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Studentenraad Koninklijk Conservatorium Antwerpen (SAS KCA)  

Datum 16 december 2019, 19u, vergaderzaal (campus deSingel) 

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

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

Draelants, Fien Van Damme, Jasper Charlet (volmacht Simon), Eva 

Mareen 

Verontschuldigd Johannes Lievens, Esther Van der Wel, Simon De Paepe 

Afwezig Marah Haj Hussein, Oscar Pasceal Lopez, Stefan Weiler 

Gastsprekers / 
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2 Externe mandaten 2 

2.1 SofA 2 

2.2 Stuvo 2 

2.3 ASAP 2 

3 Interne mandaten 2 

3.1 DO 2 

3.2 OCM 3 

4 Gedragscode 3 
5 Lijst klachten omtrent de staat van lokalen 3 
6 Varia 3 
7 Hervorming theorievakken Muziek 3 
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1 Aanduiding opvolger voor Stuvo 

Dries werd aangeduid als opvolger voor de Stuvo-raad.  

 

2 Externe mandaten 

2.1 SofA 

De beslissing werd genomen dat de opvolgers van SofA op elke raad mee aanwezig mogen zijn. 

aanwezig zijn 

 

2.2 Stuvo 

Voorzitter Lilly Stevens Pieter Verdonck ondervoorzitter zijn opnieuw verkozen. 

Stuvo zou permanent verhuizen naar campus Noord (Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen). Dit vormt 

een probleem voor studenten met psychologische bijstand. Er wordt momenteel naar oplossingen 

gezocht.  

 

2.3 ASAP 

De Paarse Week, een anti-pestcampagne voor solidariteit voor de LGBTQ+ community, vindt dit jaar 

plaats van 13 tot 19 mei 2020. Aangezien AP diversiteit hoog in het vaandel draagt, neemt de 

hogeschool uitgebreid deel aan de Paarse Week. Op vrijdag 17 mei (Internationale Dag tegen Homo- 

en Transfobie) kleuren Vlaamse scholen massaal paars.  

Daarnaast is er ook een concept gelanceerd om een duurzame week te organiseren. Verdere 

informatie hierover volgt later.  

Er is tevens een evaluatie van de spelletjesnamiddag en de organisatie van de “Comedy Parade” en 

de sinterklaasactie besproken.  

 

3 Interne mandaten 

3.1 DO 

Door een tekort aan studenten voor het departement Research is er voorgesteld om de mails die 

Research uitzendt tweetalig te maken, als het geen vereiste is om Nederlandstalig te zijn. Zo kunnen 

deze mails meer studenten bereiken.   

Vervolgens is er een voorstel gelanceerd om pictogrammen te maken die duidelijk maken wat we 

verwachten van een student die een lokaal gebruikt. Bijvoorbeeld: ramen sluiten, verwarming 

uitzetten, geen eten of drinken op de piano’s, piano’s niet tegen de verwarming plaatsen,… 

Er zou ook een opstarting zijn van een denktank die het misbruik van het reserveringssysteem voor 

kamermuziek en liedklas moet tegengaan. 

Daarnaast is er gemeld dat de gitaargang van het conservatorium na 18u zou moeten open zijn, mits 

er geen concert is in de Blauwe Zaal.  

Ten slotte is er een voorstel aan de studentenraad gedaan om tests te doen met een geluidsmeter. 

Op die manier wil het conservatorium onderzoeken of er te veel decibels worden gecreëerd en 

hiervoor mogelijke oplossingen zoeken, zoals het aanschaffen van hoofdtelefoons.  
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3.2 OCM 

Ten eerste werd er besproken om de studierichtingen Klassiek en Jazz Engelstalig te maken in de 

bachelor, aangezien 50 procent van onze studenten in de bachelor geen Nederlands spreekt. 

Er zullen ook mogelijk opleidingsprogramma’s gewijzigd worden, zoals het invoeren van een master 

orkestdirectie. Dan is er ook een voorstel geweest om een nieuw keuzevak in het leven te roepen, 

genaamd “digital skills”. Dit vak zou als doel hebben om onder andere opnames te leren maken en die 

op een eenvoudige wijze te kunnen monteren.  

Als laatste wordt er een werkgroep opgericht met het oog op de hervorming van de structuur van de 

theorievakken Muziek.  

 

 

4 Gedragscode 

Door de aanwezige studenten werd er op gewezen dat de gedragscode niet bindend en juridisch is. 

Dit zou de studentenraad graag willen herzien.   

Naast anderen heeft Dries een lijst overlopen met opmerkingen om de gedragscode te verbeteren. 

Die zal in de klankbordgroep worden aangehaald om de tekst aan te passen.  

 

5 Lijst klachten omtrent de staat van lokalen 

Niet alle studentenvertegenwoordigers vulden hun deel van de lijst in. Volgende deadline? 

 

 

6 Varia 

/ 

 

7 Hervorming theorievakken Muziek 

De theoretische vakken in Muziek zullen worden hervormd. Dat zijn de volgende vakken: 

muziekschriftuur, analyse, AML, gehoor, praktische harmonie en improvisatie.  

Eén van de opmerkingen vanuit de studentenraad was dat praktische harmonie voor niet-

klavierinstrumenten vaak nutteloos aangevoeld wordt door de studenten. Daarbij wordt er de vraag 

gesteld of studenten van niet-klavierinstrumenten een keuzegedeelte praktische harmonie op piano 

zouden mogen doen, indien ze hiervoor voldoende ervaring op piano hebben. Wanneer dit niet het 

geval zou zijn, wordt er voorgesteld om enkel een gedeelte improvisatie aan te bieden voor de 

studenten van een niet-klavierinstrument.  

 

 


