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Procedure Afwijkende Toelatingsvoorwaarden  
School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
Procedure voor toelating tot inschrijving in academiejaar 2022-2023 
Versie: Raad School of Arts KCA 10/12/2021 

Art. 1 Kader 
Onderhavig reglement regelt de procedure Afwijkende Toelatingsvoorwaarde (pAT) van de School of Arts 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen, zoals gestipuleerd in het reglement procedure Afwijkende Toelating 
van de Associatie Universiteit Hogescholen Antwerpen (AUHA). Dit reglement is ondergeschikt aan dat 
van de AUHA (https://www.auha.be/afwijkende-toelating-hoger-onderwijs/). 

Art. 2 Rechtsgrond 
Artikel II.179 van de Codex Hoger Onderwijs. 

Art. 3 Begrippen 
Voor de toepassing van dit reglement betreffende de afwijkende toelatingsvoorwaarden tot het hoger 
onderwijs wordt verstaan onder: 

Instelling: de partnerinstelling in de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) die kan 
optreden als gemachtigde van de validerende instantie. In dit geval de Artesis Plantijn Hogeschool 
Antwerpen 

Studieoriënteringsdossier: gestructureerde rapportering over de (studie)loopbaan en het 
studiekeuzeproces van de kandidaat. 

Beoordelingscommissie: de commissie die beslist over de toelating van de kandidaat-student tot de 
opleiding Muziek. Deze commissie bestaat uit tenminste drie personen. 

Validerende instantie: de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw. 

Virtuozen in de muziek: jongeren die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en van wie het 
muzikale talent en de volgehouden inspanningen in een bepaalde muziekdiscipline verder reiken dan wat 
het leerplichtonderwijs en/of het deeltijds kunstonderwijs kunnen aanbieden. 

 
Art. 4 Toepassingsgebied   
Dit reglement regelt de wijze waarop een kandidaat-student zonder diploma Secundair Onderwijs binnen 
het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, School of Arts, op decretaal bepaalde gronden kan worden 
toegelaten tot de opleiding Muziek. Deze procedure vervangt in voorkomend geval de diplomavereisten 
voor toegang tot het hoger onderwijs. 

Art. 5 Toelatingsvoorwaarde 
Worden toegelaten tot de bijzondere procedure virtuozen in de muziek: jongeren die de leeftijd van 21 jaar 
nog niet bereikt hebben en waarvan het talent en de volgehouden wil binnen een specifieke 
muziekdiscipline verder reiken dan wat door het leerplichtonderwijs of deeltijds kunstonderwijs kan 
aangeboden worden. 

https://www.auha.be/afwijkende-toelating-hoger-onderwijs/
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Art. 6 Aanvraag procedure pAT 

De procedure bestaat uit het toelatingsexamen het aanvraagdossier en toelatingsgesprek zoals 
beschreven in paragrafen 1, 2 en 3 van dit artikel. 

§1 De kandidaat-student dient deel te nemen aan de artistieke toelatingsproef zoals aangekondigd op de 
website www.ap-arts.be. De kandidaten dienen zich hiervoor online te registreren en administratiekosten 
te betalen. 

§2 De kandidaat-student dient een aanvraagdossier in bij de studentenadministratie ten laatste één week 
voor het toelatingsgesprek. Het dossier bevat: 

• een gemotiveerde aanvraag waarin de kandidaat-student te kennen geeft zich te willen 
aanmelden voor de procedure Afwijkende Toelatingsvoorwaarden en waarin de muzikale ambities 
worden geschetst; 

• het studieoriënteringsdossier zoals dit te vinden is op de website van de AUHA; 
• de resultaten in het secundair onderwijs van de laatste twee schooljaren, voorafgaand aan het 

academiejaar waarvoor de kandidaat-student zich aanmeldt; 
• in voorkomend geval, de resultaten in het deeltijds kunstonderwijs van de laatste twee schooljaren 

voorafgaand aan het academiejaar waarvoor de kandidaat-student zich aanmeldt; 
• een portfolio waarmee de virtuositeit van de kandidaat-student verder wordt geïllustreerd; 
• tenminste één aanbevelingsbrief van een professionele muzikant die met de kandidaat-student 

heeft gewerkt en niet is tewerkgesteld aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, School of 
Arts. 

Kandidaat-studenten die binnen het Vlaamse secundair onderwijs het topcultuurstatuut (Besluit van de 
Vlaamse Regering van 17 december 2010, houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, 
artikel 136/3) hebben verworven, dienen enkel een gemotiveerde aanvraag in te sturen, vergezeld van 
een kopie van de toekenning van het topcultuurstatuut. 

§3 De kandidaat-student wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de beoordelingscommissie. 
Dit gesprek vindt plaats na de toelatingsproef en heeft als doel te peilen naar de ambitie en motivatie van 
de kandidaat-student. 

Art. 7 Beoordelingscommissie pAT 
De beoordelingscommissie bestaat uit tenminste drie personen, waarvan één extern aan de opleiding. 

De beoordelingscommissie handelt namens de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen als 
validerende instantie voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden. De beoordelingscommissie 
informeert de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen over al haar beslissingen en onderwerpt 
zich aan de kwaliteitszorg zoals voorzien voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden. 

Art. 8  Beslissing beoordelingscommissie pAT 
De beoordelingscommissie neemt haar beslissing op basis van het resultaat van de toelatingsproef, het 
aanvraagdossier en het toelatingsgesprek. De beslissing wordt ten laatste één week na het gesprek 
schriftelijk medegedeeld aan de kandidaat-student. 

Art. 9  Bewijs van toelating 
Namens de validerende instantie reikt de instelling aan de toegelaten kandidaten een bewijs van toelating 
tot het hoger onderwijs uit. De toelating is niet overdraagbaar naar een andere instelling of een andere 
opleiding en is slechts geldig voor één jaar. 

http://www.ap-arts.be/

