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De activiteiten van het Leerorkest worden mede mogelijk gemaakt door:

Sociale Partners Amsterdams 4 en 5 mei comite, Bijlmerfanfare en 

Accufanfare, Bijlmertours, Stichting Cordaan, Stadsdorp Goud, Fanfare van 

de Eerste Liefdesnacht, Hogeschool van Amsterdam – Faculteit 

Maatschappij en Recht, Stichting voor Kennis en sociale Cohesie, Stichting 

Kolibri, Stichting ProFor, Stichting Southeastparade, Stichting Welke Helden, 

Stichting Zuideramstel/Vereniging Groengrijs.

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, Dutch Harp Festival, Nederlands Blazers Ensemble,  

Nederlands Jeugd Strijkorkest,  Muziekgebouw, Conservatorium van 

Amsterdam, Conservatorium van Utrecht, El Sistema Nederland,  

Projeto Gurí Santa Marcelina, Méér Muziek in de Klas en vele 

 muziekeducatie-initiatieven in Nederland.

ANBI

Speciale dank aan Achmea Real Estate, Banijay Benelux, 

BijlmerParktheater, Stichting  Blokker-Verwer, Stichting Boemer,  

CEC-gebouw, Stichting De Roeper, Finance Klépierre, Hallo,,  

Hardelingenfonds, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Ibafu, 

Management Scope, Stichting Oukha, Stichting Puerto Cruz,  

Stichting Strand Links, Studio EndemolShine, Syntrus, The Extra Mile, 

Venzo, Vrijwilligerscentrale Amsterdam VCA, Ziggo Dome en Zuidoost City.
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Voorwoord 

Zelfs in een lockdown jaagt de tijd. Het lijkt veel korter dan een jaar geleden 
dat ik de inleiding bij het vorige jaarverslag typte, achter ditzelfde computer-
scherm, in de optimistische overtuiging dat we ons in de slotscène van de 
pandemie bevonden… In plaats daarvan werd het een prelude tot wéér een 
spannend en soms verdrietig jaar. Met beperkingen die steeds meer gingen 
benauwen. We hebben in 2021 al ons geduld, ons doorzettingsvermogen en 
onze creativiteit nodig gehad om ervoor te zorgen dat onze stichtingen zich, 
ondanks alle beperkingen, verder konden ontwikkelen. 

Vandaag, pakweg twee jaar na het uitbreken van de crisis, is de hele 
maatschappij Covid-moe. We zijn al zo lang op de proef gesteld. Hoe vaak 
hebben we plannen gemaakt die uiteindelijk niet, of maar voor een klein 
deel gerealiseerd konden worden? De strijdvaardigheid van het begin gaat 
slijtage vertonen. Je zou er somber van worden. Maar dat worden we niet! 
Júíst als ik terugblik, zie ik ook een prachtige toekomst voor Muziekcentrum 
Zuidoost, Leerorkest en Instrumentendepot.

Terugkijkend naar de tijd vóór deze bizarre jaren zie ik een prachtige, stevige 
organisatie. Een grote familie die zich al meer dan twintig jaar inzet voor een 
mooiere toekomst voor onze kinderen – met een enorme betrokkenheid, 
flexibiliteit en een roestvrijstalen doorzettingsvermogen. Ik zie een groep 
mensen die zich dus ook niet uit het veld liet slaan door een wereldwijde 
crisis in 2020, maar met ongekende creativiteit werkte aan een beter 2021.

Mijn vertrouwen in de toekomst berust op die terugblik; op het besef van  
de kracht van onze organisaties, ook in tijden van tegenslag. Daar ben ik 
trots op. Bij het bladeren door het jaarverslag van onze drie stichtingen zult 
u verrast worden door de hoeveelheid activiteiten die wel gerealiseerd zijn. 
Ik denk aan de geslaagde acties en uitvoeringen zoals de ‘300 harpenactie’, 
met Remy van Kesteren, en de opening van de Kindermuziekweek in  
Het Concertgebouw. Ook zijn er veelbelovende eerste stappen gezet richting 
duurzame projecten, zoals de start van het ‘Leerkoor’, in samenwerking met 
Nieuw Vocaal Amsterdam, de herinvoering van de buitenschoolse activitei-
ten in Zuidoost, en de start van nieuwe Wijktalentorkesten in de Bijlmer. 

Voor alle betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen in 2021 wil ik 
iedereen persoonlijk bedanken. Van conciërge tot docent, van vrijwilliger tot 
donateur en sponsor, van fonds tot overheid. Dank voor alle liefde die jullie 
hebben getoond voor onze kinderen en voor onze organisaties. Het is de 
basis voor mijn rotsvaste overtuiging dat wij, ongeacht alle uitdagingen in 
2022, een prachtig nieuw jaar gaan beleven! 

Veel leesplezier en een warme groet,

Marco de Souza
directeur-bestuurder 

Stichting Leerorkest

Stichting Instrumentendepot Leerorkest

Stichting Muziekcentrum Zuidoost

Op 28 mei 2021 werd directeur en oprichter 

Marco de Souza verrast met een koninklijke 

onderscheiding uit handen van burgemeester 

Femke Halsema. Hij werd benoemd tot Officier 

in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 

jarenlange inzet muziekles en instrumenten 

toegankelijk te maken voor leerlingen in 

achterstandswijken. Het moment betekende 

veel voor Marco de Souza: ‘Ik kreeg persoonlijk 

die onderscheiding en tegelijkertijd straalde het 

uit op alle mensen die samen met mij zo veel 

bereikt hebben. Het raakte me enorm.’
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Missie en visie
Het Leerorkest staat voor een ambitieus muziekeducatie-
programma met een sociaal-maatschappelijk karakter.  
Muziek maken verrijkt, daarom vinden wij dat ieder kind recht 
heeft op muziekeducatie. Ter bevordering van kansen-
gelijkheid en inclusie richt het Leerorkest zich in de eerste 
plaats op kinderen in een achterstandspositie. Het Leerorkest 
is actief in lage inkomenswijken, waar we intensief samen-
werken 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. Kinderen leren een muziekinstrument bespelen 
en samen muziek 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 als doel 
heeft kinderen sterker en gelukkiger te maken.

Amsterdam
Onze bakermat is Amsterdam-Zuidoost, maar het Leerorkest 
is ook actief in Noord, Oost en Nieuw-West, in lage inkomens-
wijken. Daar organiseren we 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, deels als basispakket Cultuureducatie. 
Daarnaast organiseren we op steeds meer plekken in de stad 
een Wijktalentorkest 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 
ongeveer 100 professionele musici. We bieden de Leerorkest-
docenten training aan, zodat zij zich verder kunnen ontwikke-
len in hun sociaal pedagogische aanpak. Bij de ontwikkeling 
van ons educatieaanbod werken we structureel samen met 
culturele en sociale partners in de stad, waaronder symfonie-
orkesten, 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. Het aantal kinderen in 
Nederland in kansarme posities dat een instrument bespeelt, 
is schrikbarend laag. We helpen Leerorkesten in Nederland  
en op de ABC-eilanden met expertise en muziekinstrumenten. 
Voor dit doel worden apart fondsen geworven. De muziek-
instrumenten worden uitgeleend vanuit onze zusterstichting, 
het Instrumentendepot. We werken stapsgewijs toe naar  
een landelijk Leerorkest-centrum, dat ook een rol kan spelen  
in de nationale lobby voor instrumentaal muziekonderwijs en 
publiekscampagnes. 

Verslag van onze activiteiten

Doorgaande leerlijn en naschoolse verdieping
In 2021 liep de doorgaande leerlijn van het Leerorkest in  
het primair onderwijs onder schooltijd van groep 3 tot en  
met groep 8. Zo gaf het Leerorkest ook dit jaar vorm aan 
instrumentaal muziekonderwijs op school, waarbij alle 
kinderen meedoen en instrumentale basisvaardigheden 
meekrijgen voor het leven. 

Het Leerorkest heeft op de Leerorkestscholen een vaste plek 
in het curriculum in de vorm van een verdiepende muzikale 
leerlijn die de kinderen veel ontwikkelingskansen biedt.  
De Leerorkestleerlijn wordt na schooltijd voortgezet in de 
Wijktalentorkesten. Met programma’s voor het voortgezet 
onderwijs bereikt het Leerorkest ook jongeren vanaf 12 jaar. 
Zo was ook dit jaar muziek maken een wezenlijk en structureel 
onderdeel van het leven van de kinderen in de kwetsbare 
wijken van Amsterdam waar het Leerorkest actief is.  
De lesactiviteiten in stadsdeel Zuidoost werden uitgevoerd  
in samenwerking met Muziekcentrum Zuidoost (MZO). 

Impact coronacrisis 

Leerorkesten
Ook in 2021 was de impact van corona groot. De eerste 
maanden van het kalenderjaar (en opnieuw in december) 
waren we genoodzaakt de Leerorkestlessen op een aantal 

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

Inleiding

Het revolutionaire Leerorkestconcept werd ontwikkeld in 2005, in 

nauwe samenwerking met basisscholen in de Bijlmer. De basis van 

ons muziekeducatieprogramma is het symfonieorkest. Deze vorm 

van samenspelen geeft zo veel mogelijk kinderen de kans om mee 

te doen. Bovendien heeft iedereen in een orkest een eigen 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 of tokkelen. 

Met het orkest spelen ze diverse muziekstijlen, uit alle windstreken, 

kinderliedjes, pop-, game- en filmmuziek, en ook klassieke stukken. 

De leerlingen werken steeds toe naar een groot concert, onder 

leiding van een dirigent.

HET SYMFONIEORKEST ALS 
MUZIEKEDUCATIEMETHODE
VOOR EEN BREDE EN  
SOCIALE ONTWIKKELING

scholen op te schorten of te vervangen door online lessen.  
De locatiemanagers hielden nauw overleg met alle scholen, 
het coronabeleid verschilde per school en 3 scholen wilden 
tijdelijk helemaal geen Leerorkestlessen afnemen. 

In maart werd bij kleinere scholen weer gestart met 
 instrumentale lessen. Op grotere scholen waar gewoonlijk 
leerlingen uit verschillende groepen samen les hebben, waren 
de instrumentale lessen nog niet mogelijk. Daar werden wel 
klassikale theorielessen gegeven. Er zijn meer klassikale 
theorielessen gegeven dan gebruikelijk, met één docent voor 
de klas in plaats van een team van muziekdocenten.  
Het Expertisecentrum van het Leerorkest realiseerde alter-
natieve digitale muzieklessen voor scholen en maakte in deze 
periode tientallen filmpjes. 

Na de meivakantie was er steeds meer mogelijk, maar bleven 
er grote verschillen tussen de scholen. Sommige wilden alleen 
digitale materialen ontvangen en andere begonnen weer met 
de instrumentale lessen in groepjes. Op kleinere scholen waren 
weer groepsrepetities en kleine concertjes op school mogelijk. 
Na de zomervakantie konden we, op twee scholen na, de 
lessen overal weer ‘normaal’ opstarten.  
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Zuidoost 1
Wereldwijs 46 62 47 98 8
Bijlmerdrie

97
– – – 1 4

Samenspel 175 74 77 75 145 12
WTO KLO (ism MZO) 90 2

Zuidoost 2
Bijlmerhorst 42 19 19 26 40

4
4

Polsstok – 32 43 50 90 8

WTO Egoli 36 1

Zuidoost 3
Crescendo 62 23 30 27 – 4 4
Blauwe Lijn – – – – – – –
Onze Wereld – – – – – – –

Zuidoost 4
Holendrechtschool 44 18 24 19 43 4 4
Mobiel 73  – 22 23 23 3 3
Achtsprong – 41 28 40 76 4 8

Zuidoost 5 (VO)
OSB (i.s.m. MZO) 10 1  –
Ir. Lely (i.s.m. MZO) 10 1 58
Gen-Z band (i.s.m. MZO) 10 1 –

CSB 7 174

Noord
IKC NoordRijk – 50 66 53 93 4 9
Botteloef – 17 25 25 20 4 4
WTO Noord – 40 1

Nieuw West
Louis Bouwmeester – – 19 26 46 4 4
WTO Nieuw-West 25 1

Oost 
Indische Buurtschool 80 23 30 25 66 4 6
Nautilus Flevohof – – – – – –
De Kraal – – – – – – –
WTO Indische Buurt 60 1

IJ
Laterna Magica – 20 20 20 – 2 3

Wijktalentorkest Bijlmer** 21 1

Totaal 573 363 465 456 741 48 77 313 10 232

leerlingen 
groep 3 t/m 82.598

leerlingen 
groep 5 t/m 82.O25

leerlingen 
naschools313

leerlingen 
voortgezet onderwijs232

leerlingen totaal3.143

orkesten58

basisscholen18

lesuren Leerorkest 
(docenten,
dirigenten & assistenten)7.383

Met de avondlockdown en strengere maatregelen vanaf eind 
november kwamen op enkele scholen opnieuw Leerorkest- 
lessen te vervallen. Op een paar scholen zijn nog wel kerst-
concertjes gegeven. Het hele jaar hebben we de scholen 
uiteindelijk zo veel mogelijk aanbod op maat geleverd, wat 
grote flexibiliteit vroeg van alle medewerkers.

Concerten voor publiek waren in 2021 niet of nauwelijks 
mogelijk. Toen de kinderen wel mochten samenspelen, zijn er 
digitale opnames gemaakt van concertjes op school en soms 
was een directe livestream voor de ouders mogelijk. Ook werd 
uitgeweken naar grote gymzalen of bij mooi weer naar het 
schoolplein buiten. 

Wijktalentorkesten
De meeste Wijktalentorkesten (de naschoolse Leerorkesten) 
gingen tijdens de lockdowns direct over op 1-op-1 online les 
met de muziekdocent. Ook hier waren er verschillen tussen 
locaties; enkele Wijktalentorkesten bleven langer samenspelen 
of repeteren in kleinere groepen. Gelukkig konden meerdere 
projecten met samenwerkingspartners zoals de Strijkkwartet 
Biënnale en het Dutch Harp Festival – hetzij in aangepaste 
vorm – doorgaan. In april beleefden we met de Wijktalent-
orkesten een fantastische Opening van de Kindermuziekweek. 

Lesactiviteiten in Amsterdam in 2021:
• Voortraject Leerorkest, groep 3-4
• Leerorkest, groep 5-8 
• Leerorkest VMBO/VO 
•  Leerkoor
•  Wijktalentorkest, naschools, in primair en  

voortgezet onderwijs

De leerlingenaantallen zijn opgenomen in de tabel  
Bereik Leerorkesten Amsterdam 2021. 

Voortraject Leerorkest, groep 3-4
In 2021 werd op 7 van de 17 Leerorkestscholen het Voortraject 
Leerorkest uitgevoerd in groep 3-4. Deze leerlingen werd 
hierdoor optimaal voorbereid op de instrumentale lessen die 
starten in groep 5. De lesactiviteiten in Zuidoost werden 
uitgevoerd door Muziekcentrum Zuidoost (MZO). 

Leerorkest groep 5-8
Het Leerorkest was in 2021 actief op 17 basisscholen. Het 
aantal leerlingen in groep 5-8 is iets lager dan vorig jaar.  
Het aantal lesuren is eveneens iets lager dan vorig jaar. 
Voornaamste oorzaak zijn de verschillende lockdowns in 2021. 
Zo hebben bijvoorbeeld 5 scholen in 2020/2021 maar 7 of 8 van 
de 20 lessen gehad. Deze vielen voornamelijk in 2021.  
Na de zomer zijn enkele scholen later gestart of zelfs pas in 
2022 gestart. Door corona is één school gestopt met het 
Leerorkest om meer tijd vrij te maken voor leerachterstanden 
in de zaakvakken. 

De klassikale theorielessen waren dit jaar wederom een 
succes. Hierbij maken de kinderen gebruik van iPads om 
muziektheorie te oefenen. Ook werd het Leerorkest- 
curriculum vernieuwd, zie hiervoor de paragraaf van het 
Expertisecentrum. 

In deze tabel staan zowel het aantal scholen en orkesten als de aantallen 
leerlingen die meedoen aan de Leerorkesten in Amsterdam in 2021.

Groep 
3-4

Groep 
5

Groep 
6

Groep 
7

Groep 
8*

Aantal
Orkesten

binnen-
schools

Aantal
Groepen

Aantal 
 leerlingen
naschools

Aantal 
orkesten

naschools

* Peildatum 1 oktober plus de afzwaaiers groep 8 vorig seizoen
** WTO Bijlmer is niet aan scholencluster verbonden

Financiering Leerorkest, m.u.v. Voortraject Groep 3-4: MZO;  
behalve in Oost, daar combi MZO/Leerorkest. VO: MZO.

Leerorkest (groep 5 t/m 8)
Aantal leerlingen

Voortgezet
onderwijs

NatrajectVoor traject

BEREIK LEERORKESTEN AMSTERDAM 2O21
2O21 IN CIJFERS
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De basisopzet van het Leerorkest voor groep 5 t/m 8 was  
gelijk aan voorgaande jaren. In de keuzelessen voor groep 5 
probeerden kinderen verschillende instrumenten uit.  
Op basis van hun voorkeuren werden er groepen ingedeeld 
van ongeveer 8 leerlingen per instrument. Alle leerlingen 
kregen vervolgens wekelijks les van muziekdocenten op het 
gekozen muziekinstrument – op school, onder schooltijd.  
De kinderen hadden gezamenlijk orkestrepetities en gaven 
concerten onder leiding van een dirigent. In de groepen 7 en 8 
werd aan nieuwe stukken en leerdoelen gewerkt. 

Leerorkest VMBO/VO

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)
Al jaren was het de wens van de CSB een Leerorkest op school 
te hebben. Door de volharding van de muziekvakdocent op  
de school is de financiering rondgekomen en kon er direct  
na de herfstvakantie gestart worden met 7 brugklassen, 174 
leerlingen van mavo tot vwo. Het bleek een groot succes en  
vol enthousiasme werden er 7 kerstconcertjes voorbereid.  
Helaas moesten ook die worden uitgesteld vanwege de 
coronamaatregelen. Uitgesteld, want begin 2022, zodra het 
kan, zullen deze concerten alsnog plaats vinden. Daarnaast is 
de wens uitgesproken om naschools verder te gaan met het 
Leerorkest, en ook dat lijkt te gaan lukken vanaf februari 2022.

Kieskunstig op Ir. Lely Lyceum
Kieskunstig heet het programma in samenwerking met het 
MZO op het Ir. Lely Lyceum. In projectweken leren eerste-
klassers spelen op een instrument. Vanwege corona vonden 
veel lessen online plaats en kon de samenwerking met dans en 
drama niet plaats vinden, wat nog steeds een wens is.  
In plaats van concerten vond er een opname voor ouders 

plaats. Het bijzondere is dat het Ir. Lely Lyceum bewust kiest 
voor Kieskunstig en dit ook zelf vanuit de school financiert. 

Leerkoor
Zang is een wezenlijk onderdeel en een basis voor instrumen-
taal onderwijs. We zijn dan ook bijzonder trots op de 
 samenwerking met Nieuw Vocaal Amsterdam (NVA), de 
zangopleiding en het kennisinstituut voor jeugd- en koorzang. 
Op 6 september vond de eerste repetitie van het Leerkoor op 
het MZO plaats. Hiermee startte een laagdrempelig naschools 
aanbod vergelijkbaar met de wijktalentorkesten. Onder 
begeleiding van een professionele zang- en koordocente is  
het Leerkoor groeiende en telt na 3 maanden, ondanks de 
Coronamaatregelen al een kleine 20 enthousiaste jonge 
zangers en zangeressen. Er wordt onder andere toegewerkt 
naar het Groot Leerorkest Concert op 17 juni 2022 en 
 aangesloten bij andere activiteiten van NVA, zoals het zingen 
in opera’s van Nationale Opera & Ballet.  

Wijktalentorkest 
Het Wijktalentorkest is een ‘naschools Leerorkest’ in de wijk.  
In 2021 waren er in totaal 11 Wijktalentorkesten van het 
Leerorkest in kwetsbare wijken in de hoofdstad. In september 
startte een nieuw Wijktalentorkest op MZO (Hofgeest).  
De Wijktalentorkesten in Zuidoost worden georganiseerd  
door MZO in samenwerking met het Leerorkest.

Onderdeel van het Kunstenplan 2021-2024 is verdere 
 uitbreiding van het hoofdstedelijk netwerk van Wijktalent-
orkesten. Het Wijktalentorkest vloeit voort uit de doorgaande 
Leerorkestleerlijn onder schooltijd en biedt daarmee 
 leerlingen een doorstroommogelijkheid. 

WIJKTALENTORKESTEN IN AMSTERDAM IN 2O21
In Amsterdam-Zuidoost, door MZO i.s.m. Stichting Leerorkest:
• Wijktalentorkest Klein Leerorkest, A (gevorderden primair onderwijs)

• Wijktalentorkest Klein Leerorkest, B (beginners primair onderwijs)

• Wijktalentorkest Egoli (primair onderwijs)

• Nieuw: Wijktalentorkest Bijlmer op Muziekcentrum Zuidoost (primair onderwijs)

In het voortgezet onderwijs in Zuidoost en Buitenveldert:
• Wijktalentorkest OSB Leerorkest Zuidoost, nieuwe naam Gen-Z Band

• Wijktalentorkest Reigersbos, De Lelyband

• Nieuw vanaf februari 2022: Christelijk Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)

In andere stadsdelen (primair- en voortgezet onderwijs):
• Wijktalentorkest Noord 

• Wijktalentorkest Indische Buurt, Oost 

• Wijktalentorkest Nieuw-West, op De Globe 

• Naschools koor en orkest Louis Bouwmeester in Nieuw-West 

De wekelijkse les bij het Wijktalentorkest in 2021
In het Wijktalentorkest krijgen de kinderen les op hun 
 instrument, theorieles, groepsrepetities en geven ze samen 
 optredens. Vanwege de coronabeperkingen werd dit jaar soms 
in kleinere groepen gerepeteerd, ook wel beurtelings op 
locatie of online. Tijdens de lockdowns vonden de lessen 
1-op-1 online met de muziekdocent plaats. De leerlingen 
kregen daardoor toch regelmatig les en hielden intensief 
contact met hun muziekdocent. 

Wijktalentorkest-optredens in 2021
Ondanks de annulering van veel activiteiten vanwege corona 
hebben de Wijktalentorkesten meerdere projecten gehad  
en concerten gegeven in 2021. Hoewel er een deel van het jaar 
geen concerten voor publiek mogelijk waren, hebben de 
Wijktalentorkesten vaker opgetreden voor de camera waarna 
de beelden online zijn uitgezonden. Dit zorgde toch voor de 
beleving van ‘een belangrijk concert’ voor ouders en 
belangstellenden.

Kindermuziekweek 2021
Het Leerorkest opende dit jaar de Kindermuziekweek in  
Het Concertgebouw in Amsterdam op 9 april. Het was een 
grote productie waaraan bijna alle Wijktalentorkesten 
meededen. Vanwege corona werd het concert aangepast.  
De artistieke leiding van het Leerorkest had een grote rol in  
het opstellen van het programma. Er ging veel overleg via 
Teams vooraf aan het concert met alle betrokken partijen:  
het Nederlands Philharmonisch Orkest, de Kindermuziekweek 
en Het Concertgebouw. Uiteindelijk werd het concert online 
uitgezonden met publiek op afstand.

Het Wijktalentorkest Klein Leerorkest uit Zuidoost en het 
Wijktalentorkest Indische Buurt traden op in de Grote Zaal van 
Het Concertgebouw. Een ander deel van de kinderen had een 
online optreden op de eigen Wijktalentorkest-locatie.  

De beelden werden samengebracht tot één mooie uitzending 
vanuit Het Concertgebouw. Zangeres Izaline Calister verzorgde 
de presentatie. Aan het programma deden ook kinder-
componist Daan de Swart en de meidengroep Unity mee. 

Alle aandacht ging uit naar het coronaproof organiseren van 
het optreden. Uiteindelijk werd het geweldig inspirerend en 
een voorbeeld. Niet alleen voor de kinderen die het concert 
gaven, maar voor iedereen die dit jaar meekeek naar de 
Opening van de Kindermuziekweek. 

Het Expertisecentrum verzorgde de opnames van de Wijk-
talentorkesten op locatie: het Wijktalentorkest Egoli uit 
Zuidoost en Wijktalentorkest Noord. Op MZO zijn opnames 
gemaakt van een aantal kinderen dat een gedicht voordroeg 
dat zij zelf voor de gelegenheid hadden geschreven over 
muziek in tijden van corona. 

In opdracht van het Expertisecentrum zijn verder nieuwe 
composities gemaakt door Ivo Kouwenhoven (‘Yolo’ en  
‘Dixie Pixie Dixieland Band’) en een arrangement van ‘Muziek 
kan altijd’ (geschreven voor de Kindermuziekweek door Jeroen 
Schipper), gearrangeerd voor het Leerorkest door Bram Faber.
De uitzending van de Opening van de Kindermuziekweek is 
terug te zien op https://youtu.be/Au5kxygeP6g.

Het Strijkkwartet Biënnale-project
Leerlingen uit de Wijktalentorkesten kunnen meedoen met 
verdiepende projecten. Zo is er een structurele samenwerking 
met de Strijkkwartet Biënnale. In februari zou de kick-off 
plaatsvinden van het project met de Strijkkwartet Biënnale 
2022, met alle strijkkwartetleerlingen en hun ouders in  
het Muziekgebouw in Amsterdam, maar dit kon niet doorgaan 
vanwege corona. Op 27 maart kreeg één strijkkwartet  
van ervaren leerlingen een workshop componeren van 
Anne-Maartje Lemereis. 
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In de maanden voor de zomer kon onze artistiek coördinator 
uiteindelijk toch 5 strijkkwartetten samenstellen. Het was 
echter lastig om de standaardbezetting voor ieder kwartet te 
rond te krijgen (twee violen, altviool en cello). Om toch zoveel 
mogelijk kinderen deel te laten nemen, hebben we de partijen 
aangepast zodat ook kwartetjes met 4 violen konden 
meedoen.

Vanaf september hebben alle leerlingen wekelijks strijk-
kwartetles gehad. De leerlingen kozen zelf een naam uit voor 
hun strijkkwartet. Zo hadden we dit jaar The Sunny Girls uit 
Noord, Las Cuerdas uit de Indische Buurt en uit Zuidoost JIRY, 
het Phantom Kwartet en De Pittige Tantes. In 2021 bereidden 
ze zich voor op het concert voor de pre-opening van het 
strijkkwartetfestival op 30 januari 2022 in het Muziekgebouw.

Op 19 juni en 20 november waren er voor alle kwartetten  
twee studiedagen met het befaamde Ragazze Kwartet op 
Muziekcentrum Zuidoost. Samen met onze docenten gaf het 
Ragazze Kwartet de kinderen les. Hierdoor ontstond een groot 
gevoel van samenhorigheid tussen de kinderen. Leerlingen  
uit verschillende kwartetten stimuleerden en hielpen elkaar.  
Dit leverde mooie interacties op. Op 20 november was er een 
optreden voor ouders en elkaar. 

De studiedagen waren erg succesvol. Ouders waren supertrots 
en het zien en horen maakt dit project minder abstract voor hen. 

Het tuttiwerk, waarin alles samen komt, klonk fantastisch.  
Er was een fotograaf bij en alles werd gefilmd voor een 
minidocumentaire. Op de studiedagen kregen de kinderen  
een warme lunch op de muziekschool.

Dutch Harp Festival, april en mei 2021 
In samenwerking met de beroemde harpist Remy van Kesteren, 
Tivoli in Utrecht en de Wijktalentorkesten van Amsterdam- 
Zuidoost en Amsterdam Noord was er een sprankelend 
internationaal optreden van onze jonge harpisten op het 
harpfestival. Alle 18 geselecteerde leerlingen hebben deel-
genomen aan de repetitiedagen, ondanks dat het (mei)
vakantietijd was. De betrokken scholen hebben een grote 
bijdrage geleverd aan het succes van dit project.
 
Voorbereidingen voor het Groot Leerorkest Concert 2022
In 2021 werd al een groot deel van de productie voorbereid voor 
het Groot Leerorkest Concert op 17 juni 2022 in Het Concert-
gebouw in Amsterdam. De kinderen gaan dan samenspelen 
met het Nederlands Philharmonisch Orkest. 

Overig
De samenwerking met het JongNBE (Nederlands Blazers 
Ensemble) is voortgezet, maar de activiteiten met de kinderen 
zijn uitgesteld naar 2022. Aan de Hello Cello concerten rondom 
de Cello Biënnale heeft 1 Leerorkest-leerling meegedaan  
(7 oktober). 

Gen-Z Band (OSB) 
De Gen-Z band is de naschoolse band op de Open Schoolge-
meenschap Bijlmer (OSB) die voorheen onder de naam ging 
van OSB Leerorkest Zuidoost. Gen-Z staat voor Generation Z, 
de naam hebben de leerlingen zelf bedacht. De Gen-Z band 
ging dit jaar onveranderd door en schakelde in coronatijd over 
op onlinelessen. Er werd onder andere toegewerkt naar het 
Nieuwjaarsconcert in januari 2022 dat we ook vanwege corona 
hebben moeten annuleren. Gelukkig gaven we op de open 
avonden van de school acte de préséance.  

MZO Muziekweek / MidzomerMokum
In samenwerking met de gemeente Amsterdam en Nieuw 
Vocaal Amsterdam hebben MZO en het Leerorkest in het  
kader van het programma MidzomerMokum een muziekweek 
georganiseerd van 16 t/m 20 augustus. Het doel was om 
hiermee een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden, in de 
vorm van een instrumentale en vocale muzikale proeftuin, voor 
leerlingen die doorgaans minder vanzelfsprekend gebruik 
maken van dit aanbod. Naast de muziekles in de ochtend was 
er op maandag een gratis lunch. Elke dag startte met zang en 
warming-up. Er is toegewerkt naar een feestelijk eindconcert 
voor de ouders.

Promotie voor de Wijktalentorkesten en  
het Leerkoor 
Voor de zomervakantie maakten de coronabeperkingen op  
de basisscholen het lastig om nieuwe leerlingen te werven.  
Via mailings hielden we contact met alle bestaande Wijktalent-
orkest-leerlingen en hun ouders, met de aanmoediging zich 
weer in te schrijven voor het nieuwe schooljaar. Via de basis-
scholen zijn kinderen in Zuidoost uitgenodigd om deel te 
nemen aan de MZO Muziekweek. Daarbij werd in het  
bijzonder de start van het nieuwe Wijktalentorkest Bijlmer  
en het nieuwe Leerkoor gepromoot.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn in alle klassen flyers 
uitgedeeld. In Zuidoost was er een abricampagne voor het 
Wijktalentorkest in de eerste week van september. Uiteindelijk 
zijn de Wijktalentorkesten dit seizoen weer succesvol en met 
min of meer gelijkblijvende leerlingenaantallen samen-
gekomen, met veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen.  
In november 2021 startte een tweede wervingsactie via de 
scholen, waarbij muziekdocenten in de Leerorkest-les het 
naschoolse orkest onder de aandacht brachten. Helaas werd  
de actie bemoeilijkt door de nieuwe lockdowns in december.

Pilot Cultuurcoach
In 2021 is een bijdrage ontvangen voor 2,0 fte in het kader van 
de regeling Pilot Cultuurcoaches van het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst en de gemeente Amsterdam. De Cultuurcoach is 
een schakel tussen onderwijs en culturele instellingen om de 
kansenongelijkheid in het onderwijs te verminderen door ook 
voor leerlingen uit minder welvarende milieus de toegang tot 
cultuureducatie buitenschools makkelijker te maken. Voor 
2022-2024 is opnieuw subsidie voor de regeling Cultuurcoaches 
aangevraagd.

Sociaal pedagogische aanpak
In het coronajaar 2021 bleek inclusie – en daarmee de sociaal 

pedagogische aanpak – belangrijker dan ooit. Dankzij een 
subsidie van het VSBfonds kon het Leerorkest een groot project 
opzetten voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuw sociaal 
pedagogisch beleid. In dit project wordt voor de Wijktalent-
orkesten uitgewerkt hoe we bij kinderen niet alleen hun 
muzikale maar ook hun sociale ontwikkeling kunnen 
 stimuleren. Binnen het Leerorkest coördineert een project-
leider het uitwerken van beleid. 

Pijlers van het sociaal pedagogisch beleid in 2021:
1.  Sociaal-culturele activiteiten uitwerken in samenwerking 

met organisaties binnen het Sociaal Domein;
2.  Het Buddyproject voor rolmodelschap opzetten. 

Deze beide projecten hebben als doel het vergroten van  
de culturele leefwereld van de leerlingen van de 
Wijktalentorkesten;

3.  Sociaalpedagogische oriëntatie en deskundigheid 
 bevorderen bij muziekdocenten en andere spelers binnen  
de organisatie;

4.  Ouderparticipatie van de leerlingen van de Wijktalent-
orkesten vergroten.

Wat hebben we bereikt in 2021?
Ad (1): Sociaal-culturele activiteiten. 
•  Er is een samenwerking aangegaan met 20 organisaties in 

Amsterdam en omstreken in het kader van kruisbestuiving 
binnen het Sociaal Domein. Per organisatie is de intentie 
geformuleerd een gezamenlijke activiteit te organiseren.  
Bij 12 van de 20 organisaties heeft deze intentie geleid tot 
een concreet projectvoorstel voor 2022. Per organisatie is 
een koppeling gemaakt met een Wijktalentorkest per 
stadsdeel of wijk. 

•  In samenwerking met Voedselbank Amsterdam was er  
op twee dagen een korte fysieke presentatie van het 
Wijktalentorkest tijdens de uitgifte van voedselpakketten  
in buurtcentrum De Bonte Kraai in Amsterdam Zuidoost. 
Tijdens de MZO Muziekweek werd de kinderen van 
Zuidoost een leuke en zinvolle week aangeboden, ook 
omdat kinderen vanwege corona zoveel activiteiten  
hebben gemist dit jaar. 

Ad (2): Het Buddyproject
Door de projectleider is een uitvoeringsplan van het Buddy-
project geschreven, waarbij directie, locatiemanagers, afdeling 
PR en partnerorganisaties actief betrokken zijn geweest.  
Het plan biedt zowel de mogelijkheid samen te werken met 
individuen als buddy, als met professionele orkesten en 
amateurformaties. In het kader van het Buddyproject werkt  
de organisatie samen met: NedPhO, NJSO, Bijlmerfanfare, 
Accufanfare, De fanfare van de Eerste Liefdesnacht en 
Verpleeghuis De Die van Cordaan. Bij Bijlmerfanfare, Accu-
fanfare, De fanfare van de Eerste Liefdesnacht en Verpleeghuis 
De Die van Cordaan heeft de promotie van het Buddyproject 
fysiek plaatsgevonden in april, mei en juni 2021. Met NJSO zijn 
concrete activiteiten uitgewerkt, maar vanwege corona zijn 
deze helaas steeds uitgesteld. Verder is verkennend onderzoek 
gedaan naar het realiseren van een buddy-app binnen het 
Buddyproject. In 2022 wordt dit uitgebreid onderzocht.
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Expertisecentrum 
Het Expertisecentrum bewaakt de kwaliteit 
van het Leerorkestconcept, ontwikkelt, 
innoveert en zorgt voor de overdraag-
baarheid. Alle activiteiten van het 
 Expertisecentrum staan in het teken van de 
kwalitatieve en artistieke kwaliteitsimpuls 
zoals geformuleerd in het nieuwe Kunstenplan.  
Een aantal projecten van het Expertisecentrum in 2021  
is hieronder beschreven.

Vernieuwing Leerorkestcurriculum
De vernieuwing van het Leerorkestcurriculum werd in 2020 
gestart en in pilotvorm geïntroduceerd. Vanaf schooljaar 
2021/2022 zijn de nieuwe leerdoelen en het aangepaste 
repertoire geïntroduceerd bij alle leerlingen. Daarvoor zijn  
1.000 multomappen met de nieuwe en aangepaste materialen 
samengesteld voor Leerorkesten en 500 voor Wijktalent-
orkesten. Omdat cd’s steeds minder gebruikt worden, staat er 
op de bladmuziek van de kinderen een QR-code die recht-
streeks verwijst naar de MP3 van het desbetreffende stuk op 
site Orkestindeklas.nl (waarop het Leerorkest alle lesmaterialen 
deelt). Naast de ‘normale’ bladmuziek, werken de kinderen van 
de eerste twee groepen met een eenvoudige versie, waarop 
alleen staat wat de kinderen moeten spelen (dus geen 
 docentenpartijen). Bij elk stuk staat een overzicht van de noten 
die ze moeten kunnen spelen, met voor de blazers ook de 
greep erbij. Hiermee willen we stimuleren dat de kinderen 
makkelijker noten kunnen leren lezen.

Van Papiaments naar Nederlands
In het verleden heeft het Expertisecentrum voor Leerorkest 
Curaçao tien arrangementen gemaakt van kinderliedjes in  
het Papiaments. Door ondersteuning van Izaline Calister zijn 
deze liedjes nu door Victor Modderkolk vertaald naar een 
zingbare Nederlandse versie, waardoor ze ook in Nederland  
(en in de toekomst op de bovenwindse eilanden) gemakkelijker 
gebruikt kunnen worden.

Klassikale theorielessen
Door corona is het rooster van de klassikale lessen behoorlijk 
veranderd. Volgens de oorspronkelijke planning zou op elke 
Leerorkest-school twee keer per jaar een klassikale les gegeven 
worden. Begin 2021 zijn er wegens corona echter negen lessen 
afgezegd. Daarna zijn er tot de zomervakantie 22 lessen 
gegeven; op een aantal scholen juist veel meer dan 2 keer per 
jaar omdat de normale Leerorkest-lessen nog niet konden 
beginnen. Groepen mochten niet gemengd worden wat bij de 
Leerorkest-lessen wel gebeurt. Tijdens de klassikale theorieles-
sen blijven de kinderen in hun eigen klas en komen minder 
externe docenten de school in. Na de zomervakantie zijn er 11 
lessen gegeven, 3 lessen zijn wegens corona afgezegd. Ook het 
aanbod van deze lessen zijn uitgebreid, er zijn nieuwe lessen 
geschreven waarbij gebruik wordt gemaakt van de apps EARZ, 
Meludia en Garageband. Het Leerorkest en MZO hebben 
samen inmiddels 85 iPads voor klassikale lessen. 

Digitale lessen
Omdat wegens corona veel lessen op basisscholen niet door 
konden gaan, zijn er 28 muzieklessen opgenomen met de 

docenten van het basispakket MZO als vervangende lessen 
voor zowel MZO en het Leerorkest. 

Kindermuziekweek 2021
Het Leerorkest heeft meegewerkt aan de opening van de 
Kindermuziekweek 2021 vanuit Het Concertgebouw in 
Amsterdam. Het Expertisecentrum heeft hiervoor opnames 
gemaakt van optredens van diverse Wijktalentorkesten.  
Deze zijn gebruikt zijn tijdens uitzending van het online 
concert. Er zijn ook opnames gemaakt van de gedichten die 
kinderen speciaal voor deze opening hebben gemaakt. Er zijn 
nieuwe composities gemaakt door Ivo Kouwenhoven (‘Yolo’ en 
‘Dixie Pixie Dixieland Band’) en een arrangement van ‘Muziek 
kan altijd’, geschreven voor de kindermuziekweek door Jeroen 
Schipper, gearrangeerd voor het Leerorkest door Bram Faber.

Voorbereidingen Groot Leerorkest Concert 17 juni 2022
Voor dit concert in Het Concertgebouw in Amsterdam zijn 
nieuwe composities en arrangementen besteld van Ivo 
Kouwenhoven (Hongaarse dans nr. 5 van Brahms) en Daniel 
Follmann (de Leerorkest Blues). Bij Dirk Kokx zijn bewerkingen 
besteld voor de musici van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest (‘Baba Yaga’ uit de Schilderijententoonstelling van 
Moussorgsky, de Hongaarse dans van Brahms, een gedeelte  
uit de Negende symfonie van Beethoven), deze zijn uitgewerkt 
en opgemaakt en worden ter voorbereiding door onze 
 docenten gespeeld. Van alle stukken zijn MP3’s gemaakt, die 
zowel in de les als bij het thuis oefenen door de kinderen 
gebruikt kunnen worden.

Ad (3): Sociaal pedagogische oriëntatie en 
 deskundigheid bevorderen
Vanwege corona zijn een aantal sessies van de Wijktalent-
orkesten vervallen. De ruimte die hierdoor ontstond, is gebruikt 
voor deskundigheidsbevordering in de vorm van digitale 
instructieochtenden en individuele coachingsmomenten van 
muziek docenten en locatiemanagers onder leiding van een 
coach, een gekwalificeerde pedagoog. Tijdens deze instructies 
werden de muziekdocenten (door een professioneel trainer 
i.s.m. locatiemanagers) extra handvatten geboden voor hun 
pedagogisch en didactisch handelen. Werken aan persoonlijke 
leerdoelen was daarbij een belangrijk onderdeel. 

Daarnaast werden naar aanleiding van observaties van de 
coach pedagogische adviesgesprekken gevoerd. In samen-
spraak met de coach zijn er groepsdynamische interventies 
ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de samenwerking van  
de leerlingen onderling binnen de wijktalentorkesten.  
Het ging hierbij vooral om energizers (korte oefeningen om 
energie los te maken) en samenwerkingsopdrachten. Een van 
de samenwerkingsopdrachten is een bordspel dat ontwikkeld  
is en op dit moment wordt ingezet om de muzieklessen in 
orkestverband voor te bereiden.

Om de sociaal pedagogische aanpak van het Leerorkest ook  
in de toekomst te kunnen verstevigen, te bestendigen en 
eventueel te kunnen overdragen, is de projectleider van onze 
organisatie bezig om samen met het management van de 
agogische opleidingen van de HVA in Amsterdam een 
 strategische alliantie op te zetten. Het betreft hier een samen-
werking op het gebied van onderzoek, methodiekontwikkeling, 
deskundigheidsbevordering, stagebeleid en monitoring.

Ad (4): Vergroten ouderparticipatie
Tijdens de coronaperiode is steeds de focus gelegd op het 
onderhouden van het contact met de ouders. Belrondes, 
app-contact, briefwisselingen via de scholen en mailcontact 
boden hier een uitweg. Bij activiteiten zoals het Dutch 
 Harpfestival en de MZO Muziekweek (Zomerschool) 
 onderhield de projectleider ook fysiek contact met de ouders  
(op 1,5 m afstand). Zo was er contact bij repetitiedagen, 
eindpresen taties en concerten, en rondom de 
instrumenten- uitleen.
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Partners en samenwerking

Ook voor de samenwerking met onze partners was 2021 
vanwege corona natuurlijk een bijzonder jaar. Een aantal 
activiteiten hebben gelukkig wel plaats kunnen vinden, andere 
projecten zijn verplaatst. Zo is het Grote Leerorkest Concert in 
samenwerking met het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
Het Concertgebouw weer een jaar opgeschoven, naar 17 juni 
2022. Hieronder de lijst met de belangrijkste partners en een 
korte beschrijving van de samenwerking in 2021. Voor partners 
die ons werk mogelijk maakten met financiële bijdragen, 
verwijzen we u graag naar het hoofdstuk Inkomsten en 
fondsenwerving.

•  Scholen: Voorop staat de samenwerking met 18 scholen in 
het primair onderwijs, verdeeld over Amsterdam, waarvan  
2 scholen zijn gestopt en 1 school is opgegaan in een  
andere school. Daarnaast is 1 nieuwe school begonnen en 
zal per 1 februari 2022 nog een nieuwe school starten.  
In het voortgezet onderwijs hebben we 3 scholen bediend 
waarvan 1 nieuwe school, waarbij het Leerorkest in 2022 
naschools verder zal gaan. 

 
•  Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamer-

orkest: geplande repetitiebezoeken voor de groepen 5 
konden helaas niet doorgaan, in plaats daarvan is de 
onlineversie van ‘Welkom bij het Orkest’ gratis aangeboden 

door het NedPhO. Daarnaast speelden musici van het 
NedPho mee bij de stream van de Kindermuziekweek.  
Ten slotte zijn plannen gesmeed voor verbinding tussen 
kinderen van het Leerorkest en musici in het kader van  
het buddyproject, als voorloper van Het Groot Leerorkest 
Concert.

•  Het Concertgebouw: samenwerking bij evenementen  
als Kindermuziekweek en Het Groot Leerorkest Concert. 
Ook deden Leerorkest-leerlingen mee aan podcasts van  
Het Concertgebouw waarin kinderen vertellen over hun 
muziekinstrumenten. 

•  Kindermuziekweek: Openingsprogramma in  
Het  Concertgebouw via livestream in samenwerking  
met het Nederlands Philharmonisch Concert en de 
Kindermuziekweek-organisatie.

•  Nieuw Vocaal Amsterdam: dit jaar werden de plannen 
concreet. In het schooljaar 2021/2022 zijn zanglessen 
gegeven onder de titel ‘Zang als instrument’ en het 
Leerkoor Zuidoost is gestart. Andere trajecten zoals 
leerkrachttraining en zanglessen bij de Wijktalentorkesten 
worden ontwikkeld.

•  Strijkkwartet Biënnale: er hebben 2 studiedagen plaats-
gevonden in de aanloop naar het grote optreden in  
Het Muziekgebouw tijdens de biënnale in samenwerking 
met het Ragazze Kwartet.

•  Nederlands Blazers Ensemble: helaas waren er vanwege 
corona geen gezamenlijke activiteiten voor de kinderen.  
Er zijn wel plannen gemaakt voor de start van een 
compositie traject vanaf april 2022 en voor een naschools 
traject voor blazers en slagwerk vanaf oktober 2022.

•  Dutch Harp Festival: met uitvoeringen en lancering van  
de harpenactie in april en mei.

•  Cello Biënnale: 1 Leerorkest-leerling heeft meegedaan  
(7 oktober). 

Samenwerkingspartners sociaalpedagogische aanpak
•  Het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 

Amsterdam maken Stichting Leerorkest en MZO deel  
uit van Stichting MOSA (Muziek Op School in Amsterdam) 
waarin de collega-muziekeducatieve instellingen zijn 
vertegenwoordigd. Het Leerorkest werkt nauw samen  
met de MOSA-partners, te weten Het Concertgebouw, 
Muziekcentrum Aslan, Muziekschool Amsterdam en 
Muziekschool Noord. 

•  Ook is er een belangrijke relatie met MOCCA, in het  
kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie en 
andere cultuureducatie-activiteiten in Amsterdam. 

•  Inhoudelijk is het Leerorkest ook nauw betrokken bij de 
Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA), dat zich sterk 
maakt voor muziekeducatie vanuit professionele muziek-
instellingen in Amsterdam. In het AMA zijn vertegen- 
woordigd: Het Concertgebouw, Nationale Opera & Ballet, 
Oorkaan, Bimhuis & Muziekgebouw, het Koninklijk 
Concertgebouworkest en het Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerorkest.

Het Leerorkest onderhoudt structureel contact met het 
Conservatorium van Utrecht (HKU) en het Conservatorium  
van Amsterdam op het gebied van stages. Conservatorium-
studenten kunnen hun educatieve stage bij het Leerorkest 
vervullen. Er kon dit jaar helaas niemand stagelopen.

Nationaal 
Er was in 2021 intensief contact met de branchevereniging 
Cultuurconnectie, het regionaal OCK (Overleg Cultuur-
participatie en Kunsteducatie) en collega-initiatieven over de 
coronamaatregelen en uitwerking van coronaprotocollen. 

Op landelijk niveau startte een nieuwe samenwerking met  
IMC Weekendschool en werd de samenwerking voortgezet 
met Méér Muziek in de Klas en het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, voor het beschikbaar stellen van muziekinstrumenten 
voor kwetsbare doelgroepen. Het Instrumentendepot 
onderhield verder contact met Huismuziek, de landelijke 
vereniging voor muziek en instrumentenbouw.  
Het Leerorkest speelde een grote rol bij de landelijke opening 
van de  Kindermuziekweek 2021 in Het Concertgebouw.

Op 25 maart presenteerde het Leerorkest zich op de conferen-
tie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor jeugd-
preventie, in samenwerking met prof. dr. Erik Scherder.  
Met dit ministerie en het ministerie van OCW was er eveneens 
nauw overleg over de Leerorkesten in Caribisch Nederland. 

Het relatienetwerk voor instrumentale groepslessen in het 
basisonderwijs bestond uit tenminste 165 personen en  
112 unieke organisaties. In 2021 hadden 1.760 personen uit 
Nederland en enkelen daarbuiten een profiel op de website 
Orkestindeklas.nl. Ruim 16.000 personen bezochten de 
website. Het Expertisecentrum onderhoudt deze website  
voor de uitwisseling van lesmethodes en ondersteunende 
materialen. 

Internationaal
Het Leerorkest hielp in 2021 de Leerorkesten in Caribisch 
Nederland met expertise en instrumenten. De Leerorkest- 
projecten op Aruba, Bonaire en Curaçao werden voortgezet 
door de teams op de eilanden met steun van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en de BankGiroLoterij. Het Ministerie van 
OCW steunde daarnaast ook Leerorkest Bonaire. Op Saba en 
Sint Eustatius is de mogelijkheid onderzocht om Leerorkesten 
te starten. Naar verwachting starten hier in het voorjaar van 
2022 pilots, eveneens met steun van beide ministeries. 
Demissionair-minister Van Engelshoven bezocht op 27 oktober 
tijdens een werkbezoek het Leerorkest op Bonaire. 

Het Leerorkest onderhield vanuit het Expertisecentrum actief 
contact met Da Capo Music Foundation in London, over de 
toepassing van de muziekmethodes van Kodály en Dalcroze.
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Al bleef corona het nieuws domineren, het Leerorkest en het 
Instrumentendepot hebben in 2021 geweldig van zich laten 
horen. Zo was de steun voor de grote 300 harpenactie in 
samenwerking met Stichting Vrienden van het Leerorkest 
overweldigend. Steeds weer blijkt hoe sterk de missie van het 
Leerorkest en het Instrumentendepot grote groepen mensen 
aanspreekt. Dat vertaalde zich in de nodige aandacht op 
publieke radio en televisie. De belangrijkste media-items zijn 
opgenomen in Overzicht media-aandacht 2021. De PR-inzet 
was het grootst rond onderstaande events. 

Opening Kindermuziekweek
Van 9 tot 18 april vond de landelijke Kindermuziekweek plaats. 
Het Leerorkest opende deze Kindermuziekweek vanuit  
Het Concertgebouw in Amsterdam. Aan de opening deden  
ook het Nederlands Philharmonisch Orkest, de populaire 
meidengroep Unity en een kindercomponist mee. Zangeres 
Izaline Calister trad op als presentator. Het programma werd 
digitaal uitgezonden en maakte een groot gevoel van saam-
horigheid los. Iedereen was blij om kinderen (weer) samen 
muziek te zien maken.

SamSam-lesmateriaal 
SamSam, uitgever van lesmaterialen voor de basisschool, 
maakte een video met een leerling van het Leerorkest.  
De opnames vonden deels plaats bij het optreden in  
Het Concertgebouw. De video werd het startpunt van een 
lespakket over burgerschap, identiteit en meedoen in de 
maatschappij. Het lesmateriaal is voor alle basisscholen  
in Nederland beschikbaar.

Op tv bij De Vooravond
Op 14 april was er een gesprek op tv bij De Vooravond  
(NPO 1, 19 uur) over het Leerorkest, de Kindermuziekweek  
en het belang voor kinderen van samen muziek maken.  
Aan tafel zaten drie Leerorkest-ambassadeurs: zangeres 
Izaline Calister, harpist Remy van Kesteren en presentator/
muziekkenner Floris Kortie. Ook was er een optreden van 
Leerorkest-leerlingen. 

Groot NRC-artikel 
In het NRC Cultureel Supplement van 15 april verscheen  
een groot achtergrondverhaal van vier pagina’s (inclusief de 
voorpagina van het supplement) van muziekjournalist Rahul 
Gandolahage over 15 jaar Leerorkest en de kracht van muziek. 
Gandolahage sprak met oprichter Marco de Souza en mede-
werker Mirte Moes. Ook sprak hij vier (oud)leerlingen voor wie 
muziek niet meer weg te denken is uit hun leven. Van ieder van 
hen werd een leuk profiel geplaatst. Een topfotograaf maakte 
mooie portretfoto’s in Het Concertgebouw.

Crowdfunding 300 harpen
Op 7 mei werd de harpenactie gelanceerd op NPO Radio 4  
met presentator Ab Nieuwdorp. In de studio waren harpist 
Remy van Kesteren en Marco de Souza te gast. Zij vertelden 
over de droom van 300 harpen – hip en betaalbaar – voor 
kinderen in heel Nederland. Twee leerlingen speelden op de 
nieuwe harpen. Op 9 mei bracht Floris Kortie de harpenactie 
voor het voetlicht bij Podium Witteman op NPO 2. In de dagen 
na deze uitzendingen stroomden honderden donaties binnen. 
Op de Leerorkest-website was een eigen crowdfunding- 
omgeving gerealiseerd. De actie werd verder uitgezet via 
mailings, (gratis) advertenties en social media. 

Veel media-aandacht
Op 14 mei werd het nieuwe harpmodel op het Dutch Harp 
Festival aan de wereld gepresenteerd, met een concert van  
de kinderen samen met Remy van Kesteren. Er kwam veel 
media-aandacht los: uitgebreide reportages in de Volkskrant en 
Het Financieele Dagblad en mooie items met de kinderen op 
RTL4 in EditieNL en in het NOS Jeugdjournaal. Het magazine 
Management Scope plaatste gratis advertenties en nam 
actiebanners op in hun nieuwsbrieven. De rest van het jaar werd 
de campagne ondersteund via onze website en nieuwsbrieven.

Oproep hulp bij bouw harpen
In november deden we een oproep voor hulp bij het bouwen 
van de 300 harpen via NPO Radio 4, Bouwbrief-magazine en 
de eigen nieuwsbrief. Dit leidde tot de aanmelding van maar 
liefst 100 vrijwilligers. Bouwbrief-magazine publiceerde een 
uitgebreid artikel over de nieuwe harp. Het gaat immers om 
een bijzondere innovatie van een muziekinstrument, wat de 
achterban van (amateur en professionele) instrumentbouwers 
zeer aanspreekt.

NLdoet
De landelijke vrijwilligersdag van NLdoet op 28 mei was  
de perfecte aanleiding voor een opknapbeurt van het 
 Instrumentendepot en de bus. Een team vrijwilligers van  
de Handelsbanken ontfermde zich over deze klussen –  
niet wetend dat later op de middag nóg een bijzondere 
 gebeurtenis plaats zou vinden op het Instrumentendepot… 

PR en publiciteit Koninklijke onderscheiding
Op 28 mei werd Marco de Souza benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen 
van burgemeester Femke Halsema op het Instrumenten depot. 
Het nieuws werd direct geplaatst door Het Parool. Omdat er 
nauwelijks publiek aanwezig kon zijn, was er voor de mede-
werkers, familie en nauwe relaties een livestream. In december 
verscheen een interview met De Souza op de website van de 
Kanselarij over mensen met lintjes.

MidzomerMokum 
In de aanloop naar de zomervakantie hebben we de kinderen 
van Amsterdam-Zuidoost via de scholen en met mailings, 
flyers en posters uitgenodigd mee te doen aan het Midzomer-
Mokumprogramma van Muziekcentrum Zuidoost in samen-
werking met het Leerorkest. De kinderen konden tijdens  
deze week alvast ervaren hoe het is om mee te doen met het 
(nieuwe) Leerkoor en het (nieuwe) Wijktalentorkest Bijlmer. 
Hun ouders waren ook uitgenodigd. Aan het begin van het 
schooljaar is op de scholen intensief promotie gemaakt  
voor alle Wijktalentorkesten. In Zuidoost was er een abri-  
campagne.

Strijkkwartet Biënnale
In het najaar besteedden we in onze nieuwsbrieven en via 
social media regelmatig aandacht aan het Leerorkest-project 
met de Strijkkwartet Biënnale. Dit jaar is het project op film 
vastgelegd voor een mini-documentaire. Er is gefilmd bij 
aanvang van het project in het Muziekgebouw, op de twee 
studiedagen, bij de speciale les componeren, bij de wekelijkse 
les en bij twee leerlingen thuis. De mini-documentaire wordt  
in 2022 voltooid en uitgebracht.

Leerorkesten op de Antillen
Het hele jaar rond hebben de Leerorkesten op de Antillen 
nieuwtjes gedeeld over hun activiteiten, vooral via hun social 
mediakanalen. In november bezocht demissionair OCW- 
minister Ingrid van Engelshoven het Leerorkest op Bonaire, 
waarvan de lokale media uitgebreid verslag deed.

Website, nieuwsbrief, social media
De online presentatie van het Leerorkest is een belangrijke 
pijler voor de organisatie. Vanwege de gezamenlijke 
 activiteiten en vanuit efficiëntie-oogpunt is er één website  
en een gezamenlijke nieuwsbrief voor het Leerorkest, 
Instrumenten depot en Vrienden van het Leerorkest.  
Ook zijn de organisaties samen actief onder het profiel 
‘Leerorkest’ op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.  
Dit najaar werkten we verder aan een nieuwe, vervangende 
website die begin 2022 live zal gaan. Een speciaal woord van 
dank gaat uit naar vrijwilliger Aggie. Zij plaatste veel content 
en verzorgde diverse onderdelen van onze website.
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2021 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)

 2.598 leerlingen groep 3-8
 313 leerlingen naschools
 232 leerlingen vmbo/vo
 7.383 Leerorkest-lesuren leden Orkest in 

de Klas (Nederland)

Expertisecentrum 
& kennisoverdracht 
(Nederland)

uitleen

 
muziekinstrumenten 
5.119 uitleen

buiten Amsterdam

51% 83 initiatieven lenen instrumenten 
voor muziekeducatie 
in het land, buiten Amsterdam

26 
basisscholen in Zuidoost 
(4 leerlijnen: Zingen & Swingen, 
Muziek & Taal, Popkidz, 
Voortraject Leerorkest)

3.143 
leerlingen in totaal

1.7O5
instrumenten 

speelklaar gemaakt

44 

92 

7 
vrijwilligers

1 1 

1.76O 

unieke bezoekers Orkestindeklas.nl

16.OOO 

3O vrijwilligers, 
inzet 3.222 uur 
(waarde € 106.478) 

9.843 
instrumenten in bezit 

concerten en
evenementen

muziekprofessionals (zzp)
met 18 nationaliteiten

wijktalentorkesten

18 
scholen in Amsterdam

58 
orkesten in/naschools

5.585 
leerlingen basispakket 

muziekeducatie

296 
leerlingen muziekeducatie 

in de brede school

17 
scholen muziekeducatie 

kleutergroepen

346 
leerlingen muziekeducatie 

vmbo/vo

24 
facilitair centrum voor

 

muziekdocenten (naschools)

2.483 
instrumenten bij scholen/

orkesten in Amsterdam

4Ox 
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. 

De coronapandemie bracht allerlei beperkingen met zich mee. Toch hebben we dit jaar erg veel 

kunnen realiseren en is zoveel mogelijk continuïteit in de programma’s bewerkstelligd.
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Overzicht media-aandacht 2021

Leerorkest in de Media Onderwerp Datum

Kindermuziekweek, div. kanalen  Vooraankondigingen Opening Kindermuziekweek met Leerorkest maart 
waaronder Kidsweek 

Kindermuziekweek/Het Concertgebouw Livestream uitzending Opening Kindermuziekweek 9 april

NPO1, De Vooravond Talkshow met Leerorkest-ambassadeurs Remy van Kesteren, Izaline Calister, 14 april

  Floris Kortie en optreden kinderen 

NRC, Cultureel Supplement Achtergrondartikel van Rahul Gandolahage over 15 jaar Leerorkest  15 april 
  met (oud)leerlingen en Marco de Souza. Ook vermeldt in Cultuurgids 

NPO Radio 4 Lancering 300 harpen-actie in de uitzending bij presentator Ab Nieuwdorp 7 mei

NPO 2, Podium Witteman Floris Kortie in gesprek met Remy van Kesteren, Joris Beets over nieuw model harp 9 mei 
  en optreden kinderen 

Classic.nl Oproep via site: Doe mee aan de crowdfundingactie ‘Een harp voor ieder kind’ 10 mei

De Volkskrant Achtergrondartikel van Nell Westerlaken met Remy van Kesteren,  11 mei 
  Marco de Souza en harpleerlingen van het Leerorkest 

Het Financieele Dagblad Artikel ‘Een harp als zelfbouwpakket’ met vermelding inzamelactie 15 mei

Management Scope, nieuwsbrief-banners Plaatsing van (gratis) actie-banners in de nieuwsbrief over 300 harpen-actie 11 mei e.v.

Management Scope, advertentie magazine Plaatsing van (gratis) 1/1 advertenties in het magazine over 300 harpen-actie mei, juni, september

Trouw Nieuwsartikel over de harpen met Remy van Kesteren en crowdfunding-actie 13 mei

NOS Nieuws, div. kanalen Máxima 50 jaar, compilatiefilm waarin lustrumconcert Leerorkest voorkomt 16 mei

NPO2, AvroTros Koningin Máxima; een leven vol muziek; tv-programma over haar betrokkenheid bij muziek,  16 mei 
  met beelden Leerorkesten Caribisch Nederland 

NOS Jeugdjournaal Speciale kinderharp, goedkoper en hij kan op je rug! 16 mei

RTL Nieuws, website Bericht over het Leerorkest, de Harp-e en het harpfestival 18 mei

RTL4, EditieNL TV-reportage van het harpfestival en de Leerorkest kinderen 18 mei

Het Concertgebouw, podcast Dit is mijn instrument: Leerorkest-leerling Adiba over haar harp 20 mei

Cultuurconnectie, nieuwsbrief Crowdfunding-actie voor 300 harpen 26 mei

Het Parool, nieuwssite Oprichter Leerorkest Marco de Souza benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau 28 mei

NPO Radio 4, nieuwssite Marco de Souza onderscheiden voor jarenlange inzet 28 mei

Zuidoostenmeer.nl Oprichter Leerorkest ontvangt koninklijke onderscheiding 31 mei

SamSam, lespakket Video met Leerorkest-leerling over burgerschap, identiteit en meedoen 7 juni

Het Concertgebouw, podcast Dit is mijn instrument: Leerorkest-leerling Lily-Rose over haar klarinet 17 juni

Cultuurconnectie, nieuwsbrief Marco de Souza: Officier in de Orde van Oranje-Nassau 16 juni

Kidsgids Ontdek jouw lievelingsinstrument 1 september

NPO Radio 4, NTR Podium Reportage over het optreden van het Orkest van de 18e Eeuw  9 september 
  voor de schoolkinderen van het Leerorkest 

Het Concertgebouw, podcast Dit is mijn instrument: Leerorkest-leerling Jalil over zijn trompet 13 oktober

NRC, Opinie Meer subsidies voor Leerorkesten van de gemeente 8 november

NPO Radio 4 Verslag opbrengst 300 harpen-actie, presentator Ab Nieuwdorp,  9 november 
  audiocompilatie met Remy van Kesteren en Marco de Souza 

Bouwbrief magazine, #183 Artikel: Hoe help je 300 kinderen aan een harp? (7 pagina’s, incl. de cover) november

AD, Drechtsteden Leerorkest Drechtsteden: ‘Hier hebben de kinderen hun hele leven wat aan.’ 23 november

Strijkkwartet Biënnale, nieuwsbrief SQBA x het Leerorkest: De coolste strijkkwartetten van Amsterdam 6 december

Kanselarij, lintjes.nl ‘Wat mooi is willen we delen.’ Interview met Marco de Souza 9 december
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Muziekdocenten
In 2021 verzorgden 87 muziekdocenten de lessen voor het 
Leerorkest op de scholen in Amsterdam. Dit zijn professionals: 
muziekdocenten met een vakopleiding. Zij werden gesteund 
door 1 assistent (docent in opleiding) en 7 vaste vrijwilligers.  
Er waren 4 dirigenten actief. Muziekdocenten, assistenten en 
dirigenten werken op freelance basis voor het Leerorkest. 

Medewerkers
Per 1 december 2021 waren er 14 medewerkers in dienst, voor 
het merendeel parttime. De functies zijn onder meer verbon-
den met management & coördinatie, het Expertisecentrum, 
fondsenwerving, pr & communicatie, directiesecretariaat, 
bedrijfsvoering en financiële administratie. Ook waren er 4 
deeltijd combinatiefunctionarissen/ locatiemanagers voor de 
scholen actief (mede voor de gezamenlijke activiteiten met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest), er was een artistiek 
coördinator en een projectleider sociaal pedagogische aanpak. 
In dienst zijn ook 3 instrumentenbeheerders en 1 coördinator 
logistiek & planning, de loonkosten van deze medewerkers 
worden volledig doorbelast aan het Instrumentendepot.

Huisvesting en faciliteiten
In 2021 is de organisatie gestart met de verkenning naar een 
nieuw onderkomen in Amsterdam-Zuidoost voor de gezamen-
lijke stichtingen (Muziekcentrum Zuidoost, Leerorkest en 
Instrumentendepot). Door de groei van onze activiteiten  
zijn de huidige panden die we huren te klein geworden en 
ongeschikt voor het geven van muzieklessen in groepsverband 
en voor orkestrepetities. Het doel is met steun van partners  
en de gemeente in de volgende Kunstenplanperiode over een 
nieuw onderkomen te beschikken.

Sociaal beleid
De coronacrisis had ook dit jaar nog een grote impact op  
het sociaal beleid. Het vergde veel tijd en energie om de 
 organisatie in te richten in overeenstemming met corona-
protocollen voor onze branche. De schoolsluitingen hadden 
tot gevolg dat veel van onze activiteiten op de scholen tot ver 
in het voorjaar stillagen of noodgedwongen online werden 
georganiseerd. Het advies van de overheid om zoveel mogelijk 
thuis te werken werd, net voor de zomervakantie versoepeld, 
maar later in het najaar weer van kracht. Een groot deel van de 
collega’s heeft, gerekend vanaf maart 2020 tot aan de zomer, 
bijna 16 maanden achtereen hoofdzakelijk thuisgewerkt.  
Het thuiswerken werd in november opnieuw ingevoerd.  
We organiseerden online contactmomenten voor het saam-
horigheidsgevoel, zoomvergaderingen en online koffie-
momenten. Het ziekteverzuimpercentage was dit jaar met 
10,7 procent hoog en werd veroorzaakt door langdurig niet-  
werkgerelateerd verzuim en coronagerelateerde klachten. 

Vrijwilligers 
Per 1 december 2021 werkten 7 vaste vrijwilligers met een 
muziek- of onderwijsachtergrond voor Stichting Leerorkest.  
Bij de stichtingen MZO, Leerorkest en Instrumentendepot 
waren tezamen 79 vrijwilligers aangesloten (actief en vanwege 
corona tijdelijk niet-actief). 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, werden ook vervuld door 
 professionals met een eigen bedrijf die zich op ad hoc basis 
vrijwillig inzetten. Vrijwilligers combineren vaak meerdere  
aan elkaar verwante werkgebieden. De gemiddelde inzet  
van een vrijwilliger was een dagdeel per week. Het verloop 
onder de vrijwilligers is klein. 

Door de coronacrisis besloot een aantal vrijwilligers uit 
risicogroepen in overleg hun activiteiten voor onze organisatie 
tijdelijk te staken. In de loop van het jaar toen de versoepe-
lingen ingingen en het vaccinatieprogramma goed op stoom 
kwam, pakten steeds meer vrijwilligers het werk weer op.  
Het aantal vrijwilligers hebben we vanaf november helaas 
weer moeten terugbrengen. 

Dankbaarheid en waardering
Als blijk van onze waardering bieden wij vrijwilligers via onze 
partners in de loop van het jaar diverse activiteiten aan. Omdat 
theaters beperkt open of helemaal gesloten waren, konden onze 
partners en sponsoren bijna geen concertkaarten beschikbaar 
stellen in vergelijking tot voorgaande jaren. Ook het jaarlijkse 
Vrijwilligersfeest dat traditiegetrouw in samenwerking met  
het Nederlands Philharmonisch Orkest wordt georganiseerd, 
kon niet doorgaan. Vlak voor de nieuwe lockdowns kon een 
groepje vrijwilligers op uitnodiging van Nh1816 een  voor - 
stelling van Claudia de Breij bijwonen in Koninklijk theater 
Carré op 27 november. Alle vrijwilligers kregen een persoon-
lijke bedankbrief en kerstattentie thuis per post.

De organisatie Verslag Raad van Toezicht 

Stichting Leerorkest hanteert een raad van toezicht-model  
dat is ingericht in overeenstemming 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.

In 2021 heeft de raad van toezicht vier maal formeel  
vergaderd en is informeel enkele malen bij elkaar gekomen bij 
uitvoeringen 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, strategie- en beleidsvoornemens. Naar inzicht 
van de leden wordt de agenda uitgebreid met actuele zaken 
die aandacht behoeven. Bij de vergaderingen is ook de 
directeur-bestuurder aanwezig. Gedurende het jaar vindt 
regelmatig informeel overleg plaats tussen de voorzitter van 
de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, waarbij de 
voorzitter kan adviseren in bestuursaangelegenheden.

Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht zonder 
aanwezigheid van de directeur-bestuurder. In deze vergade-
ring wordt het functioneren van de raad beoordeeld door 
middel van een zelfevaluatie. Het functioneringsgesprek  
van de directeur-bestuurder met de voorzitter van de raad  
van toezicht vindt eveneens jaarlijks plaats. Naar aanleiding 
van beide evaluaties kunnen de vergaderfrequentie en/of  
de gespreksonderwerpen worden aangepast.

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.

Moussa F’touh — financiën 

Partner bij het corporate finance advieskantoor NielenSchuman te 

Amsterdam. Na zijn studie Bedrijfskunde en Financiële Economie 

begon hij als zakenbankier bij Goldman Sachs in Londen en werkte 

daarna bij diverse Benelux zakenbanken.Tevens is hij lid van de 

Raad van Advies van Stichting Leading Doctors, een organisatie  

die zich in zet voor het vergroten van het welzijn in de zorg – van 

medici én patiënten – door duurzame inzetbaarheid te versterken.

Anita van der Wielen — onderwijs en kwaliteit 

Meer dan vijftien jaar werkzaam in de onderwijssector geweest  

als bestuurssecretaris, bestuursadviseur en manager kwaliteit  

en onderwijsinspecteur. Momenteel manager kwaliteit bij  

het agentschap CIBG, uitvoeringsorganisatie van het Ministerie  

van VWS.

Dirk-Jan Smit — juridische zaken  

Sinds 2005 corporate partner en notaris bij het internationale 

advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; en sinds 

2016 tevens managing partner van de Amsterdamse vestiging.

Alexander van Wassenaer (voorzitter) — fondsenwerving 

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 ondernemingen met innovatieve 

oplossingen, vooral in de zorg.

SAMENSTELLING 
RAAD VAN TOEZICHT
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Onderwerpen
In 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Financiën
•  Jaarrekeningen van de drie stichtingen en de 

accountantsverklaring. 
• Kwartaalrapportages. 
• Begrotingen. 
•  Aanvragen en verwerven van subsidies en fondsenwerving. 

De raad denkt hierin actief mee en stelt haar expertise  
ter beschikking waar dat nodig is.

Personele aangelegenheden
•  Personeelswisselingen en nieuwe aanstellingen.

Overige onderwerpen
•  Statuten, vanwege de Wet Bestuur en Toezicht Rechts-

personen (WBTR). Waar nodig zijn deze aangepast om te 
voldoen aan de nieuwe wetgeving. 

•  Vorderingen van Leerorkest Nederland en het, vanwege 
corona, uitgestelde lustrumconcert.

•  Met betrekking tot COVID19, de lockdowns en de gevolgen 
daarvan op de relatie met de scholen, personeel en zzp’ers.

•  Huisvesting van de stichtingen, gerelateerd aan de 
 toekomstige behoefte.

•  De stand van zaken met betrekking tot de Leerorkesten  
in het Caribisch gebied.

•  Met ingang van 2021 wordt de raad via een Journaal op de 
hoogte gebracht van het wel en wee bij de verschillende 
disciplines van de stichtingen – waar nodig met een korte 
toelichting door de directeur-bestuurder.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van Stichting Leerorkest bestaat uit directeur- 
bestuurder Marco de Souza. Voor de beloning wordt de CAO 
Kunsteducatie gevolgd. Deze valt binnen de normering van  
de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke  
en semipublieke sector (WNT). Het Leerorkest heeft een 
 managementteam dat bestaat uit 4 leden: de directeur- 
bestuurder zelf, het hoofd bedrijfsvoering, het hoofd educatie 
en de pr-manager. 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 organi-
satie, waarbij de directeur-bestuurder en het management-
team, met het oog op kostenbesparing en efficiëntie, 
werkzaam zijn voor alle drie de stichtingen. Er is eveneens één 
raad van toezicht voor de drie stichtingen gezamenlijk.

Inkomsten en fondsenwerving

2021 is het eerste jaar van de ‘Kunstenplanperiode 2021-2024’, 
de subsidieregeling van de gemeente Amsterdam.  
De aanvraag van het Leerorkest werd goed beoordeeld. 

De gemeente gaat er bij dergelijke subsidies vanuit dat er 
aanvullend budget is uit bijdragen van de scholen zelf en uit 
lesgelden van ouders. Daar ligt voor ons altijd weer een 
uitdaging: het Leerorkest werkt in de lage inkomenswijken, 
waar veel gezinnen onder of net boven de armoedegrens 
leven. Het Leerorkest is dan ook enorm gelukkig met de 
hartverwarmende en belangrijke steun die we in 2021 weer 
mochten ontvangen van onze sponsoren, fondsen en 
 particuliere donateurs voor alle activiteiten. In 2021 hebben  
we zelfs een aantal nieuwe partners mogen begroeten.

Dankbaar zijn we ook voor de extra steun vanuit gemeentelijke 
regelingen, die nodig was om de gevolgen van de pandemie  
op te kunnen vangen.

Vanwege corona waren er minder contactmomenten, toch 
hebben we onze begunstigers zo goed mogelijk geïnformeerd. 
Gewoonlijk treden de kinderen op met hun orkest en 
 ontmoeten we op locatie onze donateurs en fondsen persoon-
lijk, maar daar kwam het dit jaar nauwelijks van.

Een belangrijke bijdrage is ontvangen vanuit de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. De uitvoering van deze regeling wordt in 
Amsterdam door de gemeente vanuit MOCCA begeleid.  
Deze jaarlijkse bijdrage is ook toegezegd voor de periode 
2022-2024. MOCCA is de organisatie die in opdracht van de 
gemeente scholen en culturele instellingen adviseert bij de 
opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. De bijdrage heeft  
er met succes aan bijgedragen dat onder meer de leerlijnen 
voor muziekeducatie onder schooltijd goed aansluiten bij  
de naschoolse muzieklessen en dat de groepsleerkrachten  
van de school zelf als co-docent actief betrokken zijn bij  
het muziekonderwijs.
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Het Leerorkest heeft van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunsten (AFK) een subsidie ontvangen voor het werk van de 
Cultuurcoaches. Cultuurcoaches hebben een belangrijke 
coördinerende taak: zij zijn in contact met de kinderen,  
hun ouders en de scholen. Zo vergroten zij de deelname  
aan cultuureducatie van de kinderen op scholen in de 
 kwetsbare wijken.

Het Leerorkest heeft ook in 2021 weer belangrijke onder-
steuning vanuit verschillende fondsen ontvangen waar we  
zeer dankbaar voor zijn. Het VSBfonds heeft in 2020-2021 
bijgedragen aan de eerdergenoemde sociaalpedagogische 
werkwijze. Het Zadelhoff Cultuur Fonds levert een bijdrage 
aan de Wijktalentorkesten, waardoor extra begeleiding en 
voorbereidende lessen voor optredens bekostigd kunnen 
worden. Fonds 1999 en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
hebben bijdragen toegezegd voor het Groot Leerorkest 
Concert op 17 juni 2022 (oorspronkelijk het Lustrumconcert). 

Trots zijn we op de Leerorkesten op Aruba, Bonaire en 
Curaçao. Er staan inmiddels drie zelfstandige organisaties die 
nog worden ondersteund (advies, fondsenwerving en instru-
menten) vanuit Amsterdam, met hulp van nieuwe subsidie-
programma’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Veel bekende Nederlanders en musici zetten zich voor ons in 
als ambassadeur en werken belangeloos mee. Soms zijn zij  

zelf ook donateur. Particuliere donateurs maken steeds vaker 
gebruik van de fiscale aftrekmogelijkheid met multiplier.  
Ook mensen die jarig waren of iets anders te vieren hadden, 
hebben het Leerorkest als begunstigde uitgekozen voor hun 
geschenk. Daarnaast is een begin gemaakt met de mogelijk-
heid voor schenkers om fondsen op naam op te richten. 

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het nieuwe landelijke 
‘Leerorkest Nederland’ dat is geïntroduceerd bij bestaande en 
nieuwe partners en fondsen. Stichting Goede Doelen Nh1816, 
Janivo Stichting, Turing Foundation en Gravin van Bylandt 
Stichting maken het mogelijk dat begin 2022 een kwartier-
maker start. In de loop van 2022 zullen we hier meer over  
laten horen. 

Hartverwarmend en indrukwekkend was de spontane steun 
van vele nieuwe particuliere donateurs en fondsen naar 
aanleiding van de landelijke mediaberichtgeving over het 
project 300 harpen.

Wij danken de gemeente 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!

Stichting Leerorkest is een erkende culturele ANBI.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
In €

BATEN Rekening 2021 Begroting 2021 Rekening 2020

Directe opbrengsten
Overige inkomsten 97.505 149.450 109.964

Totaal opbrengsten 97.505 149.450 109.964

Subsidie gemeente Amsterdam 1.053.406 1.074.205 761.629
Overige subsidies uit publieke middelen structureel 75.000 – 80.149
Overige subsidies uit publieke middelen incidenteel  155.472 – 268.723
Bijdragen uit private middelen  5.080 150.000 74.304

Totaal subsidies/bijdragen 1.288.958 1.224.205 1.184.805

TOTAAL BATEN 1.386.463 1.373.655 1.294.769

LASTEN

Beheerslasten
Beheerslasten personeel  155.444 150.000 127.005
Beheerslasten materieel 193.814 170.000 158.204

Totaal beheerslasten  349.258 320.000 285.209

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel  825.606 961.806 800.422
Activiteitenlasten materieel 129.184 32.500 202.900

Totaal activiteitenlasten  954.790 994.306 1.003.342

TOTAAL LASTEN  1.304.048 1.314.306 1.288.551

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  82.415 59.349 6.218
Financiële baten en lasten  – 679 – 304 – 509

EXPLOITATIERESULTAAT 81.718 59.045 5.709

Resultaatbestemming:
Mutatie bestemmingsreserve 2.956 – 4.008
Mutatie overige reserves  – 84.674 – 59.045 – 9.717
   
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

7.726
–

14.665
–

413.362

10.682
–

52.947
–

171.722

–

7.726

428.027

143.303

579.056

–

10.682

224.669

223.474

458.825

31 december 2021 31 december 2020

149.059
7.726

1.534
30.049

390.688

64.385
10.682

125.713
29.270

228.775

156.785

422.271

579.056

75.067

383.758

458.825

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 2021 31 december 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
In € / na resultaatbestemming 
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Omschrijving Optreden door Datum Locatie Via

Geannuleerd wegens corona — Repetitiebezoeken aan NedPhO Groepen 5 Leerorkest-scholen Jaar 2021 NedPhO-Koepel LO

Geannuleerd wegens corona — Nieuwjaarsconcerten Leerorkest Egoli Groep 5, 6, 7, 8 Egoli 19 januari Egoli LO

Geannuleerd wegens corona — Winterconcert Leerorkest Mobiel Groep 5, 6, 7, 8 Mobiel 21 januari Mobiel LO

Geannuleerd wegens corona — Nieuwjaarconcerten Leerorkest IKC NoordRijk Groep 5, 6, 7, 8 IKC NoordRijk 27 januari IKC NoordRijk LO

Einduitvoering Periode 2 Kieskunstig Ir. Lely Lyceum Kieskunstig band Ir. Lely Lyceum 1 februari Ir. Lely Lyceum MZO

Nieuwjaarsconcert & ouderactiviteit OSB OSB Leerorkest & Klein Leerorkest  1 februari OSB LO

Geannuleerd wegens corona — Winterconcert Leerorkest Achtsprong Groep 5, 6, 7, 8 Achtsprong 5 februari Achtsprong LO

Geannuleerd wegens corona — Diplomaconcerten Leerorkest IKC NoordRijk Groep 8 IKC NoordRijk 10 maart IKC NoordRijk LO

Open repetitie Wijktalentorkest Egoli Leerlingen WT Egoli 11 maart Egoli LO

Geannuleerd wegens corona — Diplomaconcerten Leerorkest Egoli Groep 8 Egoli 16 maart Egoli LO

Ministerie van Justitie, conferentie jeugdpreventie Compilatiefilm m.m.v. Tania Kross 25 maart Digitale conferentie LO

SQBA Workshop Componeren Strijkkwartet Pittige Tantes & Anne-Maartje Lemereis 27 maart Theater De Rietwijker, Noord LO

Geannuleerd wegens corona — Voorjaarspresentatie Wijktalentorkest Noord Wijktalentorkest Noord 1 april IKC NoordRijk LO

Geannuleerd wegens corona — Eindconcert Leerorkest Blauwe Lijn en Onze Wereld Groep 5, 6 Blauwe Lijn en Onze Wereld 7 april Kortvoort LO

Lenteconcerten Leerorkest Oost Groepen IBS 7 april Indische Buurtschool LO

Geannuleerd wegens corona — Diplomaconcert Leerorkest Samenspel en Wereldwijs Groepen 8 Samenspel en Wereldwijs 8 april Wereldwijs LO

Opening Kindermuziekweek met NedPhO WT Noord, Oost, Zuidoost (deels apart opgenomen) 8 april Het Concertgebouw, livestream LO

De Vooravond op NPO1, tv-optreden Leerorkest Leerlingen met Izaline Calister en Remy van Kesteren 15 april Studio De Vooravond LO

Geannuleerd wegens corona — Lenteconcerten Leerorkest Egoli Groep 5, 6, 7 Egoli 20 april Egoli LO

Geannuleerd wegens corona — Lenteconcerten Leerorkest IKC NoordRijk Groep 5, 6, 7 IKC NoordRijk 21 april De Botteloef LO

NPO Radio 4, Lancering 300 harpen-actie Remy van Kesteren, Marco de Souza en 2 harpleerlingen 7 mei Studio NPO Radio 4, Hilversum LO

Podium Witteman, tv-optreden  Harpleerlingen met Remy van Kesteren 9 mei Studio De Hallen, Amsterdam LO

Dutch Harp Festival optreden  Harpleerlingen met Remy van Kesteren 16 mei Tivoli Vredenburg, Utrecht LO

Einduitvoering Periode 3 Kieskunstig Ir. Lely Lyceum Kieskunstig band Lely Lyceum 17 mei Ir. Lely Lyceum MZO

Eindconcert Leerorkest Achtsprong Groepen 5, 6, 7, 8 Achtsprong 28 mei Achtsprong LO

NL Doet-dag klussen op Instrumentendepot Team vrijwilligers Handelsbanken 28 mei Instrumentendepot ID

Koninklijke onderscheiding Marco de Souza Burgemeester Femke Halsema 28 mei Instrumentendepot LO/ID/MZO

Eindconcerten Rosaschool Groep 5, 6, 7 Rosaschool 2 juni Rosaschool LO

Eindconcert Wijktalentorkest Egoli Leerlingen WT Egoli 10 en 24 juni Egoli LO

Eindconcert Wijktalentorkest Indische Buurt Leerlingen WT Indische Buurt 14 juni Batjanzaal LO

Geannuleerd wegens corona — Eindconcert Leerorkest Samenspel, Wereldwijs en Bijlmer3 Groepen 5, 6, 7 SWB3 17 juni Samenspel LO

Docentenconcert Wereldwijs Docenten Wereldwijs 17 juni Wereldwijs LO

Eindconcert Wijktalentorkest Noord: online repetitie Leerlingen WT Noord 17 juni De Botteloef LO

Studiedag SQBA Strijkkwartetten & Ragazze Kwartet 5 Leerorkest-strijkkwartetten 19 juni MZO LO

Open Les Gen-Z Band (OSB) Leerlingen Gen-Z Band 21 juni OSB MZO

Eindconcerten De Botteloef Groep 5, 6, 7 De Botteloef 23 juni De Botteloef LO

Diplomaconcert Leerorkest Holendrecht Groep 8 Holendrecht 25 juni Holendrechtschool LO

Diplomaconcert Leerorkest Indische Buurtschoolconcert Groep 8 Indische Buurtschool 30 juni Indische Buurtschool LO

Bijlage Overzicht concerten  
en evenementen 2021 
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Eindconcert Leerorkest Louis Bouwmeester Leerlingen Louis Bouwmeester 1 juli Louis Bouwmeester LO

Eindconcert Leerorkest Crescendo Groep 5, 6, 7 Crescendo 2 juli Crescendo LO

Diplomaconcert Leerorkest Mobiel Groep 8 Mobiel 2 juli Mobiel LO

Nieuw Vocaal Amsterdam, opnames met Leerorkest-leerlingen Daya Blankendal, leerlingen groep 5 Polsstok + WT Egoli 3 juli De Hermitage LO

Eindoptreden Van Houteschool, Popkidz & Brassband Schoolverlaters Van Houteschool 6 juli Van Houteschool MZO

Voorspeelavond leerlingen Valeria Mignaco, zang Zangleerlingen 6 juli MZO MZO

MidzomerMokum, MZO Muziekweek Weekprogramma koor en orkest ontdekken 16 t/m 20 juli MZO MZO

Straatfeest Batjanstraat, promotie WT Indische Buurt Docenten Wijktalentorkest Indische Buurt 21 augustus Batjanstraat LO

Orkest van de 18e Eeuw schoolconcert op Egoli Musici van het Orkest van de 18e eeuw 8 september Egoli LO

Slotconcert Hello Cello Orkest, Cello-Biënnale Deelname cello-leerling 7 oktober Muziekgebouw Amsterdam LO

Bezoek demissionair Minister OCW aan Leerorkest Bonaire Leerorkest Bonaire, Marco de Souza 27 oktober Bonaire, Caribisch Nederland LO

NPO Radio 4, Bekendmaking opbrengst 300 harpen-actie Remy van Kesteren en Marco de Souza 9 november Uitzending audio compilatie LO

Geannuleerd wegens corona — Festival Le Guess Who, optreden Gen-Z Band Leerlingen Gen-Z Band 14 november n.v.t. LO

Sint op Botteloef (Leerorkest) Met docent Willy Slingerland als Piet 17 november De Botteloef LO

Studiedag SQBA Strijkkwartetten & Ragazze Kwartet 5 Leerorkest-strijkkwartetten 20 november MZO LO

Decemberconcert Wijktalentorkest Bijlmer: opname filmpje Leerlingen WT Bijlmer 10 december MZO MZO

Kerstconcert Wijktalentorkest Indische Buurt: online presentatie Leerlingen WT Indische Buurt 13 december Diverse, presentatie online LO

Kerstontbijt met optreden Leerorkest docenten op Botteloef Docenten Leerorkest Botteloef 15 december De Botteloef LO

Kerstconcerten Leerorkest Botteloef Groep 5, 6, 7, 8, De Botteloef 15 december De Botteloef LO

Kerstconcert Wijktalentorkest Noord: online presentatie Leerlingen WT Noord 16 december De Botteloef LO

Geannuleerd wegens corona — Kerstconcert Samenspel en Wereldwijs Groep 8 Samenspel en Wereldwijs 16 december Samenspel LO

Geannuleerd wegens corona — Decemberconcert Wijktalentorkest Nieuw-West Leerlingen WT Nieuw-West 22 december De Globe LO

Geannuleerd wegens corona — Optreden Wijktalentorkest Egoli Leerlingen WT Egoli 22 december Egoli MZO

Geannuleerd wegens corona — Kerstconcert IKC NoordRijk Groep 8 IKC Noordrijk 23 december IKC Noordrijk LO

Geannuleerd wegens corona — Optreden Wijktalentorkest Egoli Leerlingen WT Egoli 23 december Egoli MZO

Omschrijving Optreden door Datum Locatie Via

Overzicht concerten en Evenementen 2021 (vervolg)
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Prof. dr. Jet Bussemaker Oud-minister van OCW namens de Partij van de Arbeid in het kabinet-Rutte II.  

Nu 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. 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 Voormalig Kinderombudsman van Nederland, een ambt dat wordt toegekend door de  

Tweede Kamer en dat hij voor het eerst bekleedde. Zet zich al jaren in voor de rechten van het kind, bijvoorbeeld 

 vanuit de stichting KidsRights. Daarnaast onder andere grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en 

 voorzitter van het Children’s Peaceprize expertcomité.

Maya Meijer-Bergmans Voormalig directeur/ eigenaar van de Westergasfabriek in Amsterdam. Samen  

met het familiebedrijf MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling kocht zij Paleis Soestdijk van het Rijksvastgoedbedrijf.  

Heeft vele interesses op cultureel en medisch gebied. Onder meer verbonden aan Stichting VUmc CCA, Stichting 

Lutfia Rabbani, Stichting Castrum Peregrini, Aus Licht van Nationale Opera & Ballet en Holland Festival.

Alex Mulder Ondernemer, filantroop en gedelegeerd bestuurder van Amerborgh International. Richtte in 1972 

Unique Uitzendbureau op, waaruit USG People ontstond. Tot 2006 bekleedde hij 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’.

Simon Reinink Algemeen Directeur van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam sinds 2006. Studeerde 

rechten en muziekwetenschap in Utrecht. Begon zijn carrière als advocaat bij De Brauw en vervulde management-

functies bij Wolters Kluwer en ThiemeMeulenhoff. Bekleedt bestuursfuncties bij Stichting G. Ribbius Peletier jr. 

tot behoud van het Landgoed Linschoten, het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Stichting 4 mei concert en 

 International Society for the Performing Arts. Hartstochtelijk pleiter voor muziekonderwijs: muziek verbindt, 

van muziek word je blij, je voelt je er beter door. Het Concertgebouw wil daarom zoveel mogelijk leerlingen de kans  

geven om naar een concert te gaan en biedt tal van muziekprojecten voor primair- en voortgezet onderwijs. 

Prof. dr. Erik Scherder Hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam en hoofd van de  

gelijk namige afdeling. Ook als hoogleraar Bewegingswetenschappen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Ontving meerdere onderwijsprijzen en trekt altijd volle (college-)zalen. 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 Geboren 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 Leerorkest. De comitéleden dragen de 
Leerorkestactiviteiten een warm hart toe en onderschrijven onze doelstellingen. 

COMITÉ VAN AANBEVELINGVooruitblik 

Hopelijk heeft het lezen van dit verslag u een moment van 
blijdschap en hoop gegeven in deze onzekere tijd. Mij gaf het 
samenstellen en nalezen ervan een gevoel van trots en 
vertrouwen. Al rekenen we niet meer op een magisch einde 
van de pandemie, we hopen er wel op. We verlangen allemaal 
naar meer feestelijk en luid klinkend contact met de leerlingen, 
met elkaar. Maar wat er ook gebeurt: de flexibiliteit, 
 creativiteit en vasthoudendheid van zowel onze organisatie  
als van de sector zelf, en van de maatschappij als geheel, geeft 
ons het vertrouwen dat 2022 een bijzonder jaar zal worden.

Via een paar personeelswisselingen starten we het jaar 2022 
met een vernieuwd, razend enthousiast en op de toekomst 
gericht managementteam. Dankzij de komst van enkele 
nieuwe locatiemanagers en cultuurcoaches kunnen we nog 
beter een brug slaan naar de scholen en de maatschappij om 
ons heen. Onze docenten hebben met grote vindingrijkheid 
vooral veel op afstand of via beeldmateriaal en filmpjes 
lesgegeven. Zij snakken ernaar ‘hun’ kinderen dit jaar weer  
in persoon te kunnen ontmoeten. 

Met z’n allen kijken we ook uit naar de lancering van 
 Leerorkest Nederland op 17 juni 2022 in de Grote Zaal van  
Het Concertgebouw, live voor publiek. Een lang gekoesterde 
wens. Op welke manier dan ook, na al het wachten barst  
straks het feest los met honderden Leerorkestleerlingen en 
Amsterdamse basisschoolkinderen, een rijkdom van bijdragen 
van geweldige solisten, het complete Nederlands Philharmo-
nisch Orkest en Nieuw Vocaal Amsterdam. We vieren die dag 
de grote kracht van onze liefde voor muziekeducatie die we  
nu mogen delen met heel Nederland en het Caribisch gebied. 
Al met al een overvloed aan moois om met hoop en  
blijdschap naar uit te kijken!

Marco de Souza 


