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Auditiebeleid KBA 
 
 
Regelgeving i.v.m. ‘AUDITIES’. De ‘audities’ vallen onder het begrip ‘een door de school 
georganiseerde geschiktheidsproef’. De ‘toelatingsklassenraad’ kan immers als voorwaarde stellen 
dat de leerling een positief resultaat moet halen op deze geschiktheidsproef. De proef peilt naar de 
artistieke aanleg van de leerling. In deze situatie moeten in de toelatingsklassenraad ambtshalve 
raadgevende externe deskundigen worden opgenomen. Het aantal externe deskundigen wordt door 
de school bepaald; deze deskundigen mogen geen voordrachtgever in de betrokken school zijn. 
Verder blijven de algemene principes van de toelatingsklassenraad van toepassing. 
 
Volgende beleidsnota’s vormen één geheel: 
 

• ‘Auditiebeleid’  
• ‘Inschrijvingsbeleid’  
• ‘Auditie criteria 

 
Aankondiging van de audities  
 
De audities worden aangekondigd via de website van de school, via affiches en flyers,… 
 
Het inschrijvingsformulier beslaat 2 pagina’s om alles duidelijk te kunnen lezen. Het bestaat uit 
een foto en gegevens van de leerling en een blad met de inschrijvingsvoorwaarden. 
 
Voor de geschiktheidsproef is geen specifieke voorbereiding nodig, wel de juiste kledij. Alle 
informatie inzake de proef en het inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de website van 
de school. 
 
Scenario voor de audities  
 

• Twee nationale audities op basis van inschrijving. In februari van het voorafgaande 
schooljaar vindt een eerste auditie plaats. De proef worden beoordeeld door een jury op 
basis van artistieke, muzikale en motorische competenties (Zie lijst: ‘Criteria om te slagen 
voor de auditie’). Er wordt een advies opgesteld. Met negatief advies kunnen de kandidaten 
nog deelnemen aan de tweede nationale auditie in mei. Deelname aan deze auditie moet 
opnieuw schriftelijk aangevraagd worden door middel van het inschrijvingsfomulier (website 
KBA).  

• Uitzonderlijk kunnen leerlingen die een opmerkelijke prestatie hebben neergezet tijdens 
‘summerclasses’ een vrijstelling krijgen voor de geschiktheidsproef na positief advies van de 
toelatingscommissie. Zij worden hier persoonlijk van op de hoogte gebracht door de artistiek 
directeur van KBA.  

• De leerlingen van Prins Dries die geslaagd zijn voor het eindexamen ‘ballet’, 
worden vrijgesteld van een geschiktheidsproef. 


