
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Raad was in 2019 actief over 

de volle breedte van haar taken. 

Zo keurde zij jaarrekeningen en 

begrotingen goed, was zij actief 

als werkgever van de bestuurder 

en adviseerde zij de bestuurder 

mede op basis van de door hem 

in bestuursjournaals 

gepresenteerde informatie 

gevraagd en ongevraagd over 

een groot aantal zaken, 

waaronder niet in de laatste 

plaats het strategisch beleid in 

de vorm van de voorbereiding 

van het nieuwe 

ondernemingsplan. De Raad en 

de bestuurder werkten in dit 

kader op basis van de 

Governance Code Cultuur samen 

en zochten daarbinnen met 

verve naar een goede balans 

tussen  ieders taken en 

verantwoordelijkheden.  

In dit kader spreekt de Raad 

overigens grote waardering uit 

voor de wijze waarop de 

bestuurder en diens 

medewerkers ook in 2019 garant 

hebben gestaan voor inspirerend 

muziekonderwijs in Amsterdam. 

De Raad van Toezicht kwam in 

2019 zes maal bijeen en wel op 

de volgende data: 28 januari, 25 

maart, 6 juni, 16 september, 18 

november, 9 december. 

Op 28 januari 2019 besprak de 

Raad tegen de achtergrond van 

een verkenning van de 

Amsterdamse Kunstraad (AKR) 

en op basis van een presentatie 

van de bestuurder een zestal 

mogelijke scenario’s voor de 

financiering van Muziekschool 

Amsterdam vanaf 2021.Tevens 

keurde de Raad een herziene 

begroting MAN in verband met 

een aanpassing van het 

gemeentelijk accres goed. 

Daarnaast stemde zij ermee in 

dat het voorstel van de 

Kwaliteitscommissie voor een 

nieuwe, aanvullende, aanpak van 

het meten van kwaliteit bij wijze 

van proef door Muziekschool 

Amsterdam in de praktijk ten 

uitvoer zou worden gebracht.   

Na afsluiting van de vergadering 

was er nog de jaarlijkse 

themabijeenkomst met de twee 

ondernemingsraden. Ook in 

deze bijeenkomst stond de 

verkenning  van de AKR centraal. 

Tijdens de bijeenkomst van 25 

Maart 2019 ging de Raad 

uitgebreid in op het 

accountantsverslag . Tevens 

werden de jaarrekeningen 2018 

van MA, MAN en Beheer 

Bachstraat besproken en 

vervolgens goedgekeurd. 

Daarnaast viel het besluit ten 

behoeve van de uitbreiding van 

de Raad met een nieuw lid 

contact op te nemen via  de 

organisatie Blikverruimers. 

Op 6 Juni 2019 kon de Raad haar 

nieuwe lid Charlotte van der 

Laag welkom heten; zij was op 

voorstel van de 

selectiecommissie door de Raad 

benoemd. De Raad besprak 

verder de Contourenbrief van de 

wethouder en keurde het 

tijdspad goed  waarlangs in het 

kader van het aankomende 

Kunstenplan een nieuw 

Ondernemingsplan tot stand zou 

worden gebracht. Tevens stond 

de Raad uitgebreid stil bij de 

door de bestuurder 

gepresenteerde 

prestatierapportages met onder 

meer inzicht in 

kostenontwikkeling,  

ziekteverzuim en leerlingbereik. 

Zij liet zich verder bijpraten over 

de uitwerking van de verbouwing 

van het gebouw van MAN. 

De vergadering van 16 

september 2019 stond voor een 

deel in het teken van de kick off 

van het nieuwe schooljaar met 

presentaties van de verschillende 

afdelingsmanagers van hun 

programma’s voor het komende 

cursusjaar. Daarnaast besprak de 

Raad een actuele 

prestatierapportage  en vond een 

evaluatie van de accountant 

plaats. Ook werd de begroting 

MAN 2020 goedgekeurd. 

Op 18 november 2019 was er 

aandacht voor 

Managementletter van de 

accountant. Tevens vond een 

eerste bespreking van de  

begroting 2020 MA plaats. 

Tevens werd besproken langs 

welke weg de Raad een nieuwe 

voorzitter zou gaan zoeken, daar 

Willemijn Mooij te kennen had 

gegeven te willen stoppen 

gezien drukte in haar 

werkzaamheden. 

Op 9 december 2019 is de 

vastgestelde begroting 2020 MA 

besproken en door de Raad 



 
 

goedgekeurd. Tevens 

presenteerde de bestuurder de 

hoofdlijnen van het op dat 

moment bestaande concept 

Ondernemingsplan.  De Raad  

zou in januari 2020 een 

definitieve versie goedkeuren. 

Daarnaast kwam de voortgang 

van de werving van een nieuwe 

voorzitter ter sprake. 

De financiële commissie heeft op 

14 maart 2019 de jaarrekeningen 

2018 en het accountantsverslag 

besproken, in het bijzijn van de 

accountant, en rapporteerde 

daarover aan de voltallige Raad. 

De commissie besprak op 14 

november  2019 het voorstel 

begroting 2020 en de 

managementletter en gaf 

hierover adviezen aan de Raad.  

De kwaliteitscommissie kwam in 

2019 niet bij elkaar, daar de 

drukte rondom het nieuwe 

Ondernemingsplan het de 

muziekschool onmogelijk 

maakte het met haar adviezen 

opgestelde voorstel van de 

bestuurder al  in de praktijk te 

testen. 

De voorzitter Willemijn Mooij 

had gedurende het gehele jaar 

regelmatig voortgangsoverleg 

met de bestuurder  over actuele 

ontwikkelingen binnen de 

scholen en de samenstelling  van 

de agenda  voor  de RvT 

vergaderingen. 

Het jaarlijkse gesprek van de 

Raad over haar zelfevaluatie 

vond met betrekking tot het jaar 

2019 in januari 2020 plaats. Dat 

gold ook het jaarlijkse 

evaluatiegesprek van voorzitter 

en vice-voorzitter met de 

bestuurder.  

Willemijn Mooij    

voorzitter; tot  1 feb 2020 

Jan van Muilekom    

vicevoorzitter en lid 

kwaliteitscommissie  

Michiel van Asbeck    

lid financiële commissie 

Vincent van Dijk    

lid financiële commissie 

Bas van Spréw     

voorzitter; vanaf  1 feb 2020 

Richard Zijlma    

lid kwaliteitscommissie 

Samira Farouk     

lid financiële commissie; vanaf  1 

jan 2020          

Charlotte van der Laag   

algemeen lid: vanaf  1 juni 2019 

 

 

  



 
 

 “Alle Amsterdamse kinderen en 

jongeren de mogelijkheid geven 

het plezier van (samen) muziek 

maken te ervaren en zichzelf 

daarmee te ontwikkelen tot wie 

ze willen en kunnen zijn”.  

 

Dat is de opdracht die 

Muziekschool Amsterdam (MA) 

en Muziekschool Amsterdam 

Noord (MAN) aan zichzelf stellen 

en waar we al vele jaren aan 

werken. In combinatie met 

ambitie van de gemeente 

Amsterdam (zoals beschreven in 

het Kunstenplan 2017-2020) om 

de infrastructuur voor 

muziekeducatie in de stad te 

versterken was dit een 

uitstekende basis voor onder 

onze werkzaamheden in 2019. In 

2019 zijn er vanuit dit perspectief 

“Amsterdam breed” maar ook 

specifiek door MA en MAN 

mooie resultaten te vermelden. 

In 2019 hebben ruim 55.500 

kinderen en jongeren gebruik 

gemaakt van de door MA en 

MAN gegeven muziekeducatie. 

Daarmee is geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van creativiteit, 

beleving, verbeelding en 

persoonlijke en gezamenlijke 

uitdrukkingskracht van 

duizenden Amsterdamse 

kinderen en jongeren waardoor 

hun cultureel vermogen en 

daarmee het cultureel vermogen 

van de stad vergroot is. MA en 

MAN faciliteren 6 cultuur-

educatieve organisaties die ook 

nog een duizenden kinderen 

bereiken met muziek-en 

cultuureducatie. 

 

Ook in 2019 was een van onze 

speerpunten het (zo) 

toegankelijk (mogelijk) 

organiseren van muziekeducatie 

vanaf de eerste kennismaking tot 

aan het niveau van toelating tot 

een muziekvakopleiding. Deze 

toegankelijk heeft zowel fysieke 

dimensies 

(afstand/bereikbaarheid) als een 

financiële dimensies 

(betaalbaarheid). Met onze 

muzieklessen in het primair 

onderwijs bereiken we 

duizenden kinderen zonder dat 

(ouders van) kinderen de weg 

naar een muziekdocent of 

muziekinstelling hoeven te 

zoeken. Voor kinderen die onder 

schooltijd geraakt worden door 

muziek en zich hier na schooltijd 

verder in willen ontwikkelen 

organiseren we onze 

muzieklessen zo dicht mogelijk 

bij de leefwereld van kinderen en 

jongeren. Dit doen we op 33 

locaties in de stad. Het betreft 

daarbij 27 schoollocaties of 

wijkcentra. Op deze locaties 

geven we breed toegankelijke 

educatie waarbij met name de 

kennismaking met muziek en 

instrumenten centraal staat. Zes 

andere locaties zijn te benoemen 

als “eigen” locaties. Hier kunnen 

de kinderen en jongeren, naast 

de eerste kennismaking met 

muziek en instrumenten, ook 

verdiepend muziekonderwijs 

volgen. Het blijft onze ambitie  

om de toegankelijkheid nog 

verder te vergroten door in 

samenwerking met partners 

(zoals de OBA) (nog) meer 

locaties voor kunsten 

cultuureducatie vorm te geven. 

In Amsterdam is er een aantal 

voorzieningen die het mogelijk 

maken om de financiële 

drempels voor ouders die de 

kosten voor na- en 

buitenschoolse muziekeducatie 

voor hun kinderen niet of met 

moeite kunnen dragen te 

verlagen. Honderden ouders van 

MA en MAN leerlingen hebben in 

2019 gebruik gemaakt van deze 

voorzieningen. Dit werd mogelijk 

gemaakt door het 

Jongerencultuurfonds (291 

deelnemers), de Stadspas (286 

deelnemers), en de Kidsgids (51 

deelnemers). Daarnaast heeft 

onze partner de A’DAM Music 

School lessen mogelijk gemaakt 

voor 8 leerlingen en via de eigen 

(middeninkomens) regeling van 

de MA hebben 27 leerlingen 

instrumentaal onderwijs kunnen 

volgen. 

Ook de gemeente Amsterdam 

draagt met speciale regelingen 

(door MAN vertaald naar 

projecten zoals ‘Laat je zien, laat 

je horen’, 49 deelnemers) bij aan 

deze maatschappelijke behoefte.  

Binnenschoolse muziekeducatie 

In 2019 hebben 166 scholen (128 

MA en 38 MAN) gebruik 

gemaakt van onze muzieklessen 

onder schooltijd. Op deze 

scholen bereiken we 49.336 

kinderen en jongeren (40.917 MA 

en 8.419 MAN). Op 138 scholen 

voor primair onderwijs hebben 

we een doorgaande leerlijn 



 
 

uitgevoerd (107 MA en 31 MAN). 

Dat is meer dan de opdrachten 

die door de gemeente aan onze 

instellingen verstrekt zijn. Ook 

geven we les met een 

doorgaande leerlijn op 14 

scholen voor speciaal 

(voortgezet) onderwijs en op 9 

scholen VO/VMBO. Daarnaast 

zijn er 5 basisscholen die alleen 

gebruik maken van ons 

projectmatig 

muziektheateraanbod. In 2019 

hebben we in totaal 228 

muziekatelier voorstellingen 

gegeven. 

Door onze binnenschoolse 

muzieklessen krijgen de 

leerlingen een basis voor hun 

culturele ontwikkeling waar ze 

een leven lang plezier aan 

kunnen beleven. Dat doen onze 

docenten niet alleen. MA en 

MAN hebben de ambitie om de 

muzieklessen te laten geven in 

samenwerking tussen de 

vakdocent van de muziekschool 

en de groepsdocent. Onze 

vakdocenten geven de 

muzieklessen in de klas waarbij 

lesmateriaal in de groep 

achtergelaten wordt die door de 

groepsdocenten in de weken dat 

de vakdocent er niet is verder 

verwerkt wordt. Hierdoor wordt 

het rendement van de 

muzieklessen vergroot en 

hebben de leerlingen optimaal 

profijt van onze lesprogramma’s 

Leerkrachttraining/coaching 

neemt in het basispakket Kunst- 

en Cultuureducatie een 

structurele plaats in. Voor 

Amsterdam Noord is hiervoor 

een specifieke opdracht gegeven 

aan muziekschool Amsterdam 

Noord. Vanuit deze opdracht zijn 

in 2019 op 26 scholen 

groepsleerkrachten getraind 

en/of gecoacht. In de rest van de 

stad heeft het Koninklijk 

Concertgebouw een opdracht 

om deze taak uit te voeren. Bij 

de uitvoering van de 

leerkrachttrainingen vindt er 

over de vorm en inhoud 

afstemming plaats tussen het 

Concertgebouw en MAN. 

 

Naschoolse muziekeducatie

Kinderen raken enthousiast 

tijdens de muzieklessen onder 

schooltijd. Voor kinderen die 

meer willen bieden we, naast 

onze “eigen” locaties op 27 

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 zien, 

laat je horen', waarvan 

muziekschool Amsterdam 

Noord, de DAT'school en 

Noordje gezamenlijke de 

uitvoering doen. In 2019 is dit 

project afgerond en zijn de 

laatste activiteiten (op 3 locaties 

met 49 deelnemers) uitgevoerd. 

 

Buitenschoolse muziekeducatie 

en talentontwikkeling 

Met onze activiteiten voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar (293 

deelnemers MA en 194 MAN) en 

de activiteiten in het regulier 

onderwijs leggen we de basis 

voor de verdere muzikale, 

instrumentale en vocale 

opleiding. In 2019 werd aan 

4.849 kinderen en jongeren 

vanaf 4 jaar na- en 

buitenschoolse les gegeven 

(3.570 MA en 1.279 MAN) en 253 

volwassenen maakte gebruik van 

ons aanbod.  

We investeren met extra lestijd 

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 241 leerlingen 

mee (176 MA en 65 MAN). Het 

Excellenceprogramma 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 bijzondere 

talenten. Aan dit programma 

hebben in 2019 21 leerlingen 

deelgenomen. Het excellence 

programma voorziet in 

intensieve begeleiding, praktijk 

en theorielessen en het talent 

meet zich nationaal en 

internationaal tijdens diverse 

concoursen. In al onze 

opleidingen staat het leren 

samenspelen en -zingen 

centraal. Dit resulteert in vele 

bands, koren, orkesten en 

ensembles (in totaal 622 

deelnemers) die per jaar samen 

honderden optredens verzorgen. 

In het oog springen daarbij de 

activiteiten van ons Amsterdam 

Youth Symphony Orchestra 

(AYSO), met hun vele optredens 

binnen en buiten Amsterdam en 

hun uitwisselingreis met 

Denemarken. Het plezier van 

samenspel was ook goed 

zichtbaar tijdens het door MA en 

MAN georganiseerde AMP 

Festival (Amsterdamse muziek 

Prijs) waar 40 bands en 

ensembles optredens 

verzorgden en zo’n 50 

workshops te volgen waren. Er 

kwamen ruim 800 bezoekers 

naar het festival. 

De kwaliteit van onze 

opleidingen, ook op 

internationaal niveau, is ook 

goed zichtbaar in onze jazz (big) 

bands die onder de bezielende 

leiding van Lorenzo Mignacca 

vele optredens verzorgen en ook 

dit jaar weer naar huis ging met 

prijzen tijdens het Prinses 

Christina Concours. Ze behoren 

tot de absolute top in de 

(internationale) 

muziekschoolwereld. Een 

belangrijk deel van de jonge 

jazzmusici uit onze 

Amsterdamse stal stroomt via de 

vakopleidingen dan ook door 

naar de internationale top. 

 

  

Ook in 2019 is met veel inzet 

gewerkt aan de verdere 

ontwikkeling van digitale 

toepassingen in de 

muziekeducatie. Onze 

binnenschoolse leerlijn 

ZingZOnline! 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.  

 

Squla 

Met het grootste online (gaming) 

leerplatform in Nederland 

ontwikkelen we een speelse, 

doorlopende leerlijn voor 

muziekonderwijs die goed 

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 2019 is de ontwikkeling van 

onze deelnemers aan de 

Pop&Jazz lessen gemonitord 

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 

Omdat kwaliteitsontwikkeling en 

-bewaking belangrijke thema’s 

zijn op onze muziekscholen doen 

we een flinke investering die wij 

jaarlijks doen in (bij)scholing en 

ontwikkeling van het 

docententeam. In 2019 hebben 

12 docenten een opleiding 

gevolgd (Lesson Study) aan de 

Vrije Universiteit van Amsterdam 

en 3 docenten volgden aan het 

Conservatorium de opleiding 

Docent Muziek. Daarnaast 

hebben onze docenten hebben 



 
 

de mogelijkheid om in te 

schrijven voor de Academy: een 

programma met meerdaagse 

bijscholingscursussen en 

workshops voor verschillende 

disciplines. Binnen het kader van 

dit programma zijn er 14 

verschillende cursussen 

georganiseerd, die door in- en 

externe professionals gegeven 

zijn. Ook waren en 

mentoraatsgroepen (35 

deelnemers) en studiedagen 

voor alle medewerkers. De 

thema’s hiervan waren “cultureel 

vermogen” en “inclusiviteit”. 

Docenten die werken in het 

speciaal onderwijs krijgen extra 

handvatten aangereikt om zo 

optimaal mogelijk in de klas te 

kunnen werken. 

Cultureel vermogen 

In 2018 hebben we het 

gedachtengoed “ cultureel 

vermogen” in woorden 

vastgelegd met als doel om de 

unieke waarde van 

cultuur/muziek educatie voor de 

ontwikkeling van een inclusieve, 

culturele democratie handen en 

voeten te kunnen gaan geven. In 

2019 hebben de 

branchevereniging 

Cultuurconnectie, het LKCA en 

het Fonds Cultuurparticipatie het 

gedachtengoed omarmd en 

stimuleren zij actief het gesprek 

hierover om doorontwikkeling, 

alsmede de ontwikkeling van 

educatieve programma’s die 

cultureel vermogen als 

uitgangspunt of referentie 

gebruiken. Landelijk worden 

verschillende “proeftuinen” 

opgezet waarin de 

uitgangspunten, zoals 

beschreven in Cultureel 

vermogen worden onderzocht 

o.a. op praktische 

toepasbaarheid, kennis wordt 

verzameld en verspreid en 

waarin programma’s worden 

ontwikkeld. In Amsterdam 

werken we samen met Mocca en 

de Waag aan de invulling van de 

Amsterdamse proeftuin, waarbij 

we worden ondersteund door de 

OBA en het Amsterdam 

Museum. 

In 2020 is veel aandacht 

gestoken in het proces om te 

komen tot onze (midden) lange 

termijn ontwikkelingsvisie onder 

de naam; Muziekschool 

Amsterdam; “van de stad voor 

de stad”. De centrale vraag was; 

“Hoe zien onze stakeholders de 

ontwikkeling van de 

maatschappelijke rol van 

cultuureducatie de komende 10 

jaar en wat kan dat betekenen 

voor de ontwikkeling van 

Muziekschool Amsterdam”. De 

uitkomsten van dit proces 

hebben belangrijk bijgedragen 

aan de opstelling van ons nieuwe 

ondernemingsplan “muziek 

maakt ieder een”. Het geeft 

richting aan een coherente 

ontwikkeling van alle 

bedrijfsonderdelen en 

programma’s van Muziekschool 

Amsterdam. 

Deze programma’s moeten 

toegankelijk zijn voor alle 

Amsterdamse kinderen en 

jongeren en zullen belangrijk 

kunnen bijdragen aan het verder 

ontwikkelen van een prachtige, 

inclusieve, Amsterdamse 

samenleving, waarin kinderen en 

jongeren kunnen worden wie ze 

willen en kunnen zijn. 

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. 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 MA hebben in 2019 124 

docenten (43,2 fte) gewerkt in 

dienstverband, en daarnaast 

circa 141 docenten als ZZP’er. De 

ondersteuning van het primaire 

proces wordt uitgevoerd door 20 

collega’s (15,8 fte). Bij MAN zijn 

dit 41 docenten (12,1 fte), 57 

ZZP’ers en 7 collega’s (3,8 fte) die 

het primaire proces 

ondersteunen. 

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 2019 een negatief resultaat 

zien van € 106.469.  

Alle subsidiebaten 2019 (€ 

3.674.633) zijn 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 2019 is € 1.308.107 aan 

lesgeldomzet buitenschools 

gerealiseerd en € 301.150 aan 

omzet binnenschools. Daarnaast  

 

zijn er € 156.149 aan overige 

inkomsten, waarvan het grootste 

deel uit de verhuur van 

lesruimte. Tevens is in 2019 € 

7.173 aan sponsorinkomsten 

gegenereerd. In totaal is de 

omzet € 107.579 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 € 

201.608 hoger dan begroot door 

onder andere een hogere output 

bij BIS (extra scholen) en kosten 

voor vervanging in verband met 

ziekteverzuim. In 2019 is onder 

meer verder geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van de nieuwe 

website en instrumenten. 

Het resultaat ad € 106.469 

negatief wordt als volgt verdeeld 

over de reserves. € 5.515 wordt 

onttrokken aan de algemene 

reserve, € 2.046 wordt gedoteerd 

aan de reserve activa en 

automatisering en € 103.000 

wordt onttrokken aan de 

weerstandsreserve. 

Muziekschool Amsterdam heeft 

een balansomvang van € 

2.438.886. Ten opzichte van 

2018 is de liquiditeit heel licht 

gestegen en daarmee nog steeds 

ruim voldoende. 

Muziekschool Amsterdam Noord 

heeft in 2019 een negatief 

resultaat behaald van € 76.583.  

Het grootste gedeelte van de 

subsidiebaten (€ 1.056.903) 

wordt jaarlijks door het stadsdeel 

Amsterdam Noord beschikt. Het 

subsidieaandeel van de 

gemeente Amsterdam (€ 50.907) 

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’ (€ 17.696).  

In 2019 is € 456.160 aan 

lesgeldomzet buitenschools 

gerealiseerd, € 55.019 aan omzet 

binnenschools en € 9.891 vanuit 

het Leerorkest. Daarnaast is er € 

42.316 aan overige inkomsten, 

waarvan het grootste deel uit de 

verhuur van lesruimte is 



 
 

gerealiseerd. In totaal is de 

omzet € 68.036 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  

€ 110.000 hoger dan begroot 

door extra activiteiten (in lijn met 

de hogere omzet). Daarnaast is 

de premie van de 

ziekteverzuimverzekering hoger 

geworden. De overige kosten 

zijn hoger door incidentele 

adviseringstrajecten.. 

Het resultaat ad € 76.583 

negatief is als volgt verdeeld 

over de reserves. € 16.740 wordt 

onttrokken aan de algemene 

reserve, € 18.754 aan de 

automatiseringsreserve, € 10.149 

aan de reserve activa en € 30.940 

aan de weerstandsreserve. 

Muziekschool Amsterdam Noord 

heeft een balansomvang van € 

1.049.845. Ten opzichte van 

2018 zijn de materiële vaste 

activa lager en ligt de liquiditeit 

iets lager, maar deze is nog 

steeds ruim voldoende. 

Voor 2020 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 

in 2019 volledig aangewend om 

het negatieve resultaat te 

verwerken en de algemene 

reserve is gedaald tot onder de € 

50.000. In de komende jaren 

zullen de reserves weer 

geleidelijk moeten worden 

hersteld tot een passend niveau 

ter bestrijding van mogelijke 

toekomstige risico’s.  

Voor MA en MAN is het grootste 

risico voor 2020 en verder 

verbonden aan de subsidiëring. 

Dit is afhankelijk van 

gemeentelijk beleid. Begin 2020 

heeft MA de subsidieaanvraag 

ingediend voor de 

Kunstenplanperiode 2021-2024. 

MAN zal de komende jaren een 

jaarlijkse subsidieaanvraag 

indienen bij het (voormalig) 

Stadsdeel Amsterdam Noord. 

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. Toch komt de 

financiële gezondheid onder 

druk te staan door onder andere 

de hoge productie bij BIS en de 

daarmee samenhangende 

personele lasten. 

De begrotingen voor 2020 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 € 1.767.000 

Subsidies € 3.827.735 

Totale baten € 5.594.735 

Personele kosten € 4.291.710 

Materiële kosten € 1.303.025 

Totale lasten € 5.594.735 

Resultaat € 0 

  

Opbrengsten € 528.000 

Subsidies € 1.132.212 

Totale baten € 1.660.212 

Personele kosten € 1.083.212 

Materiële kosten € 577.000 

Totale lasten € 1.660.212 

Resultaat € 0 

  

 
Willem Smit Johan Akerboom 
Directeur-bestuurder Muziekschool Amsterdam / Directeur Muziekschool Amsterdam Noord 
Muziekschool Amsterdam Noord 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



Raad van Toezicht  

Mw. W.P. Mooij, voorzitter 
huidige functie: Directeur-Bestuurder Nederlandse 
Bachvereniging 
nevenfuncties: Voorzitter bestuur Société Gavigniès,  
Lid bezwarencommissie Amsterdams Fonds voor de 
Kunst 
Dhr.  J.W.H. van Muilekom vicevoorzitter 
huidige functie: Rector-bestuurder OSZG/Vossius 
Gymnasium  
nevenfuncties: Lid Verenigingsraad OSVO Amsterdam 
Dhr.  M. van Asbeck  
huidige functie: Directeur rvdb  
Dhr. V.S. van Dijk 
huidige functie: Managing partner Strangelove  
Dhr. R.P. Zijlma  
huidige functie:  Artistiek Leider Conservatorium 
Haarlem 
nevenfuncties: Lid Amsterdams Festival Overleg,  
Consultant/aandeelhouder Monkeywings,  
Consultant AVA festival London/Belfast,  
Consultant Sena 
Mw. S. Farouk  
huidige functie: Toezichthouder AFM 
nevenfuncties: RVT lid Ir. Lely Lyceum tot februari 2019 
Mw. C.H.H. van der Laag  - vanaf 16 juli 2019 
huidige functie: Programma manager I-Interim Rijk  
nevenfuncties: -  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Directie/Bestuur 

Dhr. W.F. Smit 

Directeur-Bestuurder Muziekschool Amsterdam en 

Muziekschool Amsterdam Noord  

Dhr. J. Akerboom 

Directeur Muziekschool Amsterdam Noord  

Ondernemingsraad Muziekschool Amsterdam  

Dhr. W. Podsada, voorzitter  

Dhr. J. Florusse, secretaris  

Dhr. P. Gudmundsson  

Dhr C. Hoop  

Dhr. E. Tuga  

Dhr.  F. Van Der Kroft 

Dhr. D. Mulder  

Ondernemingsraad Muziekschool Amsterdam 

Noord

Dhr. J. De Graaf, voorzitter  

Mw. H. Janssens, secretaris  

Mw. E. Schippers-Benning  

 

Bestuur Stichting Vrienden Van De Muziekschool 

Amsterdam  

Mw. J. Swagerman, voorzitter 

Mw. S.L. van den Akker  

Mw. I Rooderkerk 

 

Stichting Ouders & Vrienden van de Muziekschool 

Amsterdam Noord  

Mw. A.M.D. de Jong-Fraanje, voorzitter en 

secretaris  

Dhr. N. Visser, penningmeester 

Mw. E.M.L. van Dunné 

Mw. L. Steur


