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Studentenraad Koninklijk Conservatorium Antwerpen (SAS KCA)  

Datum 13 november 2019, 19u, lokaal 163 (campus deSingel) 

Aanwezig Dries Meerts, Lenneke Nijst, Yune Paepe (voorzitter), Sophie 

Paeshuyse (ondervoorzitter) , Jens Vermeiren (secretaris), Oscar 

Pasceal Lopez, Jilly Draelants, Esther Van der Wel, Johannes Lievens, 

Stefan Weiler, Fien Van Damme 

Verontschuldigd Simon De Paepe, Jasper Charlet 

Afwezig Andrea Van Acker, Eva Mareen, Marah Haj Hussein 
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1 Introductie en synopsis van de bijeenkomst op 21 oktober 2019 

Tijdens de eerste vergadering op 21 oktober 2019 hebben de verkozenen gestemd voor de mandaten 

binnen het SAS. Yune Paepe blijft voorzitter. Daarnaast werd Sofie Paeshuyse verkozen tot 

ondervoorzitter; Jens Vermeiren tot secretaris. Ten slotte is beslist dat Lenneke Nijst en Sofie 

Paeshuyse het SAS vertegenwoordigen in de restaurantcommissie, die later deze maand plaats vindt. 

Sofie was echter niet vrij, waardoor Fien Van Damme Sofie vervangt.  

 

2 Externe mandaten 

2.1 SofA 

Dries Meerts en Yune Paepe hebben de laatste SofA-raad bijgewoond. In deze vergadering is de 

vraag gesteld om het tuinfeest op het einde van het jaar te verplaatsen naar woensdag en de 

proclamatie te behouden op dinsdag. Zo is het mogelijk dat iedereen naar beide festiviteiten kan gaan.  

 

2.2 Stuvo 

Het SAS wordt vertegenwoordigd door Yune Paepe en Esther van der Wel. Men is er momenteel 

bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid voor een studiebeurs voor niet-Europese studenten. 

 

2.3 ASAP 

Het SAS wordt vertegenwoordigd door Yune Paepe, Lenneke Nijst en Dries Meerts, die 

ondervoorzitter is van ASAP (de algemene studenteraad van Ap). 

Op de laatste vergadering van ASAP werd er gepraat over het cursusmateriaal, gebruikt door 

docenten voor hun les online te zetten, zodat studenten zich op de volgende les kunnen voorbereiden. 

Daarnaast kwam er een advies om de vademeca te schrappen en die definitief te vervangen door de 

ECTS-fiches, die overigens officieel zijn.  

ASAP organiseert op 5 december 2019 een comedy night in campus Langenieuwstraat Antwerpen. 

Hierbij de link van het evenement op Facebook: 

https://www.facebook.com/events/754260725002700/. 

 

3 Interne mandaten 

3.1 DO 

Op het laatste departementaal overleg was departementshoofd Stefaan De Ruyck afwezig wegens 

ziekte. De vergadering is verplaatst naar 27 november.   

 

3.2 OCM 

Het eerste overleg van het OCM (Opleidingscommissie Muziek) vindt pas plaatsvinden op het eind 

van november 2019. 

 

https://www.facebook.com/events/754260725002700/
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3.3 GD 

De gedragscode, die vorig jaar opgesteld werd, is momenteel terug te vinden op Digitap. Ze wordt in 

het tweede semester geëvalueerd en opgesteld voor wijzigingen.   

 

4 Research 

Er worden veel mails uitgestuurd door Research met als doel het zoeken van studenten. De mails 

worden vaak niet gelezen, waardoor Research de studenten niet kan vinden die ze nodig heeft. Er 

werd voorgesteld om in het onderwerp van de mails een code toe te voegen, zodat iedereen meteen 

weet welke studenten worden gezocht. Dan is er nog de vraag om de mails van Research ook in het 

Engels te sturen, indien ze van toepassing zijn op Engelstalige studenten.   

 

 

5 Restaurantcommissie 

Zoals eerder aangegeven wonen Fien Van Damme en Lenneke Nijst de komende 

Restaurantcommissie bij. Op de studentenraad van 13 november 2019 hebben verschillende leden 

onderwerpen gegeven waarover vragen zouden moeten worden gesteld op de volgende 

Restaurantcommissie. . Onder andere goedkopere koffie en meer vegetarische en veganistische 

opties behoorden tot vragen.   

 

6 Kalender van de komende vergaderingen 

Yune heeft de kalender van de komende vergaderingen overlopen, die eerder al naar alle leden van 

het SAS is gestuurd.  

 

7 Staat van de lokalen 

Omdat het probleem omtrent de staat van de lokalen van het conservatorium relatief groot is, wordt er 

binnenkort een werkgroep gevormd om de verschillende mankementen in kaart te brengen.  

Om meteen van start te gaan zal ieder lid van het SAS enkele lokalen controleren, zodat men een 

overzicht krijgt van de problemen in alle lokalen, zoals wanneer het in een lokaal binnen regent of een 

defecte verwarming. Hierbij wordt het tevens aangeraden om de docenten te vragen hoe de lokalen 

waarin zij lesgeven eraan toe zijn. Het is tevens aanbevolen om te informeren bij studenten. 

Hiervoor wordt een map aangemaakt op Digitap, waarin alle problemen kunnen worden gemeld door 

de leden van het SAS.  

 

Deadline volgende studentenraad: 

56-57-58 + computerlokaal: Jens  

147-164: Fien en Stephan 

Toiletten aan onthaal + 101-103: Jilly 

107-124: Sophie en Dries 

126-140 + Lenneke: Yune en Lenneke 

2de verdieping: contact met Anton Lambrechts (Jazz)  Jasper? 

Danslokalen + douches: Oscar 

Rest van derde verdiep: Esther en Johannes  

 

Vervolgens wordt een advies te geven om in alle lokalen een papier te hangen met volgend opschrift: 

“Verwarming uit? Ramen gesloten?” en “Is the heating turned off? Are the windows closed?”.  
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8 Varia 

Er komt een evaluatie van “Arts in Society” op vraag van enkele studenten piano Ba3.  

De studenten Drama vragen voor een zitruimte met automaat met dranken en snacks in de 

aanbieding. 

 

 

9 Reserveersysteem voor lokalen 

Hierbij wordt het advies gegeven dat studenten geen lokalen meer ter beschikking krijgen in het jaar 

nadat ze afgestudeerd zijn.  

Vervolgens werd een idee uit het conservatorium van Helsinki verteld, omtrent zogenoemde 

wachtlokalen. Dit zijn lokalen die je op voorhand niet kan reserveren. Ze dienen als een tweede kans, 

wanneer je geen lokaal kon reserveren op de gewenste tijd. Studenten mogen de lokalen voor een 

maximum van 3u innemen door gebruik van timers aan de deur van de lokalen.  

Dan kwam de vraag om de lokalen toegankelijk te maken a.d.h.v. een QR-code met gebruik van de 

smartphone of door in te loggen in een lokaal met de studentenkaarten. 

Door een gebrek aan lokalen voor pianisten wordt de mogelijkheid bekeken om “silent pianos” aan te 

kopen en ze eventueel in dezelfde ruimte te zetten.  

Door misbruik van het reserveersysteem voor kamermuziek en liedklas wordt er aangegeven om een 

maximum aantal uren in te voeren voor kamermuziek en liedklas, naarmate hoeveel groepen de 

student heeft.  

Als laatste werd er voorgesteld om een werkgroep op te richten i.v.m. het reserveersysteem, 

bestaande uit verantwoordelijken van alle departementen. 

 

  


