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Studentenraad Koninklijk Conservatorium Antwerpen (SAS KCA) 

Datum 5 februari 2020, 19u, Vergaderzaal KCA (campus deSingel) 

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

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

Draelants, Esther Van der Wel, Stefan Weiler, Simon De Paepe, 

Jasper Charlet, Eva Mareen 

Verontschuldigd Oscar Pasceal Lopez 

Afwezig Marah Haj Hussein, Johannes Lievens 

Gastspreker(s) Nadia Franck 

 

 

1 Verkiezing nieuw lid SofA 

Omdat Jilly Draelants de vergaderingen van de SofA-raad niet meer kan bijwonen, wordt er een nieuw 

lid verkozen. Simon De Paepe zal Jilly opvolgen als nieuw lid in de SofA-raad.  

 

2 Aanvulling OER voor KCA 

Aan het Onderwijs- en examenreglement (OER) zijn aanvullingen geberd, specifiek voor het 

conservatorium. Nadia Franck is deze komen toelichten.  

3 Afrekening opleidingsgebonden kosten KCA 

Nadia Franck is de opleidingsgebonden kosten voor volgend academiejaar komen toelichten.  

  

4 Interne mandaten 

4.1 DO 

Er is vergaderd over de organisatie van studentenconcerten.  

 

4.2 OCM 

- toelating voor een nieuwe docent Zang + screening voor nieuwe docent saxhoorn (2 

kandidaten) 

- keuzevakken “digital skills”, AML extra,… 

- Werkgroep theorievakken 

4.3 GD 

De structuur van de gedragscode is gewijzigd. Het stappenplan wordt tevens gewijzigd, vanwege de 

lay-out.  
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5 Externe mandaten 

5.1 SofA 

De SofA-raad heeft zich grotendeels bekommerd rond de opleidingsgebonden kosten. 

 

5.2 Stuvo 

De vergadering van de Stuvo-raad moet nog plaatsvinden.  

 

5.3 ASAP 

Er zijn vanuit ASAP enkele suggesties gedaan om zaken te wijzigen in het onderwijs- en 

examenreglement. Er is ook een plan om de ombudswerking centraal te laten werken om 

belangenvermenging tegen te gaan.  

Daarnaast heeft men twee adviezen geschreven voor: 

- studiewijzers (die de vademeca moeten vervangen); 

- kopies.  

Voor verdere informatie kan je terecht op de cursus ‘Inspraak’ en vervolgens in de map “ASAP – 

Algemene Studentenraad’.  

 

5.4 Intervisie 

De opleiding Management en Communicatie heeft een actie opgesteld voor Valentijn, waarbij we hun 

aanplakbiljetten voor “selfcare” zullen gebruiken. Er komt ook een ecologische maand in het 

academiejaar 2020-2021, waarbij verschillende acties zullen gebeuren.  

 

6 Studentenconcerten (muziek) 

De mogelijke organisatie van gemengde studentenconcerten voor muziek, dans en drama is 

besproken door de studentenraad. De locaties en mogelijkheden zullen zo snel mogelijk worden 

bekeken.  

 

7 Varia 

Er is nog steeds een teveel aan mails, bijvoorbeeld bij elke wijziging in een map van digitap. Hierbij is 

opgemerkt dat je in de instellingen op digitap alle mails m.b.t. de wijziging in een map op digitap in één 

kunt krijgen. Daarnaast wordt er met medewerkers van het conservatorium en docenten gekeken om 

sommige piano’s vast te zetten, waardoor ze bij verplaatsing niet meer ontstemd zullen kunnen 

worden. De deadline voor het document i.v.m. de staat van de lokalen wordt de volgende 

studentenraad, nl. 18 maart 2020. 

 

8 Hervorming theorievakken (muziek) 

Doel: alle leerstof moet relevant zijn 

AML, Gehoor, 

 

AML > modulair systeem weg, wat is het nut van sopraansleutel nog? Een uitdiepingsvak kan enkel 

als het basisvak op orde gezet wordt 

Wat is het belangrijke dat wij moeten leren? 

Leerstof die niet op examens komt, is dit nog relevant? 
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Terug naar het oud systeem, mogelijkheid tot vrijstellingsproeven buiten de introductieweek. 

 

Gehoor > is het mogelijk hier een vak van te maken op lange termijn? (Niet) 

Intonatie aanraken binnen gehoor, basso continuo zonder harmonische kennis? Schriftuur en analyse 

moeten hier op inspelen, zelfde probleem bij akkoordendictee 

Verschuiving van focus: beginnen puur met intervallen en basis, meer geleidelijk opbouwen 

Er wordt niet genoeg basis gelegd! 

 

Analyse: opsplitsing voor zangers is vreemd 

Wij stellen ons vragen bij het te vakgericht of instrumentgericht werken 

Gebrek aan exposure aan muziekgeschiedenis, andere stijlkenmerken 

Meer testen van actieve basiskennis, leggen van actieve basiskennis in plaats van in te zetten op een 

taak die vaak niet gemaakt wordt door de student zelf 

Discrepantie met hoe het werkt in schriftuur 

 

Combinatie: opstellen fatsoenlijke leerdoelen, gelijklopende leerstof 

Basis leggen in semester 1 bij schriftuur zodat die informatie verder kan verwerkt worden in sem 2 

analyse en gehoor 

Schriftuur: basisdoelen vastleggen en volgen in lijn met de andere vakken 

 

Praktische harmonie: 

Zangers improvisatie? 

Keuze maken tussen praktische harmonie en improvisatie, want nu is het een irrelevant vak aan het 

worden, de duur van de aparte delen is te kort om efficient te zijn 

Meer improvisatie zoals van Paul, Yves, efficient metier 

Homofone instrumenten enkel improvisatie of keuze voor polyfoon instrument en metier 

Gitaristen meer structuur 

Lat piano ligt de hoog bij sommige zangers, plus praktische harmonie gericht op zang 

 

Muziekgeschiedenis: 

Er moet in principe een extra docent bij zitten (voor alle mondelinge examenvakken) 

Vragen bij opbouw van eerste anderhalve jaar, vooral laatste half jaar waarbij er per componist 

gerangschikt wordt 

Romantiek meer ook evolutionair schetsen 

Discrepantie tussen anderstalige studenten en nl studenten, zij hebben meer leerstof te verwerken 

 

Muziek en literatuur en literatuurstudie eventueel ook herbekijken? Die vakken missen nu soms 

volledig hun doel, cfr. Specifieke muziekgeschiedenis 

 

9 Werking rond projecten 

Er is een tekort aan violen en celli, waardoor ze overbelast geraken.  

Ondanks dat er was aangekondigd minder projecten te organiseren, zijn er er dit academiejaar meer. 

Daarom zal worden gevraagd of er volgend academiejaar minder projecten kunnen plaatsvinden.  

Mensen die hun jaar splitsen hebben 1 jaar geen musiceerpraktijk (verplicht 2 jaar). Er wordt 

nagevraagd of dit kan herzien worden zodat deze studenten elk jaar aan projecten kunnen 

deelnemen.  
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Ten slotte is er de vraag geweest om bij projecten de duur van repetities en uitvoeringen te 

verrekenen, zodat kleine en grote projecten niet gelijkwaardig zijn, zoals het huidige project van het 

studentenorkest met Tejas, Finlandia en het pianoconcert van Tchaikovski, waarbij de repetities zeer 

veel tijd van de studenten in beslag nemen.  
 

10 Actielijst 

Actie Verantwoordelijke Timing 

Aanvulling document “Staat van de lokalen” Alle 

studentenvertegenwoordigers 

Deadline: 18/03 

   

   

   

 

 


