenten minder te 
betalen dan wat marktconform is, waarbij 
wij uiteraard het principe van fair pay 
willen toepassen. We zijn het punt dat dit 
een risico vormt al voorbij: de negatieve 
gevolgen doen zich al lange tijd voor. 

Vakdocenten werken graag bij Aslan Mu-
ziekcentrum. Ze krijgen er veel voor terug 
in de vorm van secundaire arbeidsvoor-
waarden, zoals gratis training en bijscho-
ling. Vakdocenten willen daarom graag 
aan Aslan Muziekcentrum verbonden 
blijven – maar brengen het aantal lesuren 
terug om, tegen een aanzienlijk hogere 
vergoeding, hun diensten ook elders aan 
te bieden, waar ze vanwege hun bij ons 
verkregen kwalificaties van harte welkom 
zijn. Op deze manier zijn wij slachtoffer 
van onze eigen kwaliteitsbewaking. Dit 
probleem wordt des te pregnanter nu wij 
met de Aslan Academie Plus gaan inzet-
ten op talentonwikkeling, op excellentie. 
Om zo’n programma volwaardig op te 
zetten, inclusief verbreding van het aan-
bod, is het noodzakelijk topdocenten aan 
te trekken en/of te behouden. 

Tegenover risico’s staan maatregelen. Die 
willen wij graag treffen, maar zonder een 
adequaat subsidiebeleid kunnen wij die 
maatregelen niet in praktijk brengen.

Commerciële	activiteiten
Aan het eind van 2019 zijn er 70 be-
talende abonnees voor Muziek Talent 
Express Digitaal. Verkoop van lesboeken 
en lesmateriaal via de webshop stijgt 
nog steeds, verkoop van instrumenten is 
nagenoeg wegegevallen. 

Huisvesting 
In 2019 is eindelijk het huisvestings-
probleem van Aslan Muziekcentrum 
opgelost. Per 1 januari 2020 wordt het 
pand Louis Bouwmeesterstraat 214 ge-
huurd. Hiermee krijgen we de beschikking 
over een locatie met een grote zaal met 
podium en zeven nieuw leslokalen. Het 
betekent dat wachtlijsten voor bepaalde 
lessen weggewerkt kunnen worden en 
ook een uitgebreider programma-aanbod 
mogelijk wordt. Wel vergt de tweede 

locatie extra mankracht wat betreft 
het beheer.

 
Bijscholing 

Het educatieteam 
heeft zich in 2019 
geschoold in het 
administratiesys-
teem Cursad en een 
aantal coördinatoren 

van de sectie educatie 
volgde een training 

leiderschap bij De Baak. 

Dit levert meer kwaliteit op, maar ook 
meer tijd, omdat de afhandeling van 
zaken bewuster en efficiënter gaat. De af-
deling marketing volgde een tweedaagse 
opfriscursus strategische marketingcom-
municatie, als input en inspiratie voor het 
strategisch marketingplan 2021-2024.  

Marketing & Communicatie  

Binnenschools programma
In 2019 hebben we vooral ingezet op het 
zichtbaar maken van de binnenschoolse 
activiteiten, met een nadruk op zichtbaar-
heid van de disciplines dans en theater, 
en op het stimuleren van doorstroming 
van talenten op de scholen. Via social 
media, e-mailmarketing en flyermateriaal 
ondersteunen we de acquisitie van het 
educatie- en het docententeam, die beide 
actief zijn op de scholen. Om meer inhou-
delijke verhalen naar buiten te brengen, 
is een aantal docenten het afgelopen jaar 
begonnen met meer inhoudelijke ‘stories’ 
te delen op social media. Op deze manier 
kunnen we een inkijk geven in het reilen 
en zeilen van het lesgeven op scholen. In 
2020 gaan we deze aanpak intensiveren. 
Ook gaan we communicatie-activiteiten 
organiseren om de ouderbetrokkenheid te 
verhogen, zoals informatiebijeenkomsten. 
De ouders moeten niet alleen geïnfor-
meerd worden over de doorstroommo-
gelijkheden en talentontwikkeling, maar 
ook over eventuele vergoedingen voor het 
lesgeld. De marketingafdeling vertaalt de 
boodschap naar een aansprekend verhaal, 
afgestemd op de doelgroep.
 
Buitenschools programma
Voor het buitenschools programma lag 
de focus op de corporate communicatie, 
het online en offline bekend maken van 
Aslan Muziekcentrum in de stad. Naast 
het creëren van zoveel mogelijk zichtbaar-
heid, hebben we een aantal specifieke 
marketingcampagnes uitgevoerd voor het 
participatieproject Muziek, Dans & Thea-
ter in mijn Buurt, voor kennismakingscur-
sussen en voor dans- en theatercursus-
sen. We probeerden ouders en leerlingen 
te inspireren voor het aanbod en daarbij 
drempels te verlagen, bijvoorbeeld door 
het organiseren van gratis workshops tij-
dens open dagen en festivals in de wijken. 
We werkten daarbij samen met partners 
in de stad, zoals de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. 

Webshop > De belangstelling voor onze trainingen en 

lesmaterialen is vorig jaar opnieuw toegenomen. Het 

aantal klanten dat via de webshop lesmaterialen heeft 

besteld, is gestegen van 75 (2018) naar 128 (2019).

DE ORGANISATIE DE ORGANISATIE

“Door alle inspiratie 
en handvaten die 
ik krijg vanuit het 
muziekcentrum 
merk ik dat ik groei 
als docent.”
Stientje Nicolai | docent Aslan 
Muziekcentrum en student Aslan Opleiding 
Muziekeducatie
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I n 2019 hebben we de samenwerking 
met de partners van voorgaande 
jaren gecontinueerd en zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden aange-

gaan voor met name de binnenschoolse 
activiteiten en de Aslan Academie, zoals 
met Cappella Amsterdam. Hieronder 
lichten we (in alfatische volgorde) een 
aantal (nieuwe) partners uit, waarmee we 
in 2019 hebben samengewerkt. 

AchterdebergProducties
In 2019 produceerden we samen met 
AchterdebergProducties de theatervoor-
stelling Buut Vrij!, waaraan een tiental 
theaterleerlingen van de talentafdeling en 
leerlingen van een aantal Muziek Talent 
Express-scholen meededen. De voorstel-
ling ging in september 2019 in première 
en speelde in verschillende theaters in 
Amsterdam. Aan de productie deden in 
totaal 50 kinderen uit West en Nieuw-
West mee. Volgend jaar zetten we de 
samenwerking voort. 

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 
vakdocenten van Aslan Muziekcentrum 
van tevoren de schoolvoorstellingen om 
het enthousiasme over te kunnen bren-
gen. Daarnaast vindt de bijscholing van 
onze docenten vaak plaats op de locaties 
van de AMA-partners. 

Cappella Amsterdam
In 2019 zijn we een samenwerkingsver-
band aangegaan met Cappella Am-
sterdam. We hebben een gezamenlijke 
scholenvoorstelling Mogguh! gemaakt, 
die in 2020 gespeeld wordt op een aantal 
Muziek Talent Express-scholen. Ook 
verzorgen we trainingen voor de zangers 
en stellen we liedmateriaal uit de door-
lopende leerlijn Muziek Talent Express 
beschikbaar voor de voorstelling. 

Codarts 
In 2019 heeft Aslan Muziekcentrum met 
de Aslan Academie een bezoek gebracht 
aan Codarts, het Conservatorium van Rot-
terdam, om de doorstroom voor muziek 
en dans uit verschillende culturen voor 
de leerlingen logisch en toegankelijk te 
maken. Daarnaast hebben we een aantal 
gastlessen wereldzang en wereldmuziek 
gegeven. Komend jaar staat er opnieuw 
een bezoek van onze talentleerlingen 
op het programma, samen met onze 
docenten. 

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. Met het starten van de Aslan 
Academie Opleiding is nieuw overleg 
nodig, om de onderlinge afstemming 
bij te stellen. 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 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 in het conservatorium 

Structurele 
samenwerkingspartners
Aslan Muziekcentrum is een belangrijke partner in het netwerk van 
het cultuureducatieveld. 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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ten werden goed bezocht en we gaan de 
samenwerking in 2020 voortzetten. 

Paradiso
Samen met Paradiso en het BOA-netwerk 
organiseerden we in 2019 voor de derde 
keer het project The Road to Paradiso. 
Met dit project bieden wij muziektalenten 
in het Amsterdamse voortgezet onderwijs 
de mogelijkheid om podiumervaring op 
te doen en op te treden in Paradiso. Aslan 
Muziekcentrum verzorgt onder andere de 
coaching voor alle bands en het werven 
van bands op Aslan Muziekcentrum en op 
de scholen. Afgelopen jaar traden vanuit 
Aslan Muziekcentrum Orient Connection, 
The Voice of Aslan en een talentband 
van een Muziek Talent Express-school op 
tijdens het festival The Road to Paradiso. 
Ook deden we mee met de buurtgerich-
te versie van de Paradiso Korendagen. 
Volgend jaar krijgt The Road to Paradiso 
een vervolg en gaan we kijken of we ook 
een samenwerkingsband voor een nieuw 
evenement aan kunnen gaan op onze 
locatie Nieuw-West. 

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. 

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, 
Concertgebouw en Aslan Muziekcentrum 
vertegenwoordigd. Samen verzorgen 
deze instellingen het basispakket muziek 
op alle basisscholen van Amsterdam. In 
2019 was er, zoals gebruikelijk, sprake 
van veelvuldig contact en onderlinge 
afstemming tussen de MOSA-partners. 

Toneelmakerij
In 2019 zijn we voor het eerst een 
samenwerkingsverband aangegaan 
met de Toneelmakerij. Bij dit gezelschap 
vond een bijscholing voor Muziek Talent 
Express-docenten en vakdocenten van 
Muziekschool Amsterdam plaats. Op 40 
Muziek Talent Express-scholen hebben 
we een les gegeven aan de hand van de 
voorstelling De Toverfluit. 

5 O’Clock Class
Om onze docenten kennis te laten 
maken met deze samenwerkingspartner 
en de doorstroommogelijkheden voor 
jong talent, hebben we een van de zes 
Muziek Talent Express-bijscholingen in 
de dansstudio’s van de 5 O’Clock Class 
gehouden. Hier hebben de vakdocenten 
uitleg en workshops gekregen. In 2020 
staat er een uitwisseling gepland tussen 
leerlingen en docenten van The Moves of 
Aslan en de 5 O’Clock Class.

een workshopdag en de jaarlijkse Aslan 
Academie voorstelling voor al onze talen-
ten. De leerlingen en ouders maken zo op 
een laagdrempelige manier kennis met 
een eventuele vervolgopleiding. In 2020 
wordt de samenwerking voortgezet. 

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 muziekvakdocenten van de 
pabo onze lesmaterialen Muziek Talent 
Express Digitaal, Op muziek kan je reke-
nen en Aslan Melodie- en Ritmekaarten. 
De regeling sluit aan bij de reeds eerder 
gestarte regeling Impuls Muziekonder-
wijs voor basisscholen en past binnen het 
brede programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit, dat erop gericht is de kwaliteit 
van het cultuuronderwijs in het primair 
onderwijs in brede zin te versterken. 

Internationaal Theater 
Amsterdam
Met het Internationaal Theater Amster-
dam willen we in de nabije toekomst thea-
terbezoek stimuleren bij de scholen, door 
middel van het bezoeken van voorstellin-
gen en het verzorgen van voorbereidende 
lessen op scholen. In 2020 gaan we de 
samenwerking verder concretiseren.  

Jongerencultuurfonds 
Bij de uitvoering van het project Stimule-
ring Buitenschoolse Cultuureducatie wer-
ken we actief samen met het Jongerencul-
tuurfonds Amsterdam. In 2019 maakte 
een deel 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 Kun-
steducatie van de AHK. Dit procedé van 
onderzoek en bijstelling is een doorlopend 
proces. In 2019 is het concept van co-te-
aching verder ontwikkeld. Het ging hierbij 
vooral om de wijze waarop leerkrachten 
het best gebruik kunnen maken van de 
Aslan-methodes Muziek is een taal en Op 
muziek kan je rekenen.

LeineRoebana
Door een gerichte samenwerking willen 
LeineRoebana en Aslan Muziekcentrum 
een nieuwe impuls geven aan talentont-
wikkeling. Het plan is gezamenlijk een 
nieuwe productiegroep op te richten om 
danstalenten de gelegenheid te bieden 
zich verder te ontwikkelen en door te 
stromen naar een dansvakopleiding. In 
2019 heeft LeineRoebana een aantal 
workshops verzorgd. In 2020 gaan we de 
de samenwerking intensiveren. 

Nationale Opera & Ballet 
Samen met Nationale Opera & Ballet 
geven we invulling aan de in het Kunsten-
plan gestelde doelstelling van podiumbe-
zoek. In 2019 heeft Junior Company van 
Nationale Opera & Ballet op vijf scholen 
met een doorlopende leerlijn een dans-
voorstelling gepresenteerd en workshops 
gegeven. Dit gebeurde in het kader van 
beroepsoriëntatie en de brugfunctie die 
Aslan Muziekcentrum wil vervullen van 
school naar professionele podiumkun-
sten. 

Openbare Bibliotheek 
Amsterdam
In 2019 bleven we actief samenwerken 
met meerdere vestigingen van de OBA 
in Amsterdam West en Nieuw-West. We 
verzorgden optredens en workshops 
tijdens de voorleesmiddagen. Ook orga-
niseerden we samen een aantal keren een 
Muzikale Babyochtend. De samenwerking 
heeft als doel de naamsbekendheid van 
beide organisaties te vergroten en nieuwe 
doelgroepen aan te trekken. De activitei-

Samenwerkingspartners > Cappella Amsterdam en 

Toneelmakerij zijn onze nieuwe samenwerkingspartners.

“Het meest bewon-
deringswaardig 

vind ik dat Aslan 
zo’n breed publiek 

kan interesseren 
voor muziek, dans 
en theater, zowel 

aan de uitvoerende 
als aan de bezoe-

kerskant”
Anneriek Bekhuis | Producent Paradiso
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Het grootste struikelblok bij die 
realisering zou een ontoerei-
kende financiering zijn. Het 
is voor Aslan Muziekcentrum 

altijd al een enorme opgave om trouw 
te blijven aan het uitgangspunt dat wij 
cultuureducatie op een hoog niveau 
willen bieden, waarbij eventuele financi-
ele belemmeringen voor leerlingen niet 
doorslaggevend mogen zijn. Het Jonge-
rencultuurfonds Amsterdam bood tot nu 
toe in bepaalde gevallen uitkomst, maar 
het is niet vanzelfsprekend dat de bijdrage 
vanuit dit fonds in de toekomst gecon-
tinueerd wordt. Daarnaast is er meer in 
algemene zin een scheve verhouding in 
de door Aslan Muziekcentrum geleverde 
prestaties en de subsidiëring die hier 
tegenover staat.
 

Wij dreigen bij ontoereikende financie-
ring een deel van onze doelgroep kwijt 
te raken, terwijl onze huidige faciliteiten 
het in principe mogelijk maken juist méér 
kinderen en jongeren te bereiken. 

Een toename van kosten en de voortdu-
ring dan wel dreiging van onvoldoende 
financiering: het is een ongelukkige 
combinatie, voor directie, docenten en 
andere medewerkers. Toch hebben zij zich 
het afgelopen jaar weer met hart en ziel 
ingezet voor het onderwijs vanuit Aslan 
Muziekcentrum. Allemaal vanuit het 
eerder genoemde uitgangspunt: het gaat 
om de kinderen van onze samenleving. 
Waarbij elk kind telt, élk kind.

34

Nawoord
Terugkijkend op het jaar 
2019 is er alle reden tot 
tevredenheid. Er is veel 
bereikt. De doelstellingen 
die we voor dit jaar gesteld 
hadden, zijn gehaald, en 
meer dan dat. We hebben ons 
talentonwikkelingsprogramma 
naar een hoger plan gebracht, 
met meer mogelijkheden in 
de breedte en meer kansen 
op doorstroming naar 
beroepsopleidingen. Het 
betrekken van een tweede 
pand maakt het mogelijk deze 
ambitieuze plannen volop te 
realiseren. 
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EXPLOITATIERESULTAAT & FINANCIELE POSITIE EXPLOITATIERESULTAAT & FINANCIELE POSITIE

Functionele exploitatierekening over 2019
bedragen in euro’s

Baten 2019 begroting 2018

Directe opbrengsten
publieksinkomsten  625.130 560.725 595.985
sponsoring 2.798 8.000 2.498
overige inkomsten 20.290 65.500 21.217
 
totaal directe opbrengsten 648.218 634.225 619.691
 

Subsidies/bijdragen
bijdrage gemeente Amsterdam Kunstenplan 797.371 764.938 775.653
overige subsidie gemeente Amsterdam 131.398 52.207 124.494

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

Bijdragen uit private middelen 15.000 16.286 1.000
 
Totaal baten 1.691.987 1.603.136 1.620.838
 
 
 
 
Lasten 2019 begroting 2018

Beheerlasten
personeelskosten  141.958 173.120 134.806
materiële lasten 131.826 110.668 109.789
 
totaal beheerlasten 273.784 283.788 244.595
 

Activiteitenlasten
personeelskosten 1.251.588 1.130.627 1.158.141
materiële lasten 194.501 205.491 227.873
 
totaal activiteitenlasten 1.446.089 1.336.118 1.386.014
 
Totaal lasten 1.719.873 1.619.906 1.630.609
 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering -27.886 -16.770 -9.771 
saldo rentebaten en rentelasten  0 0 0
saldo bijzondere baten en lasten 0 0 0
 
resultaat -27.886 -16.770 -9.771
 

Resultaatbestemming    
mutatie bestemmingsfondsen -13.742 -16.770
mutatie bestemmingsreserves 0 0
toevoeging algemene reserve -14.144 0

Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming
bedragen in euro’s

Activa 31-12-2019 31-12-2018
 
Vaste activa
materiële vaste activa 302.157 310.737
 
totaal vaste activa 302.157 310.737
 
Vlottende activa
voorraden 54.177 51.508
vorderingen  220.873 216.767
liquide middelen 345.312 265.345
 
totaal vlottende activa 620.362 533.620
 
Totaal activa 922.519 844.357
 

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen
algemene reserve 256.735 270.879
bestemingsfonds 0 13.742
bestemmingsreserves 10.439 10.439
 
totaal eigen vermogen 267.174 295.060
 
 
Langlopende schulden 260.965 270.673
 
Kortlopende schulden 394.380 278.62
 
Totaal pasiva 922.519 844.357
 

Exploitatierekening
I n 2019 is een negatief resultaat 

geboekt van € 27.886,-. In de 
meerjaren begroting Kunstenplan 
2019 was gerekend op een tekort 

van € 16.770,-. Het resterende bedrag in 
het bestemmingsfonds van  € 13.742,- 
wordt daarom uit het bestemmingsfonds 
onttrokken. Effectief wordt er € 14.144,- 
op de algemene reserve afgeboekt. Het 
resultaat 2019 valt dus negatief uit. 
Daarmee is het vrij besteedbare vermogen 
op € 256.735,- uitgekomen. Het resultaat 
is conform de meerjarenbegroting en het 
besluit van de raad van toezicht in dezen. 
In de begroting 2020 is wederom een 
tekort te verwachten vanwege overpres-
tatie in het basispakket. De bestemmings-
reserve van € 10.439,- wordt daarom 
gehandhaafd voor deels dekking van dit 
toekomstige tekort. Aslan Muziekcentrum 
heeft voor het Kunstenplan 2017-2020 
een liquiditeitsprognose opgesteld waar-
door reserves zijn opgebouwd over de 
hele periode van 4 jaar.

Balans
In de verschillenanalyse realisatie 2019 
ten opzichte van begroting is de toe-
lichting op de activiteiten aangaande 
cultuureducatie en talentontwikkeling 
opgenomen. Financieel is de omzet van 
Aslan Muziekcentrum flink gestegen: 
van € 1.630.609,- naar € 1.719.873,-. 
Uitgaven en inkomsten hebben zich wel 
in lijn met de begroting 2019 ontwikkeld. 
De activa zijn met 8,5% gestegen van 
€ 844.357,- naar € 922.519,- door een 
flinke stijging in de liquide middelen, met 
name door een voorschot ten behoeve van 
de huisvestingslasten in de Louis Bouw-
meesterstraat. 

Kengetallen 
De eigen inkomsten, bestaande uit 
totale directe inkomsten en incidentele 
bijdragen uit private middelen, bedragen 
39% van het totaal van de baten. Door de 
werkdrukontlastinggelden hebben veel 

scholen extra naschoolse en binnen-
schoolse activiteiten bij Aslan ingekocht. 
Verder bestaan de eigen inkomsten uit 
verkopen van lesmaterialen en instru-
menten. 
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