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BACHELOR 

1. Test van theoretische kennis, gehoor- en leesvaardigheid (enkel kandidaten B1) 
  
Schriftelijke proef (in groep)  
Het op het gehoor herkennen en noteren van:  

- een voorgespeeld melodisch dictee  
- een voorgespeeld ritmisch dictee  
- toonladders (majeur en mineur), pentatoniek (majeur en mineur), bluestoonladder  
- enkelvoudige intervallen (groot, klein, rein, verminderd, overmatig)  
- drieklanken met omkeringen (groot, klein, verminderd, overmatig)  
- vierklanken in grondligging (groot, dominant, klein, klein-groot, halfverminderd, verminderd) als  

samenklank en gebroken  
- eenvoudige progressies (I-VI-II-V/II-V-I)  
- test m.b.t. theoretische kennis van G- en F-sleutel, notenwaarden, rusten, maatsoorten,  

toonsoorten (groot en klein), voortekening, drieklanken en septiem-akkoorden.  
 

Mondelinge proef (individueel)  
- het op zicht zingen van een melodie in G- en F-sleutel, op notennamen of klanklettergrepen  

 

2. Toelatingsproef Instrument/zang  

a. Bachelor 1  

Algemeen 
  

- voordracht: het uitvoeren van drie voorbereide composities naar keuze uit het jazzrepertoire.  
Deze composities moeten van verschillend tempo zijn. De kandidaat wordt begeleid door een ter  
plaatse aanwezige ritmesectie (piano, bas en drums) en moet zelf de partijen voor deze  
instrumenten meebrengen (melodie + akkoordenschema volstaat).  

- prima vista: het op zicht spelen van een eenvoudig fragment van een werk uit het jazz-idioom  
(inzagetijd 5 à 10 minuten).  

- techniek: de toelatingscommissie kan de kandidaat verzoeken om een korte technische proef af  
te leggen. De kandidaat wordt in dit verband verzocht om recent bestudeerde literatuur mee te  
brengen.  

- gehooroefeningen op het instrument: het naspelen of nazingen van een melodische lijn of een  
ritmisch patroon; het via het instrument herkennen van voorgespeelde akkoorden of  
akkoordprogressies.  
opgelegd werk : de kandidaat krijgt het opgelegd werk een week voorafgaand aan de toelatingsproef toegestuurd 
per email.   

  

Specificaties per instrument 
 
Trompet, Trombone, Saxofoon, Fluit  

- voordracht: 1 blues, 1 ballad, 1 keuzestuk (swing of latin); melodie + improvisatie op elk van  
deze stukken; blues of keuzestuk in medium of snel tempo.  

- a prima vista: fragment van een melodie; improvisatie op een kort akkoordenschema.  
- techniek: majeurtoonladders, gebroken akkoorden, études (voor saxofoon bijvoorbeeld Klosé,  
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- Etudes Journaliers, Niehaus, Vizutti of Clarke en 1 studie van Bach), majeur- en  
mineurtoonladders, gebroken akkoorden (arpeggio’s) in 12 toonsoorten  

- gehooroefeningen (zie algemene toelatingsvoorwaarden).  
- opgelegd werk.  

 
Gitaar  

- voordracht: 1 swing-stuk (medium of snel tempo), 1 latin-stuk, 1 keuzestuk. Bij elk van deze  
stukken: melodie, improvisatie en 1 chorusbegeleiding van een pianosolo.  

- a prima vista: fragment van een melodie, kort akkoordenschema (akkoorden), improvisatie op  
een kort akkoordenschema.  

- techniek: majeur- en mineurtoonladders (in verschillende vingerzettingen), akkoorden, gebroken  
akkoorden (1 of 2 octaven) in vierklanken en in 12 toonsoorten,  

- gehooroefeningen (zie algemene toelatingsvoorwaarden).  
- opgelegd werk  

 
Contrabas, Basgitaar  

- voordracht: 1 swing-stuk, 1 ‘even-eights’-stuk (pop of latin), 1 keuzestuk. De kandidaat moet in  
zijn spel de volgende elementen verwerken: 1 thema, minstens 1 improvisatie, ‘two-beat’ en  
walking-bass’.  

- a prima vista: fragment van een uitgeschreven baspartij (5 à 10 min inzagetijd).  
 techniek: majeur- en mineurtoonladders (1 octaaf), gebroken akkoorden (1 octaaf).  

- gehooroefeningen (zie algemene toelatingsvoorwaarden).  
- opgelegd werk.  

 
Drums  

- voordracht: 2 swing-stukken (1 stuk of een fragment daarvan met brushes), 1 latin-stuk.  
- Improvisatie: minstens éénmaal ‘4 om 4’ of ‘8 om 8’ (afgewisseld met piano-solo).  
- a prima vista: 1 fragment voor snare-drum, 1 fragment voor het hele drumstel.  
- techniek: étude voor snare-drum (bijvoorbeeld N.A.R.D. Drumsolos of Wilcoxon, Modern  

rudimental swing solos for the advanced drummer).  
- gehooroefeningen (zie algemene toelatingsvoorwaarden).  
- opgelegd werk.  

 
Piano  

- voordracht: 1 swing-stuk, 1 ballad, 1 keuzestuk; swing-stuk of keuzestuk in medium of snel  
tempo. Bij elk van deze stukken: melodie, improvisatie en 1 chorusbegeleiding van een bas-solo.  

- a prima vista: fragment van een partij die bestaat uit melodie + akkoordsymbolen(tweehandig);  
improvisatie op een kort akkoordenschema.  

- techniek: majeur- en mineurtoonladders, akkoorden, gebroken akkoorden, études (bijvoorbeeld  
Cramer-Bülow, 60 ausgewählte Etuden; Czerny, kleine of grote velociteit; Bach, 2- en 3-  
stemmige inventies, 24 kleine preluden).  

- gehooroefeningen (zie algemene toelatingsvoorwaarden).  
- opgelegd werk.  

 
Zang  

- voordracht: 1 blues (thema met of zonder tekst, improvisatie), 1 ballad (thema met tekst,  
improvisatie niet verplicht), 1 standard (swing of latin, medium snel tempo, thema met tekst,  
improvisatie met of zonder tekst).  

- a prima vista: fragment van een melodie met korte improvisatie.  
- techniek: majeur - en mineurtoonladders op notennamen, arpeggio’s in 12 toonsoorten.  
- gehooroefeningen (zie algemene toelatingsvoorwaarden).  
- opgelegd werk.  
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b. Bachelor 2 & 3 
 
Kandidaat-studenten presenteren een programma van drie stukken die representatief zijn voor hun niveau. 

Bij voorkeur presenteert de student drie stukken die verschillen qua stijl en tempo (bv. een ballad,  

een standard en een rhythm change). Daarnaast kan er een zichtlezing worden gevraagd, een  

aantal technische oefeningen en een gehoortest. Bovendien wordt gepeild naar de vooropleiding,  

de motivatie en de algemene culturele kennis en interesse via een gesprek en/of vragenlijst. In  

functie van de inschaling wordt eveneens gepeild naar de theoretische kennis en de gehoor- en leesvaardigheid. 

 

MASTER 
De studenten presenteren een programma van 3 stukken die representatief zijn voor hun niveau.  
Bij voorkeur presenteert de student 3 stukken die verschillen qua stijl en tempo (bv. een ballad, een standard en een 
rhythm change). Daarnaast kan er een zichtlezing worden gevraagd, een aantal technische oefeningen en een gehoortest. 
Bovendien wordt gepeild naar de vooropleiding, de motivatie en de algemene culturele kennis en interesse via een gesprek. 
In functie van de inschaling wordt eveneens gepeild  naar de theoretische kennis en de gehoor- en leesvaardigheid. 

 

 

POSTGRADUAAT 
De studenten presenteren een programma van 3 stukken die representatief zijn voor hun niveau.  
Bij voorkeur presenteert de student 3 stukken die verschillen qua stijl en tempo (bv. een ballad, een standard en een 
rhythm change). Daarnaast kan er een zichtlezing worden gevraagd, een aantal technische oefeningen en een gehoortest. 
Bovendien wordt gepeild naar de vooropleiding, de motivatie en de algemene culturele kennis en interesse via een gesprek. 
In functie van de inschaling wordt eveneens gepeild  naar de theoretische kennis en de gehoor- en leesvaardigheid. 
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