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De activiteiten van het Leerorkest worden mede mogelijk gemaakt door:

Speciale dank aan Management Scope, AkzoNobel, Stichting   
Blokker-Verwer, Stichting Boemer, Stichting de Roeper, Stichting  
Hulp na Onderzoek, Hardelingenfonds, Stichting Puerto Cruz,  
Stichting Ibafu, Stichting Strand Links, BijlmerParktheater, CEC 
gebouw, Bedrijvenvereniging VAZO, Independent Recruiters Groep,  
Zuidoost Partners, Venzo, Vrijwilligerscentrale Amsterdam VCA,  
ViiA uitzendbureau voor vrijwilligers, Digisource en Ziggo Dome.

Leerorkest & Instrumentendepot werken nauw samen met  
basisscholen in Amsterdam, Mocca (Stichting Match 
Onderwijs en Cultuur Amsterdam), Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerorkest, Het Concertgebouw,  
Nieuw Vocaal Amsterdam, Projectenbureau Primair Onderwijs 
Zuidoost, Stichting Muziek op School Amsterdam (MOSA), 
Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA), Aslan Muziekcentrum, 
Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Amsterdam Noord, 
Koninklijk Concertgebouworkest, Strijkkwartet Biënnale 
Amsterdam, Cello Biënnale Amsterdam, Harp Festival, Nederlands 
Blazers Ensemble, Muziekgebouw aan ’t IJ, Conservatorium van 
Amsterdam, Conservatorium van Utrecht, El Sistema Nederland, 
Projeto Gurí Santa Marcelina, Méér Muziek in de Klas en vele 
muziekeducatie-initiatieven in Nederland.
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Voorwoord 

Terugkijkend op het jaar 2019 voel ik me trots op en ben ik blij 
met alles wat wij samen met heel veel mensen hebben bereikt, 
want 2019 was geen gemakkelijk jaar. Onder financiële druk 
waren harde keuzes nodig en op andere momenten konden  
we harde maatregelen maar net voorkomen. Er is veel werk 
verzet om het allerbeste te kunnen geven aan onze kanjers: de 
kinderen die opgroeien in lage inkomenswijken in Amsterdam 
en vele andere plaatsen in het land, tot op de voormalige 
Nederlandse Antillen. 

Stichting Leerorkest, Stichting Instrumentendepot Leerorkest 
en Stichting Muziekcentrum Zuidoost hebben meer dan ooit 
samengewerkt om zoveel mogelijk efficiëntie te bereiken. 
Hoewel de organisaties financieel en administratief volledig 
zelfstandig zijn, vullen ze elkaar op een dusdanige manier aan 
dat er sprake is van een klassieke win-win situatie. En doordat 
de activiteiten zo goed op elkaar aansluiten, bereiken we 
samen veel meer.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de liefdevolle 
bijdragen. Samen laten we kinderen bloeien door muziek-
educatie – niet alleen muzikaal maar vooral ook in de brede 
ontwikkeling van het kind. Ik denk aan alle vrijwilligers, 
medewerkers, ook van partnerorganisaties, scholen, fondsen, 
sponsoren en ook de vele particuliere donateurs. Ook de steun 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Ministerie van 
Sociale Zaken en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor 
wat betreft de Leerorkestpilots op de Antillen, betekent veel 
voor ons. Niet in de laatste plaats wil ik het stadsdeel Zuidoost 
en de gemeente Amsterdam bedanken voor het vertrouwen.

Heel veel dank!

Marco de Souza
Directeur-bestuurder 

Stichting Leerorkest
Stichting Instrumentendepot Leerorkest
Stichting Muziekcentrum Zuidoost
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Missie en visie
Het Leerorkest staat voor een ambitieus muziekeducatie-
programma met een sociaal-maatschappelijk karakter. Muziek 
maken is bij uitstek verrijking, daar heeft wat ons betreft ieder 
kind recht op. Ter bevordering van kansengelijkheid en inclusie 
richten we ons in de eerste plaats op kinderen in een achter-
standspositie. We zijn actief in lage inkomenswijken, waar  
we intensief samenwerken met scholen en andere partners. 

In het Leerorkest maken kinderen deel uit van een muzikaal 
avontuur waarin een kind kan groeien in de hele breedte  
van zijn of haar ontwikkeling. De leerlingen leren een muziek-
instrument te bespelen en samen muziek te maken in een 
orkest. De positieve en stimulerende omgeving van het orkest 
helpt het kind zich te ontwikkelen tot wereldburger van de 
toekomst. Kortom, het Leerorkest is een muzikaal en sociaal 
programma dat voorop stelt kinderen sterker en gelukkiger  
te maken.

Amsterdam
In Amsterdam werken we in lage inkomenswijken. Onze 
bakermat is Amsterdam-Zuidoost, maar we zijn ook actief  
in Noord, Oost en Nieuw-West. We organiseren Leerorkesten  
op scholen, onder schooltijd. We werken intensief samen  
met basisscholen die we een doorgaande Leerorkestleerlijn 
bieden, van groep 3 tot en met groep 8, mede als basispakket 
Cultuureducatie. Daarnaast organiseren we op steeds meer 
plekken in de stad Wijktalentorkesten voor naschoolse 
verdieping van talenten. 

Onze programma’s zijn laagdrempelig én hoogwaardig.  
Wij investeren doorlopend in de kwaliteit van de muziek-
educatie. De lessen in Amsterdam worden verzorgd door circa 
100 professionele musici. We trainen de Leerorkestdocenten 
op hun sociaalpedagogische aanpak. De basisbehoeften  
voor intrinsieke motivatie van het kind staan hierbij centraal.  
Bij de ontwikkeling van ons educatieaanbod werken we 
structureel samen met culturele en sociale partners in de  
stad, waaronder symfonieorkesten, cultuureducatiepartners, 
podia, cultuurcentra, wijkinstellingen en jeugdfondsen. 

Landelijk
Vanuit Amsterdam vervullen we een aanjaag- en voorbeeld-
functie voor nieuwe Leerorkesten en soortgelijke muziek-
educatieprogramma’s in Nederland. Ook hier geldt onze 
sociale missie. Het aantal kinderen in Nederland in kansarme 
posities dat een instrument bespeelt is schrikbarend laag 
(onderzoek Createquity). We helpen Leerorkesten in 
 Nederland en op de voormalige Nederlandse Antillen met 
expertise en muziekinstrumenten. Voor dit doel worden apart 
fondsen geworven. De uitleen van muziekinstrumenten 
gebeurt vanuit onze zusterstichting, het Instrumentendepot. 

We werken stapsgewijs toe naar een landelijk Leerorkest-
centrum, voor onder meer nationale lobby voor instrumentaal   
muziekonderwijs en publiekscampagnes. 

Speerpunten uit Kunstenplan en plan 
Cultuureducatie met Kwaliteit, 2017-2020 
Wij besteden deze jaren extra aandacht aan de duurzame 
samenwerking met de scholen in Amsterdam (onder meer 
door flexibilisering van het curriculum voor groep 7 en 8),  
aan de uitbreiding van het netwerk van Wijktalentorkesten 
naar andere stadsdelen en aan het verstevigen van de 
 financiële basis voor onze activiteiten.

Activiteiten

De lesactiviteiten in Amsterdam zijn als  
volgt opgebouwd:
• Voortraject Leerorkest, groep 3-4
• Leerorkest, groep 5-8 
•  Wijktalentorkest, na schooltijd, in primair  

en voortgezet onderwijs 
• SuperSymphonics, klas 1-3, VO/VMBO

Voortraject Leerorkest, groep 3-4
In 2019 werd op 11 van de 18 Leerorkestscholen het   Voor- 
traject Leerorkest uitgevoerd. Zo werd meer dan 60 procent 
van de Leerorkestleerlingen optimaal voorbereid op het 
instrumentale deel van het curriculum dat start in groep 5.  
De lesactiviteiten in Zuidoost zijn uitgevoerd door Muziek-
centrum Zuidoost (MZO).

Deskundigheidsbevordering leerkracht
In het kader van de deskundigheidsbevordering van de 
groeps leerkracht op het gebied van muziekles werd de 
methode Voortraject Leerorkest in 2019 verder ontwikkeld. 
Alle groepsleerkrachten van de onderbouw van de 11 
 basisscholen namen deel aan deskundigheidsbevordering.  
De actieve rol van de eigen groepsleerkracht staat daarbij 
voorop. De vakdocent Muziek geeft de ene week les, waarbij 
de groepsleerkracht actief deelneemt, en de leerkracht geeft 
vervolgens de week erop een herhaalles waarvoor de vakdocent 
de groepsleerkracht een aantal handwijzingen meegeeft. 

Het Leerorkest staat voor 
 instrumentaal muziekonderwijs 
op school. Ieder kind doet mee 
en krijgt instrumentale basis
vaardigheden mee voor het leven.

De leerlijn van het Leerorkest loopt van groep 3 in het primair onderwijs tot en  
met klas 3 van het voortgezet onderwijs en beslaat zo een doorgaande leerlijn voor  
6 tot 14-jarigen. Na schooltijd wordt de leerlijn voortgezet in de Wijktalentorkesten.  
Muziek maken is zo een wezenlijk en structureel onderdeel van het leven van de kinderen 
in de wijken van Amsterdam waar het Leerorkest actief is. De lesactiviteiten in 
stadsdeel Zuidoost gebeuren in samenwerking met Muziekcentrum Zuidoost (MZO).

Inleiding

Het Leerorkestconcept is ontwikkeld in 2005, in nauwe 
samenwerking met basisscholen in de Bijlmer. Er is 
gekozen voor een symfonisch orkest zodat zoveel 
mogelijk kinderen kunnen samenspelen. Bovendien heeft 
iedereen in een orkest een rol, moet je goed samenwerken 
en naar elkaar luisteren. Op onversterkte akoestische 
instrumenten maken de kinderen zelf het geluid en 
ervaren ze direct het effect van blazen, strijken, tokkelen... 
Met het orkest spelen ze diverse muziekstijlen, uit allerlei 
windstreken, kinderliedjes, pop, game- en filmmuziek,  
en ook klassieke stukken. De leerlingen werken toe  
naar een groot concert, onder leiding van een dirigent.  
De optredens zijn een hele ervaring!

EEN SYMFONIEORKEST ALS 
 MUZIEKEDUCATIEMETHODE — 
BEST REVOLUTIONAIR!
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Leerorkest, groep 5-8
Het Leerorkest was in 2019 actief op 20 basisscholen.  
De leerlingenaantallen zijn opgenomen in de tabel Bereik 
Leerorkesten Amsterdam 2019, op pagina 6.

In nauwe samenwerking met de scholen werken wij door-
lopend aan het verbeteren van het curriculum. Zo is er een 
aantal klassikale theorielessen ontwikkeld waarbij de kinderen 
gebruik maken van iPads om de muziektheorie te oefenen.  
Na een uitgebreide testfase zijn deze lessen in 2019 standaard 
in het curriculum opgenomen om kinderen beter toe te rusten 
wat betreft muzikaal voorstellingsvermogen. In 2019 zijn 
tevens gesprekken gevoerd met de oprichters van Meludia, 
een muzikaal gehoortrainingsprogramma waarbij kinderen 
spelenderwijs een veel beter muzikaal begrip kunnen ontwik-
kelen. De leuke en progressieve oefeningen (over o.a. melodie, 
harmonie en ritme) stimuleren het luistervermogen en gevoel 
voor muziek. De Meludia-app zal als pilot worden ingezet  
bij de Wijktalentorkesten met als einddoel dit programma ook  
te integreren in de Leerorkestlessen. 

In 2019 zijn muziekdocentenpanels gehouden om te onder-
zoeken hoe wij onze muziekdocenten zo goed mogelijk 
kunnen inzetten. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt 
tussen beginnende en ervaren muziekdocenten. De uitkom-
sten van deze gesprekken zijn meegenomen in de beleids-
plannen. Insteek bij deze ontwikkelingen is steeds: hoe zorgen 
we ervoor dat dat de muziekdocenten optimaal zijn toegerust 
om de lessen te geven in soms lastige situaties en om de 
leerlingen zich meer eigenaar te laten voelen van de instru-
mentale muzieklessen en hun motivatie te verhogen.

Wat is de basisopzet van het Leerorkest op school?  
In de keuzelessen voor groep 5 proberen kinderen verschil-
lende instrumenten uit. Op basis van hun voorkeuren  
worden er groepen ingedeeld van circa 8 leerlingen per 
instrument. Vervolgens krijgen alle leerlingen wekelijks les  
van muziek docenten op het gekozen muziekinstrument –  
op school, onder schooltijd. De kinderen hebben regelmatig  
gezamenlijk orkestrepetities en werken toe naar een  
concert onder leiding van een dirigent.

Wijktalentorkest
In 2019 waren er 9 Wijktalentorkesten van het Leerorkest in 
Amsterdam. Er is nu sprake van een hoofdstedelijk netwerk 
van Wijktalentorkesten dat zich uitspreidt over de hele stad. 
Een extra aangeboden activiteit dit jaar was het intensieve 
leertraject voor strijkkwartetten in samenwerking met de 
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en het Dudok Quartet.

In mei en december 2019 organiseerden we leerlingen-
wervingsacties middels een ‘Week van het Wijktalentorkest’  
op basisscholen. Dit heeft geresulteerd in een flink aantal 
nieuwe aanmeldingen en voor meer zichtbaarheid op de 
school en in de wijk. 

Voor een extra kwaliteitsimpuls aan de Wijktalentorkesten 
werd een artistiek coördinator aangetrokken. Na een kennis-
makingsperiode en bezoek aan alle Wijktalentorkesten heeft 
hij een plan gemaakt om onder andere door middel van 
gebruik van standaard inspeeloefeningen het niveau van de 
leerlingen omhoog te brengen waardoor zij ook meer plezier 

In deze tabel staan zowel het aantal scholen en orkesten als de aantallen 
leerlingen die meedoen aan de Leerorkesten in Amsterdam in 2019.

Zuidoost 1
Wereldwijs
Samenspel
Bijlmerdrie

Zuidoost 2
Bijlmerhorst
Polsstok

Zuidoost 3
Holendrecht
Achtsprong

Zuidoost 4
Blauwe Lijn
Onze Wereld
Crescendo

Zuidoost 5 (VO)
OSB (i.s.m. MZO)*
Ir. Lely (i.s.m. MZO)*

Noord
IKC NoordRijk
Krijtmolen
Poolster
Rosaschool

Nieuw West 1
Globe
Johannes

Nieuw West 2
Koggeschip

Nieuw West 3
Louis Bouwmeester

Oost 1
Indische Buurtschool
Nautilus Flevohof

Totaal

Groep 
3-4*

94
150

14

39
102

42
108

90

93**

18**

750

Groep 
5

40
80

7

23
56

25
42

40
25
39

52
27
25

45
17

82

22

26
6

679

Groep 
6

55
80

9

23
50

25
41

53

56
28
25
17

40
24

53

31

23
7

640

Groep 
7

39
82

4

17
47

27
36

58

44
39
25

32
18

46

23

44
6

587

Groep 
8***

72
156

19

40
94

49
 –

66
30
50

46
24

56

75

63
42

882

Aantal
Orkesten

in/na-
schools

4

4

4
3

1
1
3

2
1

4

1

4

4

4

4

44

Aantal
Groepen

12
20

3

6
12

6
9

2
1
9

14
2

7
6
4
1

7
5

9

6

9
4

154

Aantal 
 leerlingen

buitensch.

60**

23

29**

18**

22

15

34

49

250

Aantal 
orkesten

buiten-
schools

2**

1

1**

1**

1

1

1

8

353
53

406

* Financiering MZO 
** Financiering gecombineerd MZO/Leerorkest 
*** Peildatum 1 oktober plus de afzwaaiers groep 8 vorig seizoen

Leerorkest (groep 5 t/m 8)
Aantal leerlingen

Voortgezet
onderwijs

NatrajectVoor traject

BEREIK LEERORKESTEN AMSTERDAM 2O19 IN CIJFERS
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en uitdaging in de lessen zullen ervaren. Deze inspeel-
oefeningen worden de komende tijd geïmplementeerd in  
het Leerorkestprogramma.

Optredens en doorstroming van talent 
De Wijktalentorkesten gaven diverse concerten in 2019.  
De openingsdag van de Kindermuziekweek, vrijdag 5 april,  
was een unieke dag voor 65 kinderen van het Leerorkest én 
voor topharpist Remy van Kesteren. Samen gaven zij die 
middag een concert voor Harp en Orkest, in de Spiegelzaal  
van Het Concertgebouw. In het bijzonder begeleidde Remy 
van Kesteren de dertienjarige Diyae Hammoudou bij zijn 
eerste harpsolo. Een paar dagen later traden de harpleerlingen 
van het Leerorkest op in Podium Witteman. In juni 2019 gaven 
de leerlingen van Wijktalentorkest Indische Buurt acte de 
présence bij het Indische Buurtfestival. Op dezelfde dag gaven 
de leerlingen van Wijktalentorkest Noord een concert samen 
met harmonievereniging Tuindorp Oostzaan om kinderen over 
en weer kennis te laten maken en mogelijk te laten door-
stromen naar een muziekvereniging in de buurt. Inmiddels is 
inderdaad 1 leerling doorgestroomd naar de vereniging. 
Bovendien is een andere Leerorkestleerling toegelaten tot de 
Jong Talent opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. 
Tot slot traden leerlingen van OSB Leerorkest Zuidoost op bij 
de uitreiking van de IJ-prijs aan Leon en Renny Ramakers. Alle 
concerten staan vermeld in Bijlage I, Evenementenoverzicht.

Strijkkwartetten
In februari 2019 werd de kick-off gehouden voor leerlingen  
en ouders voor de 2020-editie van de Strijkkwartet Biënnale 
Amsterdam in het Muziekgebouw. Daarop zijn er 5 strijk-

In Zuidoost (in samenwerking met MZO):
1. Wijktalentorkest Klein Leerorkest, A (gevorderden primair onderwijs)
2. Wijktalentorkest Klein Leerorkest, B (beginners primair onderwijs)
3. Wijktalentorkest Egoli (primair onderwijs)
4. Wijktalentorkest OSB Leerorkest Zuidoost (voortgezet onderwijs)
5. Wijktalentorkest Reigersbos, ‘De Lelyband’ (voortgezet onderwijs)

In andere stadsdelen:
6. Wijktalentorkest Indische Buurt, Oost (primair- en voortgezet onderwijs)
7. Wijktalentorkest Noord (primair- en voortgezet onderwijs)
8. Wijktalentorkest Nieuw-West, locatie De Globe (primair- en voortgezet onderwijs)
9. Naschools koor en orkest Louis Bouwmeester in Nieuw-West (primair- en voortgezet onderwijs)

Het Wijktalentorkest is een vast aanbod geworden voor naschoolse talentontwikkeling, als door-
stroommogelijkheid vanuit het Leerorkest onder schooltijd. De opzet van het Wijktalentorkest bestaat 
uit de combinatie van instrumentale les op een zelfgekozen instrument, algemene muzikale vorming, 
groepsrepetities en optredens. De deelnemers worden geselecteerd op motivatie. Het Instrumenten-
depot stelt de muziekinstrumenten voor de kinderen beschikbaar. 

WIJKTALENTORKESTEN IN AMSTERDAM IN 2O19
kwartetten gevormd van Wijktalentorkest-leerlingen  
uit Amsterdam: 4 van basisschoolleerlingen en 1 kwartet van 
middelbare scholieren. Bij de startbijeenkomst presenteerde 
zich ook het vooraanstaande Dudok Quartet, met wie de 
leerlingen een aantal studiedagen hadden. Op de studiedagen 
was onder andere te zien hoe ver de kinderen zich al ontwik-
keld hadden ten opzichte van de eerste editie. Na bijna een 
jaar hard werken gaven de leerlingen samen een succesvolle 
optreden voor groot publiek in het Muziekgebouw op  
25 januari 2020. 

De Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en het Leerorkest  
zijn een langdurige samenwerking aangegaan. In de aanloop  
naar elk festivaljaar krijgt een groep leerlingen intensieve 
begeleiding in het strijkkwartet spelen, met wekelijks strijk-
kwartetles naast de reguliere Leerorkestles en een aantal 
studie zaterdagen.  

Extra solfège- en koorlessen
Mede dankzij een toekenning uit de Impuls Muziekeducatie 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie werden er in 2019 extra 
solfège- en koorlessen gegeven aan de leerlingen van de 
Wijktalentorkesten. Ook werden er op basisschool Wereldwijs 
in schooltijd extra koorlessen gegeven ter ondersteuning van 
de instrumentale lessen. 

Sociale pedagogiek en armoedebeleid
Voor de scholing en begeleiding van alle muziekdocenten en 
medewerkers op het gebied van de sociaalpedagogische 

aanpak organiseerden we in 2019 een aantal workshops en 
was er persoonlijke begeleiding op scholen door een peda-
gogisch coach. 

Een brede ontwikkeling
Vanaf de start van de Wijktalentorkesten zijn de activiteiten  
er niet alleen op gericht om de kinderen te leren een muziek-
instrument te bespelen en samen te musiceren, maar ook om 
de kinderen te helpen zich verder te ontwikkelen in sociaal-
pedagogisch opzicht en een brede ontwikkeling mee te geven. 
Het Wijktalentorkest geeft de leerlingen niet alleen een 
muziekopleiding, het geeft hen ook het gevoel ergens bij te 
horen en creëert binding met hun medeleerlingen en hun 
directe omgeving. De groepsvorming en bindingskracht werkt 
versterkend op de betrokkenheid en inzet van de kinderen.  
In het voortgezet onderwijs is dit nog sterker het geval.  
Ergens bij horen en applaus krijgen is voor deze leeftijdsgroep 
nog belangrijker.

SuperSymphonics, het VMBO-Leerorkest  
(in samenwerking met MZO)
SuperSymphonics draaide in 2019 succesvol op twee scholen 
in Zuidoost: de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) en 
het Ir. Lely Lyceum (voorheen Scholengemeenschap Reigers-
bos). Dit Leerorkestprogramma is speciaal ontwikkeld voor het 
VMBO. Het MZO-jaarverslag geeft hierover meer informatie.
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Het Expertisecentrum bewaakt de kwaliteit van het Leer orkest-
concept en zorgt voor de overdraagbaarheid ervan. Alle 
acti viteiten van het Expertisecentrum staan in het teken van 
de kwalitatieve en artistieke kwaliteitsimpuls die het Leer-
orkest wil geven in deze Kunstenplan-periode. Het Expertise-
centrum werkte in 2019 vooral aan de volgende projecten:

Klassikale theorieles
Het Expertisecentrum heeft in 2019 klassikale theorielessen 
ontwikkeld waarbij de kinderen gebruik maken van iPads om 
de muziektheorie te oefenen. Dit heeft als groot voordeel dat 
elk kind oefeningen krijgt die specifiek op zijn eigen niveau en 
instrument zijn toegespitst. Na een uitgebreide testfase zijn 
deze lessen in oktober 2019 van start gegaan op alle Leer-
orkestscholen. Nu al is er te zien dat de leerlingen de muziek-
theorie beter begrijpen en een aanzienlijk deel ook thuis 
verder blijft oefenen op hun eigen computer of tablet.

Orkesttraining
Op initiatief van de artistiek coördinator van het Leerorkest 
heeft het Expertisecentrum dit jaar een methode ontwikkeld 
voor orkesttraining. Dit in samenwerking met Ivo Kouwen-
hoven, bekend componist en arrangeur voor jeugdorkesten. 
Het doel hiervan was om de dirigenten een tool te geven om 

echt te werken aan klankvoorstelling, groepsgevoel, expressie 
en intonatie. De methode is gemaakt als een doorlopende 
leerlijn in vier niveaus. Doordat de oefeningen de eerste twee 
jaar ritmisch unisono zijn, kan de dirigent werken aan het 
precies samenspelen. De muziekdocenten spelen speciale 
docentenpartijen, waardoor de kinderen al vanaf het begin 
kennismaken met beroemde klassieke melodieën.

Kodály-methode
Er loopt een pilot in het Voortraject Leerorkest voor groep 3-4. 
De pilot is gebaseerd op ervaringen en opgedane ideeën uit 
eerdere uitwisselingen met projecten in het buitenland, zoals 
Kodály in Hongarije, Da Capo in London en Guri in Brazilië.  
Met de leerlingen worden praktische oefeningen gedaan die 
hun muzikaal inzicht en vaardigheden vergroten. We proberen 
werkvormen uit die kinderen op een speelse manier gehoor-
ontwikkeling bieden en voorbereiden op het notenschrift. 
Onder deze nieuwe opzet is de verwach-
ting dat de overgang naar het Leerorkest 
voor groep 5-8 makkelijker zal worden, 
omdat noten kunnen lezen de speel-
vorderingen versnelt.

REPETITIES VOOR DE STRIJKKWARTETBIËNNALE

EXPERTISECENTRUM LEERORKEST
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Partners en samenwerking

Amsterdam
In 2019 zijn onze allianties met sterke partners uit de culturele 
sector met een hoog artistiek niveau versterkt en verder 
uitgebreid. Langdurige samenwerking is afgesproken met de 
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam, Cello Biënnale, het Harp 
Festival, het Nederlands Blaas Ensemble en Nieuw Vocaal 
Amsterdam. Op deze manier brengen we twee gescheiden 
werelden bij elkaar. Voor de festivals betekent de samenwer-
king een nieuw en minder ‘elitair’ publiek, voor het Leerorkest 
een kwaliteitssprong voor de deelnemende leerlingen, die de 
kans krijgen om deel te nemen aan intensieve, gezamenlijk 
verzorgde trajecten op voor hen ‘onbekend terrein’. 

Dit jaar organiseerden we wederom optredens van Wijktalent-
orkesten en groep 8-eindconcerten op diverse plekken in de 
wijk, waaronder een buurthuis, buurtfestival, bibliotheek en 
zorginstellingen. Dit past bij ons streven naar zichtbaarheid in 
de wijk en samenwerking met buurtorganisaties. Volgens de 
jaarlijkse traditie gaven de harpleerlingen van het Leerorkest-
cluster Egoli een Kerstconcert in verzorgingstehuis De Venser 
in Amsterdam-Zuidoost. (Zie ook de bijlage Evenementen-
overzicht 2019).

Net als in voorgaande jaren waren onze belangrijkste  
partners de 20 scholen in Amsterdam waarop het Leerorkest 
actief was. MZO is een directe partner waarmee de lesactivi-
teiten in het stadsdeel Zuidoost gezamenlijk zijn gerealiseerd.  
Het Instrumentendepot verzorgde de inzet van alle muziek-
instrumenten voor de Leerorkestactiviteiten in Amsterdam. 
De bijzondere band met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamer Orkest (NedPhO|NKO) werd verder 
ingevuld in 2019. Een repetitiebezoek van alle groepen 5 aan 
het orkest is een vast onderdeel van het Leerorkestcurriculum. 
Regelmatig begeleiden musici van NedPhO|NKO de kinderen 
bij optredens en zijn er vormen van uitwisseling tussen de 
musici en de kinderen. 

Nauwe samenwerking was er verder met de MOSA-partners, 
te weten Het Concertgebouw, Muziekcentrum Aslan, 
 Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Noord. In het 
kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 
 Amsterdam maken het Leerorkest en MZO deel uit van 
Stichting MOSA (Muziek Op School in Amsterdam) waarin de 
collega-muziekeducatieve instellingen zijn vertegenwoordigd. 
Intensief contact was er met Mocca, in het kader van het 
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie en andere 

cultuur educatie-activiteiten in Amsterdam. Daarnaast was er 
overleg vanuit het samenwerkingsinitiatief AMA (Amsterdamse 
Muziek Alliantie) ter bevordering van leerling-podiumbezoek. 
Een langdurige samenwerkingspartner is het Conservatorium 
van Amsterdam. In 2019 verzorgden wij wederom een bijeen- 
komst voor 2e jaars conservatoriumstudenten als onderdeel 
van de cursus Basis Ondernemerschap. Verder was er in 2019 
contact met het Eye Filmmuseum om tot een lesmodule 
filmmuziek te komen binnen het Leerorkestaanbod.

Landelijk
Op het gebied van instrumentale groepsles in het basis-
onderwijs had het Leerorkest in 2019 een nauw relatienetwerk 
van tenminste 165 personen en 112 unieke organisaties. 
Regel matig wordt het Leerorkest benaderd om ervaringen  
 te delen of informatie te verstrekken aan nieuwe muziek-
educatie-initiatieven in Nederland. Ook is er contact over 
nationale lobby voor instrumentaal muziekonderwijs.  
Vanuit onze zusterstichting, het Instrumentendepot, worden 
muziek instrumenten uitgeleend aan Leerorkesten in het  
hele land. Lees hierover meer in het jaarverslag van het 
Instrumentendepot. 

Net als in voorgaande jaren onderhield het Expertisecentrum 
het gebruik van de site Orkestindeklas.nl voor de uitwisseling 
van lesmethodes en ondersteunende materialen. 1.667 
mensen uit Nederland en enkelen daarbuiten hadden in 2019 
een profiel op Orkest in de Klas. De site werd bijna 162.000 
keer bezocht. 

Naast het Conservatorium van Amsterdam (CvA) is ook het 
Conservatorium van Utrecht (HKU) een langdurige samen-
werkingspartner. Regelmatig vervullen studenten vanuit deze 
conservatoria hun educatieve stage bij het Leerorkest.

Internationale samenwerking
Op verzoek van Dutch Culture is er in 2019 een bijeenkomst 
geweest met Segun Adefila, Artistiek directeur, choreograaf en 
medeoprichter van de Crown Troupe of Africa, Nigeria en Elsje 
Kibler-Vermaas (US), Vice President of Learning van het Los 
Angeles Philharmonic, Verenigde Staten. Dit bezoek stond in 
het teken van intercultureel werken.

Twee medewerkers volgden cursussen bij Da Capo Music 
Foundation in London. Dit instituut behaalt indrukwekkende 
resultaten met hun leerlingen door toepassing van de muziek-
methodes van Kodály en. Het doel is om een aantal onder-
delen ervan te vertalen naar de Amsterdamse situatie.

Het OSB Leerorkest Zuidoost gaf in april 2019 een muzikaal 
uitwisselingsconcert met een middelbare school uit Australië, 
de Burwood Girls High School Sydney. 

Aruba, Bonaire en Curaçao
Naar aanleiding van de Leerorkestpilot op Curaçao is in 2019 
een Leerorkest op Aruba gestart en zijn voorbereidingen 
gedaan voor de start van een Leerorkest op Bonaire begin 
2020. Het Leerorkest in Amsterdam helpt bij het opstarten  
van deze Leerorkesten met expertise en instrumenten.  
De pilots worden mede mogelijk gemaakt door de Neder-
landse rijksoverheid (vanuit het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid), het Fonds voor Cultuurparticipatie en de  
bevlogen teams op de eilanden zelf.

Een vast onderdeel van het 
 Leerorkestcurriculum voor 
 basisscholen: alle leerlingen  
van groep 5 gaan op repetitie
bezoek bij het Nederlands 
 Philharmonisch Orkest.
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Oproep Floris Kortie voor NL Doet
Leerorkestambassadeur Floris Kortie kwam begin maart naar 
het Instrumentendepot voor een persoonlijke video-oproep. 
Hij riep mensen op om zich te melden als NL Doet vrijwilliger 
om muziekinstrumenten voor Leerorkesten op te knappen. 
Het bericht is veelvuldig verspreid via social media.

Koninklijke familie gaf instrumenten  servicebeurt
Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prins Bernhard en Prinses 
Annette hebben op vrijdag 15 maart deelgenomen aan  
de NL Doet-dag van het Instrumentendepot. De leden van  
de koninklijke familie hielpen mee met het sorteren en 
 schoonmaken van muziekinstrumenten bij het magazijn  
van Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Huizen.  
NL Doet is de grootste landelijke vrijwilligersactie die jaarlijks 
 georganiseerd wordt door het Oranje Fonds.

Kindermuziekweek, Het Concertgebouw
Vrijdag 5 april, de openingsdag van de Kindermuziekweek, 
was een unieke dag voor 65 kinderen van het Leerorkest en 
topharpist Remy van Kesteren. Samen gaven zij die middag 
een concert voor Harp en Orkest, in de Spiegelzaal van  
Het Concertgebouw. In het bijzonder begeleidde Remy  
van Kesteren de dertienjarige Diyae bij zijn eerste harpsolo.  
Ook het NOS Jeugdjournaal was aanwezig. Wethouder  
Kunst Touria Meliani sprak de kinderen en het publiek toe.
 
VPRO maakte documentaire
In de documentaireserie ‘Nog een week’ volgde de VPRO 
Leerorkestleerling Shendifer voor haar optreden in Het 
Concertgebouw. Deze serie volgt kinderen tussen de 11 en  
13 jaar die zich voorbereiden op een spannende gebeurtenis 
die staat te gebeuren in hun leven.

PR en publiciteit

Ook in 2019 was de mediabelangstelling voor het Leerorkest en het Instrumentendepot 
aanzienlijk. Koninklijk bezoek was de aanleiding voor uitzendingen op landelijke en 
regionale televisie, veel aandacht van lokale media en enkele berichten van dagbladen. 
Verder hebben sponsors, partners en collega-muziekinstellingen in het land via eigen 
publicaties en social media kanalen over onze activiteiten bericht. De belangrijkste  
items van dit jaar zijn opgenomen in het Mediaoverzicht op de pagina hiernaast.

Overzicht media-aandacht 2019

Leerorkest in de Media Onderwerp Datum

ZO! Nieuws OSB & Leerorkest Nieuwjaarsconcert 21 januari  7 januari
Stadsblad De Echo Leerorkest Nieuwjaarsconcert in Zuidoost 30 januari
CrystalCable.com Future Dream Fund Raising voor het Leerorkest januari
Managent Scope Gratis Leerorkest-advertentie: Breng muziek in uw organisatie februari
OBA agenda Wijktalentorkest Indische Buurt geeft 15 februari concert in OBA Javaplein februari
Indische Buurtbalie, nieuwsbrief Wijktalentorkest Indische Buurt geeft 15 februari concert in OBA Javaplein 14 februari
Gemeente Amsterdam, Makkie folder Samen is het een Makkie, met Instrumentendepot Leerorkest februari
Gemeente Amsterdam, Makkie nieuws Verdien Makkies bij het Instrumentendepot Leerorkest 28 februari
Nldoet.nl Instrumentendepot doet mee aan vrijwilligersdagen NL Doet februari/maart
NPO Radio 4 Oproep in uitzending: tijdens NL Doet meedoen op het Instrumentendepot in februari
Fluit, magazine Artikel over Leerorkest door docente Aysha Wills maart
Stadsblad De Echo Leerorkest doet mee aan NL Doet 5 maart
Montferland journaal Schoolplezier door Leerorkest Doetinchem i.s.m. Instrumentendepot 13 maart
Het Koninklijk Huis, RVD Koninklijke familie klust mee tijdens NL Doet bij Instrumentendepot 15 maart
NOS Journaal, Jeugdjournaal Prinses Beatrix en Prins Constantijn zijn in Huizen voor NL Doet 15-16 maart
NH Nieuws, regio-tv Koninklijke Familie steekt handen uit de mouwen voor NL Doet 15 maart
AD.nl, Gelderlander.nl  Beatrix poetst koperwerk op met oude onderbroeken bij NL Doet 15 maart
Noordhollands Dagblad, Gooi & Eemlander Oranjes bij NL Doet in Huizen en Soest 15 maart
RTLBoulevard, HartvanNederland, Story.nl Prinses Beatrix poetst erop los tijdens NL Doet 15 maart
EO Blauw Bloed Koninklijke familie klust mee tijdens NL Doet bij Instrumentendepot 15 maart
Kidsweek.nl Prinses Beatrix poetst met oude onderbroeken 15 maart
Libelle.nl  Om vrolijk van te worden: Prinses Beatrix lachend aan de poets voor NL Doet 15 maart
Nieuwsblad voor Huizen Prinses Beatrix helpt bij instrumentendepot, interview Marco de Souza 15 maart
NPO Radio 4 NL Doet dagen bij het Leerorkest, Marco de Souza vertelt in uitzending 16 maart
Oranjefonds Bedankmailing over NL Doet met foto Prinses Beatrix en Marco de Souza 19 maart
ZO! Nieuws Leerorkest opent Kindermuziekweek met beroemde harpist  27 maart
KidsWeek, weekblad Het geluid van een harp is uniek, optreden in Het Concertgebouw 1 april
Crystal Cable Magazine 2019 Future Dream Fund Raising voor het Leerorkest april
Klankwijzer Kindermuziekweek geopend door Leerorkest in Het Concertgebouw op 5 april 4 april
Nederlands Dagblad Leerorkest samen met harpist Remy van Kesteren in Het Concertgebouw 5 april
NOS JeugdJournaal Jonge Diyae speelt samen met Remy van Kesteren op concert 5 april 6 april
Podium Witteman, NPO 2 Leerorkest harp-leerlingen treden op bij Podium Witteman 7 april
De Pyramide Eerste nationale Kindermuziekweek, Leerorkest in de Spiegelzaal mei
Senver, maandblad Oproep steun Instrumentendepot Leerorkest mei
Het Koninklijk Huis  Máxima bij ondertekening convenant en Rijdend Atelier van het Leerorkest 15 mei
Nationale Onderwijsgids Máxima bij ondertekening convenant en Rijdend Atelier van het Leerorkest 15 mei
RTV Drenthe Koningin Máxima bij ondertekening convenant, met vermelding Leerorkest 15 mei
Vorsten.nl Máxima bij ondertekening Muziekakkoord Drenthe, vermelding Leerorkest 15 mei
Drentsnieuws, WoldenNieuws Koningin Máxima naar Hoogeveen op 20 juni, met vermelding Leerorkest 18 mei
VPRO, jeugddocumentaire Shendiver speelt in Het Concertgebouw samen met Remy van Kesteren 28 mei
Klankwijzer nr. 24 Koningin Máxima bezoekt het nieuw Rijdend Atelier juni
Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem Jaarverslag 2018 met vermelding van Instrumentendepot Leerorkest 12 juni
Drentsnieuws, Regionieuws Hoogeveen Koningin Máxima bezoekt in Hoogeveen Rijdend Atelier van het Leerorkest  14 juni
Jeugdjournaal Rómeycia (9) interviewt koningin Máxima voor bus van Instrumentendepot 20 juni
NPO Radio 4, online Koningin Máxima bezoekt in Hoogeveen Rijdend Atelier van het Leerorkest  20 juni
NPO Radio 1, De Klassieken Interview Marco de Souza n.a.v. bezoek Koningin Máxima 20 juni
Dagblad van het Noorden Het was fantastisch, met vermelding Instrumentendepot Leerorkest 20 juni
RTV Drenthe Verslag vanaf locatie van bezoek Koningin Máxima aan Rijdend Atelier 20 juni
Shownieuws.nl, Blauw Bloed.eo.nl Verslag bezoek Máxima met vermelding van het Instrumentendepot 20 juni
SQBA, nieuwsbrief Strijkkwartet Biënnale Amsterdam x Leerorkest 20 juni
NPO 1, tv/herhaling Max Mini-college Professor Erik Scherder met vermelding Leerorkest 25 juni
Montferland journaal Leerorkest werpt vruchten af 3 juli
Cultuurconnectie Cultuurconnectie feliciteert Marco de Souza (MZO) met Certificiering 20 augustus
NPO 1, tv/herhaling Max Mini-college Professor Erik Scherder met vermelding Leerorkest 15 november
Hillen en Roosen Magazine Interview Marco de Souza over het Leerorkest november
Digisource, nieuwsbrief en social media Samenwerking met het Leerorkest, interview Marco de Souza 20 november
ViiA Uitzendbureau voor Vrijwilligers Challenge Landelijk Instrumentendepot videoverslag 21 november
Gemeentekrant editie Zuidoost Artikel over studiedag Leerorkest-strijkkwartetten met Dudok Kwartet december
Digisource Nieuwsbrief december 2019 Het Leerorkest is klaar voor de toekomst 2 december
NH Nieuws, Strijders Marco de Souza oprichter van het Leerorkest in ‘Strijders’ 19 december
NH Nieuws, Buurten Reportage met Marco de Souza bij Leerorkest-les op Indische Buurt school 19 december
Genoeg, kwartaalblad winter 2019 Het Leerorkest brengt muziekles terug op school winter 2019



16   |   Stichting Leerorkest   Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019   Stichting Leerorkest   |   17

2019 in een oogopslag! 

INSTRUMENTENDEPOT LEERORKEST

LEERORKEST

MUZIEKCENTRUM ZUIDOOST

Uitleen, onderhoud, kennisoverdracht 
muziekinstrumenten (Nederland)

Organisatie Leerorkesten, 
op en rond scholen (Amsterdam)

Muziekeducatie, op en rond scholen, 
en op de muziekschool (Amsterdam Zuidoost)

3.538 leerlingen groep 1-8
250 leerlingen naschools
406 leerlingen vmbo/vo
7.621 Leerorkest-lesuren leden Orkest in 

de Klas (Nederland)

Expertisecentrum 
& kennisoverdracht 
(Nederland)

Uitleen

 
muziekinstrumenten 
4.12O uitleen

buiten Amsterdam

52% 55 initiatieven lenen instrumenten 
voor muziekeducatie 
in het land, buiten Amsterdam

32 
basisscholen in Zuidoost 
(4 leerlijnen: Zingen & Swingen, 
Muziek & Taal, Popkidz, 
Voortraject Leerorkest)

4.194 
leerlingen in totaal

1.324 
instrumenten 

speelklaar gemaakt

1O5 

1O1 

22 
vrijwilligers

9 

1.667 

bezoekers Orkestindeklas.nl

162.OOO 

41 vrijwilligers, 
inzet 6.011 uur 
(waarde € 204.000) 

9.137 
instrumenten in bezit 

concerten en
evenementen

muziekdprofessionals (zzp)
met 18 nationaliteiten

wijktalentorkesten

22 
scholen in Amsterdam

52 
orkesten in/naschools

5.5O8 
leerlingen basispakket 

muziekeducatie

348 
leerlingen muziekeducatie 

in de brede school

16 
scholen muziekeducatie 

kleutergroepen

437 
leerlingen muziekeducatie 

vmbo/vo

33 
facilitair centrum voor

 

muziekdocenten (naschools)

1.966 
instrumenten bij scholen/

orkesten in Amsterdam

62x 
aandacht in de media

ORGANISATIE
De stichtingen Leerorkest, Instrumentendepot Leerorkest en  Muziekcentrum Zuidoost 
trekken in een aantal activiteiten  gezamenlijk op. Er is gekozen voor een transparante 
organisatie, waarbij de directeur- bestuurder en het management team, met het oog  
op kostenbesparing en efficiëntie, werkzaam zijn voor de drie stichtingen. Er is ook één 
Raad van Toezicht voor de drie stichtingen. De stichting Vrienden van het Leerorkest 
staat hier los van en heeft een eigen bestuur.
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Leerorkestharp bij Podium Witteman
Leerorkest harpleerlingen traden op bij het wekelijkse 
muziekprogramma Podium Witteman, in de uitzending van 
zondag 7 april op NPO 2. Presentator Floris Kortie ging daarbij 
in gesprek met Joris Beets, harpist en industrieel ontwerper, 
over de wens van een (betaalbare) harp voor kinderen —  
een initiatief van het Instrumentendepot Leerorkest. 

Rijdend Atelier presenteerde zich aan  
Koningin Máxima
Op 20 juni bezocht Koningin Máxima het nieuwe Rijdend Atelier 
van het Instrumentendepot Leerorkest op locatie in Hoogeveen, 
Drenthe. De ‘werkplaats op wielen’ stond opgesteld op de 
binnenplaats van theater De Tamboer. Het bezoek van de 
koningin was het startsein voor de rondgang langs muziek-
initiatieven in Nederland. De koningin nam deel aan een 
feestelijk programma in het kader van de ondertekening van 
Muziekakkoord Drenthe, onderdeel van Méér Muziek in de Klas 
Lokaal. Het bezoek trok veel aandacht van diverse (lokale en 
landelijke) media en van vakpers.

Rijdend Atelier actief in het land
We maakten een animatiefilmpje over het Rijdend Atelier  
om de mobiele werkplaats te presenteren aan muziekeducatie- 
initiatieven in het land. In het najaar schreven we regelmatig 
over de lokale workshops in onze eigen nieuwsbrieven en  
op social media. Ook de bezochte Leerorkesten verspreidden 
de berichten over de workshops en de oproep voor nieuwe 
vrijwilligers. 

Nieuwe social media campagne: Pak Aan!
Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een filmpje gemaakt 
voor social media over de muzieklesvergoeding en het gratis 
leen-instrument voor kinderen uit minimahuishoudens.  
Het filmpje werd opgenomen bij het Wijktalentorkest Nieuw 
West waar een ‘held’ van het Instrumentendepot een muziek-
instrument kwam brengen voor een nieuwe leerling.

Leerorkesten op Aruba, Bonaire en Curaçao
Via onze nieuwsbrief en social media deelden we in het najaar 
het nieuws over de nieuwe Leerorkesten op de ABC-eilanden. 
Vooral het nieuwe Leerorkest op Aruba kreeg dit jaar veel 
belangstelling van de media op het eiland. De pilots worden 
onder meer gesteund door het Nederlandse ministerie voor 
Justitie en Veiligheid.

Instrumentenbus bij Cultuur@CruyffCourts
Onze instrumentenbus deed in september mee aan de grote 
open dag van de Johan Cruyff Foundation in het Olympisch 
Stadion. Hier konden kinderen met en zonder een beperking 
sport- en cultuurplezier beleven en talenten ontdekken,  
in samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Aanloop naar Strijkkwartet Biënnale  Amsterdam
Dit jaar was er regelmatig aandacht voor het voorbereidings-
traject van de vijf jonge Leerorkeststrijkkwartetten voor de 
Strijkkwartet Biënnale in januari 2020. Naast de wekelijkse 
lessen waren er voor de leerlingen studiedagen met het 

OPENINGSDAG KINDERMUZIEKWEEK Bij de opening van de Kinder
muziekweek gaven Leerorkest
leerlingen een concert samen  
met harpist Remy van  Kesteren  
in de Spiegelzaal van Het 
 Concertgebouw.
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De organisatie

Muziekdocenten
In 2019 verzorgden 88 muziekdocenten de Leerorkestlessen 
op de scholen in Amsterdam. De muzieklessen worden 
verzorgd door docenten met een vakopleiding. De docenten 
werden dit jaar gesteund door 6 assistenten (veelal docenten 
in opleiding) en 5 vaste vrijwilligers (met een muzikale 
achtergrond). Er waren 7  dirigenten actief. Muziekdocenten, 
assistenten en dirigenten werken allen freelance. Daarnaast 
waren er nog 2 muziekdocenten gedetacheerd vanuit 
 Muziekschool Amsterdam-Noord.

Medewerkers 
Stichting Leerorkest werkt met een kleine organisatie op 
kantoor. Per 1 december 2019 waren er in totaal 16 mede-
werkers in dienst, voor het merendeel parttime. De functies 
betreffen onder meer management & coördinatie, Expertise-
centrum, fondsenwerving, PR & communicatie, directie-
secretariaat, bedrijfsvoering en financiële administratie. 
Verder waren er 4 deeltijd combinatiefunctionarissen/ 
locatiemanagers en een artistiek coördinator actief ter 
ondersteuning en ontwikkeling van de Wijktalentorkesten en 
voor de gezamenlijke activiteiten met het NedPhO|NKO.  
Ook zijn er 3 instrumentenbeheerders en 1 coördinator 
logistiek & planning in dienst; de loonkosten van deze mede-
werkers worden volledig doorbelast aan het Instrumenten-
depot. Als werkgever onderschrijven wij de Fair Practice Code.

Vrijwilligers en werkstagiairs
Per 1 december 2019 werkten voor Stichting Leerorkest 22 
vrijwilligers en 1 werkstagair. Zij zetten zich onder meer in  
voor inhoudelijke en/of logistieke ondersteuning van lessen, 
licht- en geluidstechniek, fotografie, film, camera- en 
montage werk, beeldbankbeheer, vertaalwerk (Nederlands- 
Engels), pedagogiek, web-editing, grafische vormgeving en  
pr & communicatie. Specialistische vrijwilligersfuncties,  
zoals camera-  en montagewerk, worden ook vervuld door 
 professionals met een eigen bedrijf die zich op ad hoc basis 
vrijwillig inzetten. Vrijwilligers combineren veelal meerdere 
aan elkaar verwante werkgebieden. De gemiddelde inzet  
van een vrijwilliger is een dagdeel per week. Het verloop  
onder de vrijwilligers is klein. 

Dankbaarheid en waardering
Als blijk van onze waardering bieden wij vrijwilligers gedurende 
het jaar diverse activiteiten aan. Voor het jaarlijkse 
vrijwilligers feest van het Leerorkest, het Instrumentendepot 
en MZO tezamen stelde het NedPhO|NKO gratis kaarten 
beschikbaar voor de humoristische muziekvoorstelling  
Peter R. de Wolf, evenals de ontvangstruimte en binnentuin 
voor het samenzijn met een drankje en een hapje, op zondag 
16 juni. Verder werden vrijwilligersactiviteiten aangeboden 
door andere samenwerkings- partners en door vrijwilligers-
organisaties in de stad. Zo waren er vrijkaartjes voor Theater 
Carré in juli, gratis toegankelijke culturele activiteiten en 
vrijwilligersfeesten van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam 
(VCA) rond Nationale Vrijwilligersdag op 7 december en van 
Venzo voor Zuidoost op 13 december.

vooraanstaande Dudok Quartet. De gemeente Amsterdam 
besteedde er een artikel aan in de gemeentekrant voor 
Zuidoost.

Regionale tv-reportages
In december verschenen 2 Leerorkestreportages op regionale 
tv bij NH Nieuws. Bij Strijders gaf Marco de Souza een persoon-
lijke inkijk in de drijfveren achter het Leerorkest. Bij Buurten 
kwam een verslaggever langs bij de Leerorkestlessen op de 
Indische Buurtschool.

Wijktalentorkest promotie op scholen
Net voor de zomer en in december is promotie gedaan voor de 
Wijktalentorkesten in Amsterdam op de scholen. De leerlingen 
kregen ansichtkaarten en ouderbrieven mee naar huis met 
informatie over het naschoolse Leerorkest. Muziekdocenten 
lieten filmpjes zien en hielden een praatje voor de klas. Door 
deze aandacht kwamen er weer nieuwe aanmeldingen binnen. 

Website, nieuwsbrief en social media
Vanwege de gezamenlijke activiteiten en vanuit efficiëntie- 
oogpunt is er gekozen voor één website en gedeelde 
 nieuwsbrief voor het Leerorkest, Instrumentendepot en 
Vrienden van het Leerorkest. Ook is het Leerorkest onder  
één noemer actief op Facebook, Twitter en LinkedIn.  
Het respecteren en beschermen van privacy volgens de  
heeft te allen tijde onze aandacht.

Minimaal twee maal per jaar doen  
we een promotieactie op de 
 basisscholen voor de Wijktalent 
orkesten. Deze aandacht leidt  
tot nieuwe aanmeldingen voor  
de naschoolse muziekles.
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Verslag Raad van Toezicht Inkomsten en fondsenwerving

In 2019 heeft de Raad van Toezicht vijf keer formeel vergaderd 
en is informeel enkele malen bij elkaar gekomen bij uitvoerin-
gen en activiteiten. De agenda van de vergaderingen bevat 
een aantal vaste onderwerpen: financiële rapportages, 
Governance Code Cultuur en de principes van goed bestuur  
en toezicht in de cultuursector, samenwerkingsverbanden, 
begrotingen en beleidsvoornemens. Naar inzicht van de leden 
wordt de agenda uitgebreid met actuele zaken die aandacht 
behoeven. Najaar 2019 stond de Kunstenplan-aanvraag 
2021-2024 en de Fair Practice Code meerdere keren geagen-
deerd. Bij deze vergaderingen is ook de directeur-bestuurder 
aanwezig. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht 
zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder.  
Naast de vergaderingen vindt ook regelmatig overleg plaats 
tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur- 
bestuurder. Het functioneringsgesprek van de directeur- 
bestuurder vindt jaarlijks plaats in de eerste maanden volgend 
op het afgesloten boekjaar. 

Bestuur en organisatie
Het bestuur van Stichting Leerorkest bestaat uit directeur- 
bestuurder Marco de Souza. Voor de beloning wordt de CAO 
Kunsteducatie gevolgd en deze valt binnen de normering van 
de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke  
en semipublieke sector (WNT). Het Leerorkest heeft een 
managementteam met 3 leden, bestaande uit de directeur- 
bestuurder zelf, het hoofd bedrijfsvoering en het hoofd educatie. 
Het managementteam ondersteunt en adviseert het bestuur.

De stichtingen Leerorkest, Instrumentendepot Leerorkest en 
Muziekcentrum Zuidoost trekken in een aantal activiteiten 
gezamenlijk op. Er is gekozen voor een transparante organisa-
tie, waarbij de directeur-bestuurder en het management team, 
met het oog op kostenbesparing en efficiëntie, werkzaam zijn 
voor de drie stichtingen. Er is ook één Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht
De profielschets van de Raad van Toezicht en de relevante 
(voormalige) nevenfuncties van de leden zijn op schriftelijk 
verzoek verkrijgbaar. De leden van de Raad van Toezicht 
voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

 Maurits Haenen — voorzitter 
Zijn hele werkzame leven actief in de cultuursector,  
onder meer als directeur van het Nederlands Balletorkest en 
Holland Symfonia. Interimmanager-/directeur bij culturele 
instellingen, waaronder voorheen Centra voor de Kunsten  
in de Drechtsteden, Den Haag en Haarlem. Tevens voorzitter 
Stichting Vrienden van het JeugdOrkest Nederland.

Moussa F’touh — financiën (vanaf 15 oktober 2019) 
Partner bij het corporate finance advieskantoor 
 NielenSchuman te Amsterdam sinds 2006. Na zijn studie 
Bedrijfskunde en Financiële Economie begon hij als 
 zakenbankier bij Goldman Sachs in Londen en werkte 
daarna bij diverse Benelux zakenbanken.

 Erik Brink — financiën (tot 14 oktober 2019) 
Zelfstandig interimmanager en projectleider op het gebied 
van bedrijfsvoering binnen de sectoren onderwijs en 
gemeentelijk sociaal domein.

Akkie Muller — human resources 
Directeur-eigenaar van Human Sources, mede-eigenaar 
sollicitatiespecialist S-Buddy.nl, voorzitter Stichting Vesting  - 
eiland Naarden en voorzitter Stichting DisabilityAffairs. 
Voorheen onder meer directeur bij Randstad Nederland BV.

Anita van der Wielen — onderwijs  
Meer dan vijftien jaar werkzaam in de onderwijssector. 
Voorheen werkzaam als bestuurssecretaris, bestuurs-
adviseur en manager kwaliteitszorg in het middelbaar 
beroepsonderwijs, en onderwijsinspecteur. Momenteel 
manager beleid, advies en kwaliteit in het hoger onderwijs.

Dirk-Jan Smit — juridische zaken  
Managing partner van de Amsterdamse vestiging van  
het internationale advocatenkantoor Freshfields 
 BruckhausDeringer LLP en tevens notaris.

Alexander van Wassenaer —  fondsenwerving  
(vanaf 1 februari 2019)  
Bedrijfsinvesteerder en amateurmusicus. Na zijn studie 
begon hij als consultant bij McKinsey & Company en werkte 
vervolgens als investeerder bij AlpInvest. Tegenwoordig 
investeert hij zelfstandig, in kleine, snelgroeiende onder-
nemingen met innovatieve oplossingen, vooral in de zorg.

De Raad van Toezicht en het bestuur bedanken Erik Brink  
voor zijn jarenlange en nimmer aflatende inzet, eerst  
als lid van het bestuur en aansluitend als lid van de  
Raad van Toezicht van de 3 stichtingen.

RAAD VAN TOEZICHTStichting Leerorkest hanteert een raad van 
toezicht-model dat is ingericht in overeen-
stemming met de regels van de Governance Code 
Cultuur en de bijbehorende acht principes van 
goed bestuur en toezicht in de cultuursector.  
De principes zijn vastgelegd in de combinatie van 
statuten, RvT-reglement en directiereglement.

De gemeente Amsterdam verstrekt jaarlijks via het Kunsten-
plan 2017-2020 de middelen voor een groot deel van de 
activiteiten van het Leerorkest in het kader van Cultuur-
educatie, met inbegrip van enkele naschoolse activiteiten. 
Tevens ontvangt het Leerorkest tot 2020 een belangrijke 
bijdrage via Mocca vanuit de regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie.  
De gemeente stelt de voorwaarde dat naast het subsidie-
bedrag ook substantiële inkomsten worden gegenereerd 
vanuit andere inkomstenbronnen. Dat is een uitdaging voor 
het Leerorkest, mede omdat wij de leerlingenbijdragen zo  
laag mogelijk willen houden. Kansengelijkheid en inclusie 
staan centraal in onze missie, daar passen geen hoge ouder-
bijdragen bij. We zijn juist actief met Leerorkesten op scholen 
in de lage inkomenswijken en ook de Wijktalentorkesten na 
schooltijd bevinden zich in de ontwikkelwijken van de stad, 
waar veel gezinnen onder of net boven de armoedegrens 
leven. Vandaar dat het Leerorkest zich enorm inzet om extra 
middelen aan te trekken via goede doelenfondsen, sponsors 
en particuliere donateurs. Voor extra activiteiten zijn deze 
partijen gelukkig doorgaans bereid waar mogelijk te helpen. 
Voor basisexploitatiekosten (waaronder docentkosten, 
huisvesting en automatisering) is het evenwel moeilijk om 
sponsors te vinden. Als gevolg hiervan hebben wij minder 
lessen kunnen geven in 2019. 

In 2019 hebben wij diverse bedrijven en fondsen bereid 
gevonden om ons te helpen, een overzicht is opgenomen op  
de achterzijde van dit jaarverslag. Deelname van onze 
 leerlingen aan de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam in januari 
2020, met een gedegen voorbereidingstraject, zou niet 
mogelijk zijn geweest zonder de hulp van de W.M. de Hoop 
Stichting, Stichting Promising Young People, Stichting Boemer 
en Sonos. Eind 2019 kregen wij groen licht voor een mooie 
bijdrage van het  VSBfonds voor een traject om de lesmethodes 
verder te ontwikkelen op sociaalpedagogisch gebied. 
 Daarnaast zijn wij heel gelukkig met de bijdrage van  
Stichting Onderwijs Steunfonds ten behoeve van aanpassing 
van de leerlijnen en Ars Donandi voor de start van een  
nieuw Wijktalentorkest. 

Ook dit jaar was er steun voor het Leerorkest vanuit Lexence, 
Hillen & Roosen, Sonos en Amerborgh, bedrijven die maat-
schappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. 
De steun komt ook in de vorm van de vrijwillige inzet van 
medewerkers van ondernemingen; zij zijn heel graag bereid 
om iets te doen voor onze kinderen die niet in de gemakke-
lijkste wijken van Nederland opgroeien. Amerborgh steunde 
ons met een vernieuwend adviestraject van bureau Blueyard. 

Trots zijn we ook op de nieuwe Leerorkesten op Aruba, 
Bonaire en Curaçao, die dankzij de steun van het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid als zelfstandige stichtingen in 
oprichting zijn met hulp van het Leerorkest uit Amsterdam.
Veel bekende Nederlanders en musici zetten zich voor ons in 
als ambassadeur en werken belangeloos mee, soms zijn zij  
zelf ook donateur. Steeds vaker maken bovendien particuliere 
donateurs gebruik van de fiscale aftrekmogelijkheid met 
multiplier (bij een gift 5 jaar achtereen; tussenkomst van  
een notaris is hiervoor niet nodig). Ook een tiental mensen  
die afscheid namen van hun werk, met pensioen gingen,  
jarig waren of huwden in 2019 hebben het Leerorkest als 
 begunstigde uitgekozen als hun geschenk. Verder vierde 
Crystal Cable het bedrijfslustrum met een mooie actie onder 
hun klanten voor het Leerorkest.

Bijzonder vermeldenswaardig is de donatie van Leon en  
Renny Ramakers. Zij ontvingen de IJ-Prijs voor hun bijzondere 
verdiensten op het gebied van maatschappelijke en culturele 
ontwikkeling in Amsterdam en daarbuiten, en deelden de 
bijbehorende financiële prijs met twee ondernemende 
kunstenaars én met het Leerorkest.

Tot slot ontving het Leerorkest wederom een bijdrage via  
de Stichting Vrienden van het Leerorkest, die veel voor ons 
betekent.

Wij danken de stad Amsterdam en onze donateurs,  sponsoren 
en vrijwilligers voor al hun hulp om het afgelopen jaar weer 
tot een onvergetelijke ervaring voor de kinderen te maken en 
hun leven te verrijken met muziek!
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
In €

BATEN Rekening 2019 Begroting 2019 Rekening 2018

Directe opbrengsten
Overige inkomsten 101.553 117.236 111.237

Totaal opbrengsten 101.553 117.236 111.237

Subsidie gemeente Amsterdam 708.680 730.400 841.895
Overige subsidies uit publieke middelen structureel 80.000 77.168 78.279
Overige subsidies uit publieke middelen incidenteel  249.442 96.572 136.570
Bijdragen uit private middelen  112.407 25.000 65.369

Totaal subsidies/bijdragen 1.150.529 929.140 1.122.113

TOTAAL BATEN 1.252.082 1.046.376 1.233.350

LASTEN

Beheerslasten
Beheerslasten personeel  110.850 140.840 124.763
Beheerslasten materieel 134.617 139.607 155.094

Totaal beheerslasten  245.467 280.447 279.857

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel  832.161 739.036 866.136
Activiteitenlasten materieel 172.766 26.117 85.826

Totaal activiteitenlasten  1.004.927 765.153 951.962

TOTAAL LASTEN  1.250.394 1.045.599 1.231.819

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  1.688 777 1.531
Financiële baten en lasten  –338 – –347

EXPLOITATIERESULTAAT 1.350 777 1.184

Resultaatbestemming:
Mutatie bestemmingsreserve –9.513 – 16.339
Mutatie overige reserves  8.163 –777 –17.523
   
Saldo – – –

Financiën 

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
 Inventarissen
 Vervoermiddelen

Vlottende activa
Vorderingen
 Debiteuren
 Belastingen en premies sociale verzekeringen
 Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activazijde

1.869
–

14.555
5.133

142.068

13.824
–

51.801
–

137.988

3.308

1.869

161.756

72.422

239.355

1.419

13.824

189.789

148.579

353.611

31 december 2019 31 december 2018

62.831
5.177

37.711
17.696

115.940

54.668
14.690

61.163
17.551

205.539

68.008

171.347

239.355

69.358

284.253

353.611

PASSIVA

Kapitaal
Stichtingskapitaal en overige reserves
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

31 december 2019 31 december 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
In € / na resultaatbestemming 
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Omschrijving Orkest Datum Locatie MZO/Leerorkest (aanvraag)

Repetitiebezoek Achtsprong Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) Nvt 8 januari NedPhO LO
Sonos ‘Day of Caring’ vrijwilligersdag Nvt 17 januari Sonos ID
Nieuwjaarsconcert Holendrechtschool Leerlingen De Holendrechtschool groep 5, 6, 7 18 januari Holendrechtschool LO
Optreden OSB Leerorkest Zuidoost tijdens Open Dag OS Diemen OSB Leerorkest Zuidoost 19 januari Theater De Omval Diemen LO
OSB Leerorkest Zuidoost en Klein Leerorkest Nieuwjaarsconcert OSB Leerorkest Zuidoost 21 januari Open Schoolgemeenschap Bijlmer LO
Nieuwjaarsconcert Crescendo Leerlingen Crescendo groep 5 en 6 25 januari Crescendo LO
Optreden bij pensioen Saskia Grotenhuis directeur OSB OSB Leerorkest Zuidoost 25 januari Open Schoolgemeenschap Bijlmer LO
Winterconcerten IKC NoordRijk groep 5, 6 ,7 en 8 Leerlingen IKC NoordRijk 28 januari IKC NoordRijk LO
Eindconcert SuperSymphonics jaar 2 SuperSymphonics jaar 2 30 januari Open Schoolgemeenschap Bijlmer MZO
Eindconcert SuperSymphonics jaar 2 SuperSymphonics jaar 2 31 januari Open Schoolgemeenschap Bijlmer MZO
Open Dag OSB OSB Leerorkest Zuidoost 2 februari Open Schoolgemeenschap Bijlmer LO
Winterconcerten Krijtmolen groep 5, 6, 7 en 8 Leerlingen De Krijtmolen 4 februari De Krijtmolen LO
Kick-off Strijkkwartet Biennale Amsterdam (SQBA) Nvt 8 februari Muziekgebouw LO/SQBA
Repetitiebezoek Bijlmerdrie NedPhO  Nvt 8 februari NedPhO LO
Concertje OSB Leerorkest Zuidoost OSB Leerorkest Zuidoost 11 februari MZO AT Zaal LO
Concert Egoli groep 5, 6 en 7 Leerlingen Egoli 12 februari Egoli LO
Repetitiebezoek Samenspel 1 NedPhO Nvt 13 februari NedPhO LO
Nieuwjaarsconcert WTO Indische Buurt Wijktalentorkest Indische buurt 15 februari OBA Javaplein LO
Opname videoboodschap oproep vrijwilligers door Floris Kortie Nvt 25 februari Instrumentendepot Leerorkest ID
Eindconcert Kunstklas OSB (OSB Jaar 3, SS) ism OSB LO en Lely Band OSB Super Symphonics jaar 3 4 maart Open Schoolgemeenschap Bijlmer LO
Repetitiebezoek De Indische Buurtschool NedPhO Nvt 5 maart NedPhO LO
Repetitiebezoek De Globe NedPhO Nvt 6 maart NedPhO LO
Oranjefonds NL Doet actie Instrumentendepot Huizen Nvt 15 maart Opslag Huizen ID
Oranjefonds NL Doet actie Instrumentendepot Amsterdam Nvt 16 maart Instrumentendepot Leerorkest ID
Repetitiebezoek Nautilus Oost NedPhO Nvt 19 maart NedPhO LO
Repetitiebezoek IKC Noordrijk NedPhO Nvt 20 maart NedPhO LO
Brede School ‘Zingen en Swingen’ – open les Leerlingen De Knotwilg 02 april BS De Knotwilg MZO
Diplomaconcert ‘t Koggeschip Groep 8 ‘t Koggeschip 04 april ‘t Koggeschip LO
Wijktalentorkest Egoli concert tijdens fashion tentoonstelling Wijktalentorkest Egoli groep 5 t/m 8 04 april Egoli LO
Brede School ‘Zingen en Swingen’ – eindpresentatie voor ouders Leerlingen BS Nellestein 04 april BS Nellestein MZO
Diplomaconcert De Globe en De Johannesschool Groep 8 De Globe en De Johannesschool 05 april Globe Johannes Wintertuin LO
Voorjaarsconcert Crescendo Groep 5, 6 Crescendo 05 april Crescendo LO
Voorjaarsconcerten Holendrecht Groep 5, 6, 7 Holendrechtschool 05 april Holendrechtschool LO
Diplomaconcert Holendrecht groep 8 Groep 8 Holendrecht 05 april Holendrechtschool LO
Opening Kindermuziekweek concert i.s.m. Remy van Kesteren OSB Leerorkest Zuidoost en Klein Leerorkest 05 april Spiegelzaal, Het Concertgebouw LO
Brede School ‘Zingen en Swingen’ – open les Leerlingen De Holendrechtschool 05 april Holendrechtschool MZO
Optreden harpleerlingen met Remy van Kesteren bij Podium Witteman Harpleerlingen 07 april Studio’s De Hallen LO/NPO 2
Diplomaconcert Leerorkest Noord LO groep 8 De Krijtmolen en IKC NoordRijk 08 april IKC NoordRijk gymzaal LO
Diplomaconcert groep 8 Egoli Groep 8 Polsstok en Bijlmerhorst 09 april Brede School ruimte Egoli LO
Diplomaconcert Nautilus Oost en Indische Buurtschool Groep 8 Nautilus Oost en IB school 10 april Indische Buurtschool gymzaal LO
Diplomaconcert Samenspel/Wereldwijs/Bijlmerdrie Groep 8 SS/WW/B3 11 april Gymzaal LO
Diplomaconcert Louis Bouwmeester Groep 8 Louis Bouwmeesterschool 11 april Louis Bouwmeesterschool LO
Concert OSB Leerorkest ZO (uitwisseling Burwood Girls High School Sydney) OSB Leerorkest Zuidoost 12 april Open Schoolgemeenschap Bijlmer LO
Repetitiebezoek Wereldwijs NedPhO Nvt 12 april NedPhO LO
Voorjaarspresentatie Wijktalentorkest Noord Wijktalentorkest Noord 18 april IKC NoordRijk, hal LO
Voorjaarsconcert Wijktalentorkest Egoli Egoli groep 5 t/m 8 18 april Egoli LO
Avond van de Kunsten SuperSymphonics jaar 1 13 mei Ir. Lely Lyceum MZO
Het Klokhuis tv-opnames: workshop met Remy van Kesteren Harpleerlingen 14 mei BS Samenspel   LO
Zomerconcert Samenspel/Wereldwijs/Bijlmerdrie Groep 7 Samenspel/Wereldwijs/Bijlmerdrie 16 mei Gymzaal Geerdinkhof LO
Slotconcerten ‘t Koggeschip Groep 5, 6, 7 ‘t Koggeschip 16 mei ‘t Koggeschip LO
Repetitiebezoek Crescendo NedPhO Nvt 16 mei NedPhO LO
Eindconcerten Egoli, Polsstok en Bijlmerhorst Groep 5, 6 en 7 21 mei Brede School ruimte Egoli LO
Eindconcert De Achtsprong Groep 5 en 6 De Achtsprong 22 mei De Achsprong LO
Zomerconcert Samenspel/Wereldwijs/Bijlmerdrie Groep 5 en 6 SS/WW/B3 23 mei Gymzaal Kantershof LO
Zomerconcert Indische Buurtschool en Nautilus Groep 5, 6 en 7 Nautilus en IB school 29 mei Gymzaal Indische Buurtschool LO
Optreden Leerorkest klas 4 Samenspel Samenspel groep 4 a t/m c 3 juni Samenspel theaterzaal LO

Bijlage Overzicht concerten  
en evenementen 2019 
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Eindconcerten Noord Groep 5, 6 en 7 IKC NoordRijk en De Krijtmolen 3 juni Gymzaal IKC NoordRijk LO
Repetitiebezoek De Poolster NedPhO Nvt 6 juni NedPhO LO
Voorspeelavond zang Zangleerlingen MZO 7 juni MZO AT zaal MZO
Studiedag voor strijkkwartetten SQBA Nvt 8 juni BS Samenspel LO
Eindconcerten Louis Bouwmeesterschool Groep 5, 6 en 7 Louis Bouwmeesterschool 13 juni Louis Bouwmeesterschool LO
Indische Buurt Festival Wijktalentorkest Indische buurt 15 juni Javastraat/Javaplein LO
Wijktalentorkest Noord concert met Harmonievereniging Tuindorp Oostzaan Wijktalentorkest Noord 15 juni Cordaan De Rank LO
Vrijwilligersfeest Nvt 16 juni NedPhO koepel LO/ID/MZO
 Repetitiebezoek Samenspel 2 NedPhO Nvt 19 juni NedPhO LO
Werkbezoek H.M. Koningin Máxima aan Rijdend Atelier Instrumentendepot Nvt 20 juni De Tamboer Hoogeveen ID
Voorspeelavond harp MZO harpleerlingen 21 juni MZO AT Zaal MZO
Zomerconcert De Globe en Johannesschool Groep 5, 6, 7 Globe en Johannes 21 juni Wintertuin LO
Eindconcerten Crescendo Groep 5, 6 Crescendo 21 juni Crescendo LO
De Polsstok afsluitende lessen voor ouders Leerlingen De Polsstok 25 juni De Polsstok  LO
Zomerconcert Klein Leerorkest en OSB Leerorkest Zuidoost Klein Leerorkest en OSB Leerorkest Zuidoost 25 juni CEC gebouw LO
De Rozemarn uitvoering orkest musical Leerlingen De Rozemarn 27 juni MZO AT Zaal LO
Wijktalentorkest Egoli concert op markt Bijlmerhorst Wijktalentorkest Egoli 28 juni Bijlmerhorstplein LO
Eindconcerten Holendrechtschool Groep 5, 6, 7 Holendrechtschool 28 juni Holendrechtschool LO
Wijktalentorkest Indische Buurt concert i.s.m. NedPhO|NKO Wijktalentorkest IB, koor WTO en NedPhO 28 juni NedPhO koepel LO
Open les Zingen Leerlingen Holendrechtschool 1 juli Holendrechtschool LO
Voorspeelavond zang, drum, piano en harp MZO leerlingen zang, drum, piano en harp 2 juli MZO AT Zaal MZO
Open les gitaar Leerlngen BS Klaverblad 2 juli Klaverblad LO
Repetitiebezoek ‘t Koggeschip NedPhO Nvt 3 juli NedPhO LO
Optreden Leerorkest bij uitreiking IJ Prijs  OSB Leerorkest Zuidoost 4 juli Café Droog LO
Open les Zingen en Swingen Leerlingen BS Samenspel 4 juli BS Samenspel LO
Open les djembé spelen Leerlingen 16e Montessorischool 4 juli 16e Montessorischool LO
Open les Zingen als een popster Leerlingen Bijlmerdrie 4 juli Basisschool Bijlmerdrie LO
Zomerconcert Wijktalentorkest Noord Wijktalentorkest Noord 4 juli IKC NoordRijk LO
Eindconcert Wijktalentorkest Egoli Groep 5 t/m 8 Egoli Wijktalentorkest 4 juli Egoli LO
Repetitiebezoek Louis Bouwmeester NedPhO Nvt 4 juli NedPhO LO
Voorspeelavond viool MZO vioolleerlingen 5 juli MZO AT Zaal MZO
Voorspeelavond gitaar MZO leerlingen gitaar 8 juli MZO AT Zaal MZO
Optreden Popkids tijdens schoolverlatersavond Popkids Van Houteschool 10 juli Van Houteschool LO
Optreden Klein Leerorkest afscheid bestuurder Mariet Brouwers Wereldwijs Klein Leerorkest   10 juli Flavourtown LO
Musical basisschool De Rozemarn Leerlingen De Rozemarn 10 juli Bijlmerpark Theater LO
Voorspeelavond viool MZO vioolleerlingen 12 juli MZO AT Zaal MZO
Johan Cruijff Foundation: instrument workshops voor kinderen Nvt 18 september Olympisch Stadion LO
Repetitiebezoek Holendrechtschool NedPhO Nvt 21 november NKO LO
Repetitiebezoek Indische Buurtschool NedPhO Nvt 22 november NKO LO
Eindvoorstelling Kieskunstig SuperSymphonics 9 december Ir. Lely Lyceum LO
Kerstconcert Wijktalentorkest Indische Buurt Wijktalentorkest Indische Buurt 10 december Batjanzaal LO
MZO voorspeelavond harp MZO harpleerlingen 11 december MZO AT zaal MZO
MZO voorspeelavond zang MZO zangleerlingen 13 december MZO AT Zaal MZO
Besloten sponsorconcert Lexence Klein Leerorkest A 17 december Lexence LO
MZO Voorspeelavond piano/keyboard MZO piano/keyboard leerlingen 17 december MZO AT Zaal MZO
MZO Voorspeelavond gitaar MZO gitaarleerlingen 16 december MZO AT Zaal MZO
Kerstconcert groep 8 Leerorkest Samenspel, Wereldwijs, Bijlmerdrie 19 december Kantershof LO
Kerstconcert Wijktalentorkest Noord Wijktalentorkest Noord 19 december IKC NoordRijk LO
MZO Voorspeelavond viool MZO vioolleerlingen 20 december MZO AT Zaal MZO

Omschrijving Orkest Datum Locatie MZO/Leerorkest (aanvraag)

Overzicht concerten en Evenementen 2019 (vervolg)
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Prof. dr. Jet Bussemaker 
Was Minister van OCW namens de Partij van de Arbeid in het kabinet-Rutte II. Nu is zij hoogleraar 
 Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, aan de Universiteit Leiden  
en tevens voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bussemaker was al jong 
 maatschappelijk betrokken. Hield zich als onderzoeker en politicus intensief bezig met volksgezondheid, 
sociale zaken en cultuur. Als minister lanceerde zij een nieuwe subsidieregeling voor muziek in de klas. 

Marc Dullaert 
Is de voormalig Kinderombudsman van Nederland, een ambt dat wordt toegekend door de Tweede Kamer  
en dat hij voor het eerst bekleedde. Hij zet zich al jaren in voor de rechten van het kind, bijvoorbeeld vanuit  
de stichting KidsRights. Daarnaast is hij onder andere grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs  
en voorzitter van het Children’s Peaceprize expertcomité.

Maya Meijer-Bergmans 
Is voormalig directeur/eigenaar van de Westergasfabriek in Amsterdam. Samen met het familiebedrijf 
MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling kocht zij Paleis Soestdijk van het Rijksvastgoedbedrijf. Zij heeft vele 
interesses op cultureel en medisch gebied. Zo is zij onder meer verbonden aan Stichting VUmc CCA, Stichting 
LutfiaRabbani, Stichting CastrumPeregrini, Aus Licht van Nationale Opera & Ballet en Holland Festival.

Alex Mulder
Ondernemer en filantroop, is gedelegeerd bestuurder van Amerborgh International. Hij richtte in 1972  
Unique Uitzendbureau op, waaruit USG People ontstond. Tot 2006 bekleedde Alex Mulder de functie van  
CEO en is sindsdien commissaris. Amerborgh heeft in Amsterdam een viertal podia in bezit: De Rode Hoed, 
Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater. De AM-Foundation is gericht is op kunst en cultuur, 
waaronder ‘outsider art’.

Prof. dr. Erik Scherder 
Is hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan  
de Rijksuniversiteit Groningen. De collegezalen van Professor Scherder zitten altijd bomvol, hij weet zijn 
enthousiasme en liefde voor het vak als geen ander over te brengen. 
Via de Universiteit van Nederland en De Wereld Draait Door! bereikt hij een groot publiek. Scherder pleit 
steevast voor meer muziekonderwijs ‘omdat muziek een geweldige verrijking is voor het brein’.

Ernst Veen 
Nam in 2011, na 30 jaar cultureel ondernemerschap, afscheid als directeur bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
en directeur van de Hermitage Amsterdam. Voor zijn inspanning om een culturele uitwisseling tot stand  
te brengen met de Hermitage in Sint-Petersburg. ontving hij de IJ-prijs van de gemeente Amsterdam.  
In 2005 werd Ernst Veen benoemd tot kamerheer van de koningin en in 2011 tot Commandeur in de Orde  
van Oranje-Nassau.

Gerdi Verbeet 
Groeide op in een onderwijsgezin en werkte ook zelf als docent en in het onderwijswezen. Vervolgens koos  
zij voor de politiek, werd lid van de Tweede Kamer en uiteindelijk voorzitter daarvan. Bij haar afscheid werd  
zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft diverse (bestuurs)functies en is actief in de 
culturele wereld voor o.a. de Nederlandse Bachvereniging, Nationaal Comité 4 & 5 mei en Paleis het Loo.

Met trots presenteren we het Comité van Aanbeveling van het Leerorkest 
en het Instrumentendepot. De comitéleden dragen de Leerorkestactiviteiten 
een warm hart toe en onderschrijven onze doelstellingen.

COMITÉ VAN AANBEVELINGVooruitblik 

Het Leerorkest slaat bruggen,  
van school en vanuit de wijk, 
naar de muzikale rijkdom 
van een wereldstad, waarvan 
 kinderen groeien en genieten.

Het Leerorkest ziet het als haar missie om kinderen uit alle 
buitenwijken te stimuleren en te faciliteren zodat ze kunnen 
participeren in het reguliere aanbod van de grootstedelijke 
culturele voorzieningen. In langdurige samenwerking doen  
we daarvoor onder andere projecten met de Strijkkwartet 
Biënnale Amsterdam, de Cello Biënnale, het Harpfestival,  
het Jong Nederlands Blazers Ensemble en Nieuw Vocaal 
Amsterdam. Inclusie is voor ons een missie, geen opdracht.

Ook gaan we verder met het realiseren van het Leerorkest 
‘nieuwe stijl’, met meer flexibiliteit binnen het curriculum,  
veel aandacht voor sociaalpedagogisch beleid en digitale 
onderwijstoepassingen. Ambities die bijna teveel zijn om op  
te noemen, maar zeker niet utopisch zijn. We doen dit met  
een professioneel en zeer toegewijd team van medewerkers 
en vrijwilligers, met een groot hart en vol vertrouwen in  
onze missie: kinderen sterker en rijker maken door muziek.

Lustrumjaar
In het schooljaar 2020/2021 bestaat het Leerorkest 15 jaar!  
Er staat een groot concert gepland in de Grote Zaal van Het 
Concertgebouw. 500 kinderen uit de hele stad gaan zingen en 

spelen met het Nederlands Philharmonisch Orkest, samen  
met topartiesten onder wie mezzosopraan Tania Kross, harpist 
Remy van Kesteren en Dieuwertje Blok. Ze treden op voor  
een publiek van ouders en betrokkenen, in aanwezigheid van 
Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, en Marjolein Moorman, wethouder onderwijs 
van Amsterdam.

Coronavirus
Het lustrumconcert is vanwege het coronavirus uitgesteld.  
Bij het verschijnen van dit jaarverslag is de nieuwe datum  
nog niet bekend. Wel hebben we op 17 juni ons lustrum  
heel feestelijk kunnen openen in samenwerking met alle 
 betrokkenen met een lustrumuitzending vanuit  
Het Concertgebouw (nu te zien op youtu.be/plzchve3x-U). 

 


