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De raad van toezicht is in 2018 

zes maal bijeen gekomen voor 

een formele vergadering.  

Elke RvT vergadering heeft er een 

gedachtewisseling met een 

coördinator of manager van één 

de scholen plaatsgevonden; zo 

hebben in oktober alle managers 

de plannen van hun afdeling voor 

het schooljaar 2018-2019 

toegelicht. Daarnaast beschikte 

de raad van toezicht voor elke 

bijeenkomst over een rapportage 

van de bestuurder, waarin werd 

ingegaan op de hoofdlijnen van 

financieel en personeel beleid, 

strategische ontwikkelingen 

werden geschetst en nieuwe 

trends in elk van de markten 

BUS, BIS en NAS besproken 

werden.   

Hiernaast bevatte de agenda van 

de raad onder meer de volgende 

agendapunten: 

Goedkeuring begrotingen 2019 

en Jaarrekeningen 2017 van de 

Muziekschool Amsterdam en de 

Muziekschool Amsterdam Noord; 

aan de goedkeuring van de 

laatste ging een ontmoeting van 

de raad met de accountant 

vooraf; 

Een thematische ontmoeting met 

de gezamenlijke 

ondernemingsraden van de 

Muziekschool Amsterdam en de 

Muziekschool Amsterdam Noord; 

Enkele besprekingen van 

strategische ontwikkelingen 

rondom de beide muziekscholen, 

mede in het kader van het 

aankomende nieuwe 

Kunstenplan; 

De instelling binnen de raad van 

een kwaliteitscommissie, de 

opdracht voor deze commissie en 

de eerste bevindingen van de 

bestuurder over de in de nabije 

toekomst jaarlijks aan de raad te 

rapporteren kwaliteitsaspecten; 

ook werden de 

evaluatierapporten over het 

basispakket besproken; 

De aanvulling van de raad 

doordat enkele leden hun 

lidmaatschap moesten 

beëindigen. De raad maakte in 

dit kader een bewuste keuze 

voor het inschakelen van het 

bureau Colourful People; 

De nieuwe privacywetgeving van 

mei 2018 en de gevolgen daarvan 

voor beide muziekscholen. 

Buiten de vergaderingen is door 

de voorzitter regelmatig 

informeel overleg gevoerd met 

de bestuurder. In december 2018 

voerden voorzitter en 

vicevoorzitter bovendien het 

jaarlijkse formele 

voortgangsgesprek met de 

directeur-bestuurder.  De raad 

van toezicht werkt volgens de 

code Culturele Governance. De 

geldende code Culturele 

Governance Code is aangevuld 

door de recent vastgestelde Fair 

Practice Code alsmede door de 

reeds langer bestaande Code 

Culturele Diversiteit. 

 

 

De financiële commissie van de 

raad van toezicht bestond in 

2018 uit Michiel van Asbeck 

(voorzitter) en Vincent van Dijk. 

De commissie vergaderde twee 

maal, waarvan één met de 

accountant. De belangrijkste 

onderwerpen waren de 

conceptbegroting 2019 en de 

jaarrekening 2017. 

Deze nieuwe commissie bestaat 

uit Jan van Muilekom (voorzitter) 

en Richard Zijlma. Zij kwam in 

2018 twee maal bijeen.   

 

Een aparte vergadering is belegd 

om het eigen functioneren van 

de raad te evalueren. Daartoe 

vulden alle leden voorafgaand 

aan de vergadering een 

standaard vragenlijst in, waarin 

alle aspecten van het 

functioneren van een raad van 

toezicht een plek hadden. De 

raad formuleerde naar aanleiding 

van het gesprek een aantal 

actiepunten. 

 



  

 

 

Gedurende het verslagjaar is 

afscheid genomen van voorzitter 

Geertrui Thomasse na twee volle 

termijn periodes. De raad 

bedankt Geertrui voor de 

bijdrage die zij de afgelopen 

jaren aan de muziekscholen heeft 

geleverd. Willemijn Mooij is haar 

opgevolgd als voorzitter. De Raad 

dankt eveneens haar lid Jeannine 

La Rose, die tussentijds aftrad 

vanwege te grote drukte. Richard 

Zijlma en Samira Farouk zijn de 

Raad in 2018 komen versterken.  

Tot slot dankt de raad de 

medewerkers van Muziekschool 

Amsterdam en Muziekschool 

Amsterdam Noord voor de 

betrokkenheid en inzet in het 

afgelopen jaar.  

Mw. W.P. Mooij 

Dhr. J.W.H. van Muilekom 

Dhr. M. van Asbeck 

Dhr. V.S. van Dijk 

Dhr. R.P. Zijlma 

Mw. S. Farouk 

 

 

  



  

 

 

“Amsterdam klinkt steeds beter” 

Dat is het motto waaronder 

Muziekschool Amsterdam (MA) 

en Muziekschool Amsterdam 

Noord (MAN) in het kader van 

het huidige Kunstenplan de 

infrastructuur voor 

muziekeducatie verder 

versterken.  

Voor alle Amsterdamse kinderen 

en jongeren wordt het mogelijk 

gemaakt toegang te krijgen tot 

de prachtige wereld van muziek. 

Met onze binnenschoolse, 

naschoolse en buitenschoolse 

muziekeducatie investeren we in 

bewustwording, creativiteit, 

verbeelding, beleving, 

persoonlijke en gezamenlijke 

uitdrukkingskracht, waarmee we 

het ‘cultureel vermogen’ van 

Amsterdamse kinderen en 

jongeren en daarmee het 

cultureel vermogen van de stad 

Amsterdam vergroten1. Dit 

vermogen levert een essentiële 

bijdrage aan de drijf- en 

ontwikkelkracht voor de 

toekomst waar we samen voor 

kiezen, het leven in een cultureel 

democratisch Amsterdam. 

In 2018 hebben ruim 54.000 

kinderen en jongeren gebruik 

gemaakt van de door 

Muziekschool Amsterdam (MA) 

en Muziekschool Amsterdam 

Noord (MAN) gegeven 

muziekeducatie. Met de 

                                                           
1 ‘Cultureel Vermogen’: nieuwe woorden 

voor het belang van cultuureducatie en –

binnenschoolse muziekeducatie 

werden door MA en MAN 163 

scholen bereikt. Daarnaast 

faciliteren MA en MAN 6 cultuur-

educatieve organisaties die ook 

nog eens duizenden kinderen 

voorzien van muziek- en 

cultuureducatie. Dat is meer dan 

de opdrachten die door de 

gemeente aan onze instellingen 

verstrekt zijn. 

 

 

Een van de speerpunten in 2018 

was het (zo) toegankelijk 

(mogelijk) organiseren van de 

gehele keten van 

muziekeducatie. Toegankelijk 

heeft hierbij zowel een fysieke 

dimensie 

(afstand/bereikbaarheid) als een 

financiële dimensie 

(betaalbaarheid). Via onze 

muzieklessen in het primair 

onderwijs bereiken we heel veel 

kinderen zonder dat (ouders van) 

kinderen daarvoor een drempel 

over hoeven. Voor de kinderen 

die buiten het reguliere 

onderwijs muziekles willen 

volgen organiseren we 

activiteiten op 42 locaties in de 

stad. Hiervan zijn 6 locaties te 

beschouwen als eigen locaties. 

De andere locaties betreffen 

scholen of wijkcentra. Om de 

toegankelijkheid verder te 

vergroten is het onze ambitie om 

dit in de komende jaren in 

samenwerking nog verder uit te 

participatie in Nederland. Uitgave LKCA en 

Cultuurconnectie, maart 2018. 

bouwen. Een van de partners 

met wie we deze ambitie zullen 

realiseren is de OBA. In 2019 

gaan de eerste gezamenlijke 

activiteiten op locaties van de 

OBA van start. 

Voor ouders (van kinderen) die 

de kosten voor na- en 

buitenschoolse muziekeducatie 

niet of met moeite kunnen 

dragen waren er in 2018 diverse 

voorzieningen. We werken 

hiervoor samen met partners als 

het Jongerencultuurfonds, de 

Stadspas, de Kidsgids, en de 

A’DAM Music School. Ook de 

gemeente Amsterdam draagt 

met speciale regelingen (door 

MAN vertaald naar projecten 

zoals ‘Laat je horen, laat je zien’) 

bij aan deze maatschappelijke 

behoefte. Via bovenstaande 

regelingen en partners hebben 

474 kinderen uit de betreffende 

doelgroep in 2018 les kunnen 

volgen bij MA en MAN. 

 

 

Binnenschoolse muziekeducatie 

 

Sinds de start van het 

Kunstenplan 2017-2020 kunnen 

basisscholen kiezen met welke 

muziekeducatie-aanbieder(s) zij 

het Basispakket Kunst- en 

Cultuureducatie in hun school 

willen uitvoeren. Bijna 150 

basisscholen hebben gekozen 

voor MA of MAN. MA-MAN biedt 

 



  

 

 

de scholen de keuze uit 

meerdere doorgaande leerlijnen, 

waaronder een multidisciplinaire 

leerlijn die samen met de 

Stichting Educatieve Projecten 

wordt aangeboden. De 

groepskrachten van de scholen 

voeren deze leerlijnen om en om 

met onze professionals uit. 

Hierdoor krijgen duizenden 

kinderen de kans om een stevige 

basis te leggen voor hun 

culturele ontwikkeling. Uit het 

door DSP uitgevoerde rapport 

wordt duidelijk dat deze 

werkwijze zeer succesvol is. Op 

92% van de scholen voor primair 

onderwijs is inmiddels sprake van 

structurele muziekeducatie. Het 

feit dat de muzieklessen nu zo 

verankerd zijn in de wekelijkse 

agenda van de scholen is een 

succes waar andere steden zich 

graag aan zouden spiegelen.  

Bij de uitvoering van onze 

binnenschoolse muziekeducatie 

hebben we de ambitie om de 

synergie tussen vak- en 

groepsdocenten te versterken. 

Hierdoor hebben de kinderen 

optimaal profijt van onze 

onderwijsprogramma’s. Onder de 

noemer van co-teaching geven 

de vakdocenten de muzieklessen 

waarbij lesmateriaal in de school 

achtergelaten wordt die door de 

groepsdocenten in de weken dat 

de vakdocent er niet is 

uitgevoerd kan worden. Uit de 

evaluatie van onder andere de 

kwaliteitsraad in 2017 blijkt dat 

vanuit de scholen dit principe 

geoptimaliseerd kan worden. Het 

in Amsterdam gerealiseerde 

basispakket cultuureducatie 

wordt elders in het land vaak als 

goed voorbeeld gebruikt als het 

gaat om de gewenste inrichting 

van Cultuureducatie in het 

Primair Onderwijs.  

Via onze binnenschoolse 

muzieklessen krijgen 47.876 

Amsterdamse kinderen 

muziekles  (39.978 MA en 7.898 

MAN). Deze kinderen bereiken 

we via 163 scholen voor primair 

en voortgezet onderwijs (129 MA 

en 34 MAN). Van de scholen voor 

primair onderwijs  vragen er 147 

om een doorgaande leerlijn. 

Daarnaast zijn er 7 basisscholen 

die alleen gebruik maken van 

projectmatig 

muziektheateraanbod (270 

Muziekateliervoorstellingen). 

Daarnaast bereiken we met onze 

docenten 16 scholen voor 

speciaal (voortgezet) onderwijs. 

In het Basispakket Kunst- en 

Cultuureducatie neemt het 

onderdeel leerkrachttraining een 

structurele plaats in. Voor 

Amsterdam Noord is hiervoor 

een specifieke opdracht gegeven 

aan muziekschool Amsterdam 

Noord. Vanuit deze opdracht 

worden op 26 scholen 

groepsleerkrachten getraind 

en/of gecoacht. Het 

concertgebouw heeft voor deze 

activiteit de rest van de stad als 

werkgebied. Vorm en inhoud van 

de training worden met hen 

afgestemd. 

 

 

Naschoolse muziekeducatie  

 

Bijna alle kinderen raken 

enthousiast voor muziek door de 

muzieklessen binnen schooltijd. 

Voor die kinderen die meer 

willen bieden we op een aantal 

scholen en wijklocaties naschools 

muziekonderwijs aan. We 

vergroten de toegankelijkheid 

van muziekles door het in de 

directe leefomgeving van het 

kind te organiseren. In het 

naschoolse muziekonderwijs 

werken kinderen voornamelijk in 

groepsverband aan hun brede 

(muzikale) talentontwikkeling. De 

organisatie van deze activiteiten 

komt in de regel tot stand door 

samenwerking tussen een 

combinatiefunctionaris (apart 

gesubsidieerd) of coördinator 

van de muziekschool en de 

basisschooldirectie, ICC’er en een 

welzijnsorganisaties. De driehoek 

muziekschool-welzijn-basisschool 

is met name van belang voor het 

bereiken van de groep minder 

kansrijke deelnemers. Bij de 

uitvoering van deze activiteiten 

wordt door de MA-

combinatiefunctionaris 

samengewerkt met 

welzijnsorganisatie Dynamo. 

MAN voert de reguliere 

naschoolse activiteiten uit in 

samenwerking met  Stichting 

Wijsneus. Een specifiek project 

dat vanuit het Aanvalsplan 

Armoede mogelijk gemaakt 

wordt is het project ‘Laat je 

horen, laat je zien’,  waarvan 

muziekschool Amsterdam Noord, 

de DAT!school en Noordje 

gezamenlijke de uitvoering doen. 



  

 

 

In 2018 is op 34 locaties gebruik 

gemaakt van dit naschools 

aanbod.  

 

Buitenschoolse muziekeducatie 

en talentontwikkeling 

 

Met onze activiteiten voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar (442 

deelnemers) en de activiteiten in 

het regulier onderwijs leggen we 

de basis voor de verdere 

instrumentale en vocale 

opleiding. In 2018 werd aan 

6.236 kinderen en jongeren 

buitenschoolse les gegeven 

(4.877 MA en 1.359 MAN). 

Hierbij investeren we in de eerste 

twee leerjaren van de 

instrumentale en zangopleiding.  

Voor leerlingen vanaf het derde 

leerjaar die zeer gemotiveerd en 

getalenteerd zijn hebben we de 

academies (pop, jazz en klassiek) 

Aan de academies doen 264 

leerlingen mee (176 MA en 70 

MAN).  

Het Excellence-programma is 

een speciaal programma binnen 

de academies voor zeer 

gemotiveerde en zeer 

getalenteerde leerlingen die zich 

eventueel willen voorbereiden 

op de muziekvakopleiding. De 

kwaliteit van dit programma 

staat borg voor de zorgvuldige 

ontwikkeling van (grote )talenten 

zoals bijvoorbeeld de nu 19 jarige 

Edison-prijswinnaar, Lucie 

Horsch. Aan dit programma 

hebben in 2018 18 leerlingen 

deelgenomen.  

In al onze opleidingen staat het 

leren samenspelen en –zingen 

centraal. Dit resulteert in vele 

bands, koren, orkesten en 

ensembles (in totaal 734 

deelnemers) die per jaar samen 

honderden optredens verzorgen. 

In het oog springen daarbij de 

activiteiten van ons Amsterdam 

Youth Symphony Orchestra 

(AYSO), zoals een concertreis 

naar onder andere Engeland, 

deelname aan het EMU festival, 

en tv-optredens met onder 

andere professor Erik Scherder.  

De kwaliteit van onze 

opleidingen, ook op 

internationaal niveau, is tevens 

zichtbaar in onze jazz (big)bands 

die onder de bezielende leiding 

van Peter Guidi al talloze prijzen 

hebben gewonnen, waaronder 

meerdere keren het Prinses 

Christina Concours en het Wereld 

Muziek Concours. Ze behoren tot 

de absolute top in de 

(inter)nationale 

muziekschoolwereld. Een 

belangrijk deel van de jonge 

jazzmusici uit onze Amsterdamse 

stal stroomt via de 

vakopleidingen dan ook door 

naar de internationale top.  

In 2018 is met veel inzet gewerkt 

aan de verdere ontwikkeling van 

digitale toepassingen in de 

muziekeducatie. Onze 

binnenschoolse leerlijn 

ZingZOnline! is inmiddels 

ontwikkeld voor de groepen 3, 4 

en 5 en kan binnen het regulier 

onderwijs worden gebruikt als 

‘digital backbone’. In de online 

methodiek is nadrukkelijk ruimte 

voor inzet van het door ons 

gewenste co-teachingsmodel. De 

groepsdocent kan gebruik maken 

van de muziekdocent die ook op 

digitale wijze in de klas komt. Zo 

bieden we scholen een volledig 

opschaalbare combinatie van 

online en real-life educatie 

waarbij de kinderen wekelijks 

muzieklessen krijgen in een 

doorlopende leerlijn en de 

groepsdocent al doende 

bijgeschoold wordt in het geven 

van muziekles. De methode 

wordt de komende jaren verder 

ontwikkeld voor de groepen 6 tot 

en met 8 van de basisschool. In 

2018 zijn 20 scholen begonnen 

met ZingZOnline!.  

Deze hybride- of ook wel 

blended- learning genoemde 

vorm van onderwijs, vindt ook 

zijn weg in buitenschoolse 

muziekeducatie. In het 

Amsterdam-New York Music 

Academy-project (A-NY music), 

dat wordt uitgevoerd met de 

New York Jazz Workshop worden 

in 2019 interactieve workshops 

gegeven aan bands en combo’s. 

Jazzspecialisten uit New York 

ondersteunen de ontwikkeling 

van de leerlingen in onze 

talentopleiding. In 2018 zijn alle 

technische voorwaarden aan 

beide zijden van de oceaan 

gerealiseerd.  

Squla 

Met het grootste online 

leerplatform in Nederland 



  

 

 

onderzoeken we of onze kennis 

te bundelen is, zodat het vak 

muziek op dit landelijke platform 

een volwassen plaats krijgt in een 

speelse, doorlopende leerlijn die 

naadloos aansluit bij de 

belevingswereld van kinderen. 

Kinderen zullen via het platform 

worden gestimuleerd om ook 

buiten het platform actief te 

worden met muziek en kinderen 

die al met muziek bezig zijn 

worden gestimuleerd om het 

platform te gebruiken om hun 

kennis, kunde en creativiteit, te 

vergroten. 

A-MACK 

In 2018 is geïnvesteerd in het in 

kaart brengen en volgen van de 

ontwikkeling van onze 

deelnemers met behulp van A-

MACK. Dit is een online leerling- 

en docentvolgsysteem 

ontwikkeld door de popafdeling 

van het Conservatorium van 

Amsterdam. Op basis hiervan 

krijgen deelnemers gericht advies 

op de voortgang. Daarnaast 

werkt A-MACK ook als 

intervisietool voor professionele 

docenten. 

 

Scholing 

Kwaliteitsontwikkeling en -

bewaking staat hoog op de 

agenda van onze muziekscholen, 

wat onder andere blijkt uit de 

flinke investering die wij jaarlijks 

doen in (bij)scholing en 

ontwikkeling van het 

docententeam. Onze docenten 

hebben de mogelijkheid om in te 

schrijven voor de Academy: een 

programma met meerdaagse 

bijscholingscursussen en 

workshops voor verschillende 

disciplines. In totaal zijn er 14 

verschillende cursussen 

georganiseerd, die door in- en 

externe professionals gegeven 

zijn. Onze docenten namen deel 

aan 134 scholingsactiviteiten.  

Ook onze docenten in het 

speciaal onderwijs krijgen extra 

handvatten aangereikt om zo 

optimaal mogelijk in de klas te 

kunnen werken. 

Cultureel vermogen 

Om onze maatschappelijke 

opdracht zo goed mogelijk te 

kunnen uitvoeren hebben MA-

MAN het initiatief genomen om, 

samen met SKVR, UCK en het 

Koorenhuis  te onderzoeken wat 

de kern van de functie is van 

hetgeen we doen. Alleen door in 

woorden te benoemen en te 

begrijpen wat de functie is, hoe 

deze werkt en hoe we deze 

kunnen inzetten om een 

inclusieve, succesvolle 

samenleving te creëren, kunnen 

we de ontwikkeling van onze 

instelling en onze educatieve 

programma’s in de toekomst 

goed vorm geven. 

Onze bevindingen zijn vastgelegd 

in een gedachtengoed onder de 

naam ‘cultureel vermogen’(*). 

Hierin wordt onder andere 

beschreven welke bouwstenen 

(capabilities) in een doorlopend 

persoonlijk ontwikkelproces 

nodig zijn om volledig te kunnen 

deelnemen aan een (culturele) 

democratische samenleving. In 

2018 hebben de 

branchevereniging 

Cultuurconnectie, het LKCA en 

het Fonds Cultuurparticipatie het 

gedachtengoed omarmd en 

stimuleren zij actief het gesprek 

hierover, alsmede de 

ontwikkeling van educatieve 

programma’s die cultureel 

vermogen als uitgangspunt of 

referentie gebruiken. In 

Amsterdam werken het 

Amsterdam Museum, MOCCA, 

OBA en MA-MAN samen om deze 

programma’s in een proeftuin op 

te zetten. 

 

Muziekschool Amsterdam en 

Muziekschool Amsterdam Noord 

kunnen alleen hun functie goed 

uitvoeren als er nauw wordt 

samengewerkt met partners bij 

wie de ontwikkeling van kinderen 

en jongeren ook centraal staat. 

Samen, als educatieve 

instellingen in de stad, dragen we 

zorg voor de ontwikkeling van 

onze toekomst, dus van onze 

kinderen en jongeren. Er wordt 

een groot netwerk onderhouden 

en vrijwel elk deel van de 

organisatie is ook in dat netwerk 

actief, op stedelijk, landelijk 

en/of internationaal niveau.

Om de ambitie van de gemeente 

op het gebied van de 

binnenschoolse muziekeducatie 

te realiseren hebben we samen 

met het Koninklijk 

Concertgebouw, de Stichting 

Leerorkest en Aslan 

Muziekcentrum zitting in 

Stichting MOSA. Hier maken we 



  

 

 

afspraken over spreiding over de 

scholen van de gemeentelijke 

voorziening voor primair 

onderwijs. Met de Alliantie 

Muziekeducatie Amsterdam 

(AMA) is geregeld overleg over 

het aanbod voor muziekeducatie. 

 

Muziekschool Amsterdam en 

Muziekschool Amsterdam Noord 

werken bestuurlijk, 

organisatorisch en inhoudelijke 

intensief samen. Op onze twee 

stichtingen wordt toezicht 

gehouden door dezelfde raad van 

toezicht, en ze hebben dezelfde 

directeur-bestuurder. Om die 

reden is er één directieverslag 

voor beide stichtingen. Hierbij is 

een uitzondering gemaakt op de 

toelichting op het financieel 

resultaat. Beide stichtingen 

hebben als hoofddoelstelling het 

organiseren van brede 

muziekeducatie. De doelstelling 

conform de statuten luidt: ‘De 

stichting heeft ten doel het 

bevorderen van de muzikale 

vorming en de amateuristische 

muziekbeoefening in de regio 

Amsterdam, inclusief de 

aangrenzende randgemeenten 

benoorden het IJ, en al hetgeen 

daarmee in verband staat of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin. Het 

uitgangspunt hierbij zal onder 

meer zijn het geven van 

muziekonderwijs tegen 

betaalbare tarieven.’ Daarbij 

richt de Muziekschool 

Amsterdam Noord zich specifiek 

op het voormalige stadsdeel 

Amsterdam Noord. De 

Muziekschool Amsterdam heeft 

geheel Amsterdam als 

werkgebied met uitzondering van 

de voormalige stadsdelen 

Zuidoost en Noord. 

Bij onze scholen hebben in 2018 

160 docenten (53,7 fte) gewerkt 

in dienstverband, en daarnaast 

circa 186 docenten als zzp’er. De 

ondersteuning van het primaire 

proces wordt uitgevoerd door 27 

collega’s (18,6 fte).

Muziekschool Amsterdam en 

Muziekschool Amsterdam Noord 

hanteren de CAO Kunsteducatie. 

De bezoldiging van het bestuur 

past binnen de Wet Normering 

Topinkomens. 

Muziekschool Amsterdam laat 

over 2018 een negatief resultaat 

zien van € 15.977.  

Het grootste gedeelte van de 

subsidiebaten (€ 3.574.576) is 

afkomstig uit het Kunstenplan; 

jaarlijks wordt een bijgestelde 

beschikking verstrekt. De 

definitieve vaststelling van de 

subsidie vindt plaats na het 

indienen van de verantwoording 

inclusief jaarrekening. In 2018 is 

tevens een incidentele subsidie 

(€ 5.000) verstrekt voor het 

Muziekpodium.  

In 2018 is € 1.194.492 aan 

lesgeldomzet buitenschools 

gerealiseerd en € 304.368 aan 

omzet binnenschools. Daarnaast 

zijn er € 150.363 aan overige 

inkomsten, waarvan het grootste 

deel uit de verhuur van 

lesruimte. Tevens is in 2018 € 

4.552 aan sponsorinkomsten 

gegenereerd. In totaal is de 

omzet € 93.775 hoger dan 

begroot door meer inkomsten uit 

activiteiten. Het percentage 

eigen inkomsten is meer dan 30% 

en ligt daarmee boven het 

gestelde minimum van 25%. 

De personele lasten zijn € 

219.737 hoger dan begroot door 

een hogere output bij BIS (extra 

scholen), kosten voor vervanging 

in verband met ziekteverzuim en 

door kosten in verband met 

afvloeiing van personeel. € 

81.054 aan kosten hangen samen 

met de laatste fase van de 

reorganisatie ten behoeve van de 

omslag van buitenschoolse naar 

binnenschoolse muziekeducatie. 

In 2018 is onder meer 

geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van een nieuwe website, 

automatisering, instrumenten en 

onderhoud van de gebouwen. 

Het resultaat ad € 15.977 

negatief wordt als volgt verdeeld 

over de reserves. € 21.585 wordt 

onttrokken aan de algemene 

reserve en € 5.608 wordt 

gedoteerd aan de reserve activa 

en automatisering. 

Muziekschool Amsterdam heeft 

een balansomvang van € 

2.438.891. Ten opzichte van 2017 

zijn de materiële vaste activa 

hoger en ligt de liquiditeit iets 



  

 

 

lager, maar deze is nog steeds 

ruim voldoende. 

Muziekschool Amsterdam Noord 

heeft in 2018 een negatief 

resultaat behaald van € 14.274.  

Het grootste gedeelte van de 

subsidiebaten (€ 1.028.116) 

wordt jaarlijks door het stadsdeel 

Amsterdam Noord beschikt. De 

afgelopen jaren is deze subsidie 

ten gevolge van bezuinigingen elk 

jaar wat lager geworden; in de 

beschikking voor 2018 is de 

laatste korting vanuit deze 

bezuiniging verwerkt. Daarnaast 

heeft Muziekschool Amsterdam 

Noord in 2018 een incidentele 

subsidie van het stadsdeel 

ontvangen voor het organiseren 

van de Y-factor (€ 5.500). Deze is 

reeds vastgesteld. Het 

subsidieaandeel van de 

gemeente Amsterdam (€49.520) 

is gekoppeld aan het Kunstenplan 

en daarmee beschikbaar voor 

vier jaar (onder voorbehoud van 

de gemeentelijke begroting). 

Daarnaast is nog subsidie 

verstrekt voor ‘Laat je zien, laat 

je horen’ (€ 15.191) en voor 

‘Ontmoet elkaar, zing mee’ (€ 

925).  

In 2018 is € 426.068 aan 

lesgeldomzet buitenschools 

gerealiseerd, € 38.025 aan omzet 

binnenschools en € 11.161 vanuit 

het Leerorkest. Daarnaast is er € 

54.866 aan overige inkomsten, 

waarvan het grootste deel uit de 

verhuur van lesruimte is 

gerealiseerd. In totaal is de 

omzet € 64.870 hoger dan 

begroot door meer inkomsten uit 

activiteiten. Het percentage 

eigen inkomsten is meer dan 30% 

en ligt daarmee boven het 

gestelde minimum van 25%. 

De personele lasten zijn € 44.304 

hoger dan begroot door extra 

activiteiten (in lijn met de hogere 

omzet). De overige kosten zijn 

iets hoger door extra uitgaven 

aan vloeronderhoud, inventaris 

en automatisering. 

Het resultaat ad € 14.274 

negatief is als volgt verdeeld over 

de reserves. € 31.824 wordt 

onttrokken aan de algemene 

reserve, € 15.778 aan de 

automatiseringsreserve en € 

29.230 wordt gedoteerd aan de 

reserve activa en € 4.098 aan de 

weerstandsreserve. 

Muziekschool Amsterdam Noord 

heeft een balansomvang van € 

1.112.621. Ten opzichte van 2017 

zijn de materiële vaste activa 

hoger en ligt de liquiditeit iets 

lager, maar deze is nog steeds 

ruim voldoende. 

Voor 2019 is ziekteverzuim het 

voornaamste (financiële) risico 

voor MA. De kans bestaat dat de 

kosten van verzuim hoger zijn 

dan begroot en het effect is dat 

dit wordt vertaald in hogere 

loonkosten indien vervanging 

dient te worden ingezet. Het 

weerstandsvermogen van MA is 

afdoende om het risico 

(waarvoor geen alternatieve 

dekking gevonden kan worden 

het hoofd te bieden indien zij 

optreedt. 

Voor MA en MAN is het grootste 

risico voor 2020 en verder 

verbonden aan de subsidiëring. 

Dit is afhankelijk van  

gemeentelijk beleid. In 2019 zal 

duidelijkheid ontstaan over de 

toekomstige subsidiëring en 

begin 2020 gaan MA en MAN hun 

subsidieaanvraag indienen voor 

de nieuwe Kunstenplanperiode. 

Zowel MA als MAN zijn financieel 

gezond. Er is sprake van een 

goede liquiditeitspositie, 

solvabiliteit en rentabiliteit.  

Tevens is er een aantal reserves 

voor benodigde grote 

investeringen in activa, 

automatisering en ten behoeve 

van onderhoud. Daarnaast 

hebben beide stichtingen een 

weerstandsreserve. Hiermee 

kunnen risico’s worden 

opgevangen. 

De begrotingen voor 2019 van 

MA en MAN zijn sluitend. 

Onderstaand zijn de begrotingen 

op hoofdlijnen weergegeven. 

Gezien het aantal aanmeldingen 

in het lopende schooljaar, de 

toegezegde subsidies en de 

totale financiële 

weerstandscapaciteit, is er op dit 

moment geen zorg over de 

directe continuïteit van de 

stichtingen. 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten € 496.000 

Subsidies € 1.111.182 

Totale baten € 1.607.182 

Personele 
kosten 

€ 1.042.682 

Materiële 
kosten 

€ 564.500 

Totale lasten € 1.607.182 

Resultaat € 0 

Opbrengsten € 1.665.000 

Subsidies € 3.674.331 

Totale baten € 5.339.331 

Personele 
kosten 

€ 4.006.132 

Materiële 
kosten 

€ 1.333.199 

Totale lasten € 5.339.331 

Resultaat € 0 

Tabel 1 Begroting 2019 MAN 

Johan Akerboom 

Directeur Muziekschool 

Amsterdam Noord 

Tabel 2 Begroting 2019 MA 

Willem Smit 

Directeur-bestuurder 

Muziekschool Amsterdam / 

Muziekschool Amsterdam 

Noord 



  

 

 

 

   

Na bestemming som van baten en lasten

€  €  

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 571.191          495.129          

571.191          495.129          

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 910.355          839.323          

Liquide middelen 3 957.345          1.139.269       

1.867.700       1.978.592       

Totaal activa 2.438.891    2.473.721    

€  €  

PASSIVA

Reserves

Algemene reserve 4 43.029            64.614            

Weerstandsreserve 5 103.000          103.000          

Bestemmingsreserve activa en 

automatisering 6 526.857          521.249          

672.886          688.863          

Voorziening 7 628.139          508.383          

Langlopende schulden 8 44.334            50.667            

Kortlopende schulden 9 1.093.532       1.225.808       

Totaal passiva 2.438.891    2.473.721    

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017



  

 

 

 

   

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

BATEN

Directie opbrengsten publieksinkomsten 10 1.503.412         1.460.000         1.472.636         

Indirecte opbrengsten 11 150.363             100.000             123.998             

1.653.775         1.560.000         1.596.634         

Subsidies 12 3.579.576         3.599.937         3.583.186         

Subsidie transitie 2013-2015 81.054               -                          169.138             

3.660.630         3.599.937         3.752.324         

Totaal baten 5.314.405       5.159.937       5.348.958       

LASTEN

Personeelskosten 13 4.035.039         3.815.302         4.104.182         

Afschrijvingen 14 127.316             145.000             131.148             

Overige bedrijfskosten 15 1.168.027         1.199.635         1.186.412         

Totaal lasten 5.330.382       5.159.937       5.421.742       

Saldo uit gewone bedrijfsvoering (15.977)             -                          (72.784)             

Saldo rentebaten/-lasten -                          -                          43                       

Exploitatieresultaat (15.977)            -                          (72.741)            

De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld:

2018 2017

€ €

Algemene reserve (21.585)             (72.741)             

Bestemmingsreserve activa en automatisering 5.608                 -                          

(15.977)             (72.741)             



  

 

 

 

 

 

  

Na bestemming som van baten en lasten

€  €  

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 102.836          83.308            

102.836          83.308            

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 230.184          229.151          

Liquide middelen 3 779.601          850.619          

1.009.785       1.079.770       

Totaal activa 1.112.621    1.163.078    

€  €  

PASSIVA

Reserves

Algemene reserve 4 206.167          237.991          

Bestemmingsreserve activa 5 56.235            27.005            

Weerstandsreserve 6 214.000          209.902          

Automatiseringsreserve 7 46.601            62.379            

Onderhoudsreserve 8 170.436          170.436          

693.439          707.713          

Kortlopende schulden 9 419.181          455.365          

Totaal passiva 1.112.621    1.163.078    

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017



  

 

 

 

 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

BATEN

Directe opbrengsten publieksinkomsten 10 475.254             411.000             438.510             

Indirecte opbrengsten 11 54.866               54.250               56.444               

530.120             465.250             494.954             

Subsidies 12 1.100.592         1.087.566         1.123.227         

1.100.592         1.087.566         1.123.227         

Totaal baten 1.630.712       1.552.816       1.618.181       

LASTEN

Personeelskosten 13 1.037.270         992.966             1.066.958         

Afschrijvingen 14 35.491               29.000               33.140               

Overige bedrijfskosten 15 572.240             530.850             532.994             

Totaal lasten 1.645.001       1.552.816       1.633.092       

Saldo uit gewone bedrijfsvoering (14.289)             -                          (14.911)             

Saldo rentebaten/-lasten 15                       613                     

Exploitatieresultaat (14.274)            -                          (14.298)            

De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld:

2018 2017

€ €

Algemene reserve (31.824)             (14.298)             

Weerstandsreserve 4.098                 -                          

Bestemmingsreserve activa 29.230               -                          

Automatiseringsreserve (15.778)             -                          

(14.274)             (14.298)             



  

 

 

 

 

 

In de begroting voor korte cursussen zijn de workshops tijdens de open lesweken niet meegerekend. 

Het begrootte aantal scholen primair onderwijs (lange leerlijn) en speciaal onderwijs worden gerealiseerd. De 

begrootte VMBO (10) en VO (3) scholen worden ten dele gehaald. Het feit dat er geen subsidie is voor het aanbod 

voor deze scholen, blijkt een belemmering.        

Bereik buitenschoolse activiteiten

Begroting 

aantal 

leerlingen

Realisatie 

aantal 

leerlingen

Contact-

momenten

Contact-

uren

2018 2018 2018 2018

Basiscursussen 400              503              19.114        19.114        

Instrumentale lessen 2.300          2.684          89.528        67.146        

Ensembles/koren/orkesten 415              381              14.478        14.478        

Korte cursussen 335              1.532          6.128          6.128          

3.450          5.100          129.248      106.866      

Begroting 

aantal 

leerlingen

Realisatie 

aantal 

leerlingen

Contact-

momenten

Contact-

uren

2017 2017 2017 2017

Basiscursussen 400              443              16.834        16.834        

Instrumentale lessen 2.300          2.797          106.286      79.715        

Ensembles/koren/orkesten 415              398              15.124        15.124        

Korte cursussen 335              1.229          4.916          4.916          

3.450          4.867          143.160      116.589      

Bereik binnenschoolse activiteiten

Begroot Realisatie

2018 2018

Scholen 143              129              

Groepen 1.201          1.586          

Leerlingen 36.438        39.978        



  

 

 

 

Bereik binnenschoolse en naschoolse activiteiten 
 
Leerlingen primair onderwijs   7.898 
Scholen voor primair onderwijs   29 
Groepen primair onderwijs   334 
Leerkrachttraining groepsdocenten  201 
Leerkrachttraining scholen    26  
Scholen voor Voortgezet Onderwijs   5 
(waarvan 3 via het project Y-factor) 
        
 
 
Bereik aantal deelnemers buitenschoolse activiteiten 
 
Algemene muzikale vorming   19   
Instrumentale en vocale les   664 
Ensembles/orkest/bands/koren/musical 336 
Korte cursussen    299 
Ballet      90 
Totaal buitenschoolse activiteiten  1.408 
 
 

 

 

 

  



  

 

 

 

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale 
lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband 
en winstdelingen, bonusbetalingen en verstrekte bonusaandelen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen 
van de stichting. Waar van toepassing is de beloning exclusief btw weergegeven. 

 

 

 

 
 
In de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn de volgende individuele WNT-maxima opgenomen: 
 

 directeur-bestuurder bij een volledig dienstverband € 187.000 (2017: € 181.000),  

 voorzitter van de raad van toezicht 15% van dit bedrag, te weten € 28.050 (2017: € 27.150), 

 lid raad van toezicht 10% van dit bedrag, te weten € 18.700 (2017: € 18.100).  
 
 

Naam Functie Duur van het dienstverband Omvang dienstverband

2018 2017 2018 2017

W.F. Smit Directeur-

bestuurder

01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 0,83 fte 0,83 fte

W.P. Mooij Voorzitter rvt 

(vanaf april) 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

M. van Asbeck Lid rvt 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

V.S. van Dijk Lid rvt 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

J.W.H. van Muilekom Vice-voorzitter rvt 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

R.P. Zijlma Lid rvt 22-03 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

S. Farouk Lid rvt 27-09 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

G.M.F. Thomasse Voorzitter rvt     

(tm maart) 01-01 tm 22-03 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

J.Y. La Rose Lid rvt 01-01 tm 22-03 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

A.A.L.M. Lombarts Lid rvt 01-01 tm 20-06 n.v.t. n.v.t.

Naam Beloning Bezoldigings

maximum

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

W.F. Smit 90.169€       89.922€       202€      226€      9.331€    9.107€      € 155.210

W.P. Mooij 1.875€         1.313€         n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 19.501

M. van Asbeck 1.085€         1.085€         n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 14.025

V.S. van Dijk 1.313€         1.313€         n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 14.025

J.W.H. van Muilekom 1.313€         1.313€         n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 14.025

R.P. Zijlma 814€            -€             n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 10.951

S. Farouk 437€            -€             n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 3.689

G.M.F. Thomasse 426€            2.063€         n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 4.611

J.Y. La Rose 271€            1.085€         n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 3.074

Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening ten 

behoeve van beloning 

betaalbaar op termijn



  

 

 

 

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale 
lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband 
en winstdelingen, bonusbetalingen en verstrekte bonusaandelen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen 
van de stichting. Waar van toepassing is de beloning exclusief btw weergegeven. 

 

 

 

In de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn de volgende individuele WNT-maxima opgenomen: 
 

 directeur-bestuurder bij een volledig dienstverband € 187.000 (2017: € 181.000),  

 voorzitter van de raad van toezicht 15% van dit bedrag, te weten € 28.050 (2017: € 27.150), 

 lid raad van toezicht 10% van dit bedrag, te weten € 18.700 (2017: € 18.100).

Stichting Muziekschool Amsterdam Noord

Naam Functie Duur van het dienstverband Omvang dienstverband

2018 2017 2018 2017

J. Akerboom Directeur 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 0,70 fte 0,70 fte

W.F. Smit Directeur-

bestuurder 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12

0,17 fte 0,17 fte

W.P. Mooij Voorzitter rvt 

(vanaf april) 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

M. van Asbeck Lid rvt 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

V.S. van Dijk Lid rvt 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

J.W.H. van Muilekom Vice-voorzitter rvt 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

R.P. Zijlma Lid rvt 22-03 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

S. Farouk Lid rvt 27-09 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

G.M.F. Thomasse Voorzitter rvt     

(tm maart) 01-01 tm 22-03 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

J.Y. La Rose Lid rvt 01-01 tm 22-03 01-01 tm 31-12 n.v.t. n.v.t.

A.A.L.M. Lombarts Lid rvt 01-01 tm 20-06 n.v.t. n.v.t.

Naam Beloning Bezoldigings

maximum

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

J. Akerboom 53.208€       52.486€       45€        -€       5.361€    5.246€      € 130.900

W.F. Smit 18.468€       18.418€       41€        46€         1.911€    1.865€      € 31.790

W.P. Mooij 625€            438€            n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 6.500

M. van Asbeck 362€            362€            n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 4.675

V.S. van Dijk 438€            438€            n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 4.675

J.W.H. van Muilekom 438€            438€            n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 4.675

R.P. Zijlma 271€            -€             n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 3.650

S. Farouk 146€            -€             n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 1.230

G.M.F. Thomasse 142€            688€            n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 1.537

J.Y. La Rose 90€               362€            n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 1.025

Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening ten 

behoeve van beloning 

betaalbaar op termijn



 

Raad van Toezicht  

MEVROUW G.M.F. THOMASSE | VOORZITTER tot 
maart 2018 
huidige functie: Management consultant; G.M.F. 
Thomasse advies bv  
nevenfunctie: Lid bestuur Amsterdam 
Museum/Vergezicht, Lid rvt Stichting 
Maatschappelijk Dienstverlening zo, Voorzitter 
Bestuur ambassadeurs Grachtenfestival  
 
DE HEER M. VAN ASBECK  
huidige functie: Directeur rvdb  
 
DE HEER V.S. VAN DIJK  
huidige functie: Managing partner Strangelove  
 
MEVROUW J.Y. LA ROSE tot maart 2018 
huidige functie: Zangpedagoog/ uitvoerend musicus  
 
MEVROUW. W.P. MOOIJ vanaf april 2018 voorzitter 
huidige functie: Algemeen directeur Nederlandse 
Bachvereniging 
nevenfunctie: Voorzitter bestuur Société Gavigniès  
 
DE HEER J.W.H. VAN MUILEKOM vicevoorzitter 
huidige functie: Rector-bestuurder OSZG/Vossius 
Gymnasium  
nevenfuncties: Lid Verenigingsraad OSVO 
Amsterdam 
 
De heer R.P. Zijlma vanaf maart 2018    
Huidige functie: Directeur Amsterdam Dance Event 
(ADE) / Artistiek Leider Conservatorium Haarlem 
Nevenfuncties: Lid: Amsterdams Festival Overleg. 
Consultant/aandeelhouder Monkeywings 
Consultant/aandeelhouder 808 Whisky 
 
Mevrouw. S. Farouk vanaf september 2018 
Huidige functie: Toezichthouder AFM 
Nevenfuncties: RVT lid Ir. Lely Lyceum  
 

Directie/bestuur 

DE HEER W.F. SMIT | DIRECTEUR-BESTUURDER 

Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam 

Noord  

 
DE HEER J. AKERBOOM | DIRECTEUR Muziekschool 
Amsterdam Noord  

 

Ondernemingsraad Muziekschool Amsterdam  

DE HEER W. PODSADA | VOORZITTER  

DE HEER J. FLORUSSE  | SECRETARIS  

DE HEER P. GUDMUNDSSON  

DE HEER C. HOOP  

DE HEER E. TUGA  

DE HEER  F. VAN DER KROFT 

DE HEER D. MULDER  

 

Ondernemingsraad Muziekschool Amsterdam 

Noord  

DE HEER J. DE GRAAF | VOORZITTER  

MEVROUW H. JANSSENS | SECRETARIS  

MEVROUW E. SCHIPPERS-BENNING  

 

Bestuur Stichting Vrienden van de Muziekschool 

Amsterdam  

DE HEER J. CATAU, VOORZITTER tot april 2018 

MEVR. J. SWAGERMAN |voorzitter vanaf mei 2018 

MEVROUW S.L. VAN DEN AKKER  

DE HEER W.J. DE VRIES  tot april 2018 

Mw. I Rooderkerk vanaf april 2018 
 

Stichting Ouders & Vrienden van de Muziekschool 

Amsterdam Noord  

MEVROUW E. HÖRCHNER | VOORZITTER  

MEVROUW C. BOMHOF | PENNINGMEESTER  

MEVROUW C.C. HUISKAMP | SECRETARIS  

DE HEER T.W. TOSSIJN 

MEVR. E.M.L. VAN DUNNÉ 
MEVR. M. DE JONG-FRAANJE


