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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’ 

• ‘Criteria om te slagen in de geschiktheidsproef’ 

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 

geschiktheidsproef’). 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 de 

‘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.  
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De toelatingsklassenraad 

De toelatingsklassenraad houdt rekening met het resultaat van de geschiktheidsproef en met de 

schoolafspraken i.v.m. het inschrijvingsbeleid voor anderstalige leerlingen. Verder: zie SO 64 – 

Hoofdstuk 8.1. ‘De toelatingsklassenraad’. 

Omzendbrief SO 64 Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs 

SO 64 - Hoofdstuk  8.1. De "toelatingsklassenraad". 

Binnen het raam van de reglementaire toelatings- en overgangsvoorwaarden dient in bepaalde gevallen een 

beroep gedaan op de klassenraad, hier "toelatingsklassenraad" genoemd. 

De toelatingsklassenraad zal zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden laten leiden door concrete gegevens 

uit het dossier van de leerling. Deze gegevens, die ook afkomstig kunnen zijn van een voorheen bezochte 

school, hebben inzonderheid betrekking op vroegere studies, op informatie meegedeeld door het C.L.B. of op 

andere informatieve elementen bijvoorbeeld verkregen door een oriënterend gesprek met de leerling. 

Zijn beslissingen moeten steeds gemotiveerd zijn en dienen aan het leerlingendossier toegevoegd. Eventuele 

adviezen van de raad moeten ook gemotiveerd zijn. 

De toelatingsklassenraad is als volgt samengesteld : 

1° ambtshalve stemgerechtigde leden die elk over één stem beschikken : 

a) de directeur of een afgevaardigde van de directeur, die de toelatingsklassenraad voorzit; 

b) minstens drie leden van het onderwijzend personeel van het leerjaar, de onderwijsvorm en de 

onderverdeling waarvoor de leerling opteert; 

2° eventueel ambtshalve raadgevende leden, aangewezen door de voorzitter : 

a) personeelsleden die in de school in kwestie betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur, technisch 

adviseur-coördinator of technisch adviseur bekleden; 

b) personeelsleden die in de school in kwestie behoren tot het ondersteunend personeel; 

c) personeelsleden van de school in kwestie of andere personen dan personeelsleden van de school in kwestie 

die bij de psycho-sociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn. Onder deze categorie 

vallen ook de personeelsleden (al dan niet lesgevers) van de instelling(en) waar een instelling voor voltijds 

secundair onderwijs eventueel mee samenwerkt voor de organisatie van een Se-n-Se of van hoger 

beroepsonderwijs. 

Stemgerechtigde leden zijn verplicht om aan de klassenraadvergadering deel te nemen. Hiervan kan alleen 

worden afgeweken in geval van gewettigde afwezigheid of bewezen overmacht om op de 

klassenraadvergadering aanwezig te zijn. 

De ongewettigde afwezigheid van een stemgerechtigd lid tast de rechtsgeldigheid van de genomen beslissing 

niet aan. 

Geen enkel lid van de toelatingsklassenraad mag deelnemen aan enige beslissing betreffende een bloed- of 

aanverwant tot en met de vierde graad of betreffende een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke 

cursus heeft gegeven. 
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In geval tot stemming wordt overgegaan (de voorzitter stemt telkens onmiddellijk mee) en het resultaat is een 

staking (= een gelijk aantal pro en contra) van stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

SO 64 - Hoofdstuk 9.1. “Toelatingsvoorwaarden” 

9.1.1. Bij toelating van een leerling tot een bepaald leerjaar overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden, mag 

enkel rekening worden gehouden met het oriënteringsattest (en de daarop eventueel vermelde beperkingen) 

van het onmiddellijk lager leerjaar of van hetzelfde leerjaar indien het gaat om de overgang van het 

beroepsvoorbereidend leerjaar naar het tweede leerjaar van de eerste graad of de overgang van het 

beroepssecundair onderwijs naar het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs (deze rubriek is 

niet van toepassing op de toelating tot het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B). 

9.1.2. Een leerling die evenwel voor eenzelfde leerjaar over meer dan één oriënteringsattest beschikt ingevolge 

het overzitten van dit leerjaar, mag zich op het meest gunstige oriënteringsattest beroepen voor de toelating 

tot het hoger leerjaar. 

Indien in eenzelfde leerjaar verschillende toelatingsmogelijkheden (toelatingsvoorwaarden) fungeren, dan kan 

steeds worden teruggevallen op de meest gunstige. 

Voor een leerling die voor de examencommissie van de Vlaamse gemeenschap een getuigschrift heeft behaald, 

wordt gedaan alsof hij het oriënteringsattest A bezit van het structuuronderdeel waarover hij met vrucht 

proeven heeft afgelegd. Op deze wijze kan worden vastgesteld aan welke toelatingsvoorwaarden hij 

beantwoordt. 

9.1.3. Voor de leerling die het leerjaar dat hij met vrucht heeft beëindigd, wenst te herbeginnen in een andere 

onderwijsvorm en/of onderverdeling waarin hij niet werd toegelaten ingevolge de beperking vermeld op het 

oriënteringsattest B van het onmiddellijk lager leerjaar, kan de toelatingsklassenraad van het leerjaar, de 

onderwijsvorm en de onderverdeling waarvoor geopteerd wordt, deze beperking opheffen. 

9.1.4. Voor de goede orde wordt benadrukt dat de voorwaarden inzake overgangen gedurende het schooljaar, 

uitsluitend betrekking hebben op gevolgde studies en geenszins op de school die wordt bezocht. Een eventuele 

wijziging van school tijdens eenzelfde schooljaar wordt van overheidswege onder geen beding aan banden 

gelegd voor zover uiteraard de eerder bedoelde voorwaarden worden gerespecteerd. 

9.1.5. Behoudens voor enkele situaties binnen de eerste graad, zijn overgangsvoorwaarden van toepassing op 

studieveranderingen in de loop van het schooljaar binnen hetzelfde leerjaarniveau. Studieveranderingen in de 

loop van het schooljaar tussen leerjaren (van een hoger naar een lager leerjaar of omgekeerd), steeds rekening 

houdend met de toelatingsvoorwaarden, vallen onder de regelgeving op afwezigheden en niet onder de 

overgangsvoorwaarden. Dit betekent dat er geen uiterste datum voor dergelijke veranderingen vastligt, maar 

dat de beslissingsbevoegdheid bij de school ligt om de periode van het schooljaar waarin de leerling nog niet 

was ingeschreven in het leerjaar waar hij naartoe wil, al dan niet als een gewettigde afwezigheidsperiode te 

beschouwen (cfr. toepassing van de omzendbrief SO/2005/04). Naast het beantwoorden aan de 

toelatingsvoorwaarden, is die wettiging noodzakelijk voor de regelmatigheid van de leerling. 

9.1.6. Voor leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de eerste, tweede of 

derde graad beantwoorden, bestaat een mogelijkheid tot studieregularisatie - zonder jaarverlies - via deelname 

aan een door de overheid ingestelde examencommissie. 

Concreet gesteld. Indien een leerling als vrije leerling tot het eerste leerjaar van de tweede graad wordt 

toegelaten en hij vóór het einde van de tweede graad via de examencommissie het getuigschrift van de eerste 

graad behaalt, dan wordt zijn doorlopen tweede graad geregulariseerd. Dit betekent dat de leerling met 

terugwerkende kracht als regelmatig wordt beschouwd en hij aanspraak maakt op de studiebekrachtiging. 
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De voorwaarde is dan wel dat hij, precies zoals een regelmatige leerling, alle lessen daadwerkelijk heeft 

gevolgd vanaf 1 september, behoudens gewettigde afwezigheid in de loop van het schooljaar. 

9.1.7. Elke beslissing van de toelatingsklassenraad over een bepaald leerjaar en een bepaalde onderverdeling 

moet uiterlijk genomen worden op 10 september van het schooljaar in kwestie. Als de regelmatige 

lesbijwoning, behoudens gewettigde afwezigheid, evenwel na 10 september aanvangt, dan moet de beslissing 

van de toelatingsklassenraad binnen vijf lesdagen worden genomen. In afwijking hierop wordt de beslissing 

genomen binnen 25 lesdagen na aanvang der lesbijwoning bij instap vanuit een niet-Vlaamse school. 

9.1.8. Bij verandering van school in de loop van het schooljaar wordt de gunstige beslissing van de 

toelatingsklassenraad overgedragen naar de nieuwe school, tenzij kennelijk blijkt dat deze gunstige beslissing 

werd verkregen zonder dat de leerling het oogmerk had om in de desbetreffende school daadwerkelijk en 

regelmatig de lessen te volgen. In dat laatste geval zal de toelatingsklassenraad van de nieuwe school bevoegd 

zijn om zelf een beslissing te nemen. 

9.1.9. Indien een leerling tot een bepaald structuuronderdeel werd toegelaten na beslissing van de 

toelatingsklassenraad en in dit structuuronderdeel een oriënteringsattest B of C (= niet geslaagd) heeft 

behaald, dan primeert een onvoorwaardelijk recht op overzitten in datzelfde structuuronderdeel. Dit betekent 

dat in geval van overzitten van desbetreffend structuuronderdeel in dezelfde of een andere school, de 

toelatingsklassenraad niet opnieuw een beslissing neemt, maar dat de initiële beslissing onverkort blijft gelden. 

Het is enkel indien de leerling vroeger uit een structuuronderdeel stapt, dat bij eventueel overzitten tijdens een 

later schooljaar in dezelfde of een andere school de toelatingsklassenraad opnieuw een beslissing zal 

formuleren. 

9.1.10. Rekening houdend met de decreetgeving met betrekking tot het inschrijvingsrecht moet, als een vraag 

tot inschrijving is gesteld, een school nagaan in welke mate de leerling recht heeft op een inschrijving. De 

gronden op basis waarvan een inschrijving van een leerling kan worden geweigerd, zijn opgenomen in 

de omzendbrief SO/2012/01. 

9.1.11. Een leerling kan steeds beroep doen op een gelijkwaardigheidsbeslissing (over buitenlandse 

studiebewijzen) van de overheid in het kader van de toelatingsvoorwaarden, indien deze beslissing voor de 

leerling gunstiger is dan de beslissing die de toelatingsklassenraad neemt. In de praktijk zal deze regeling 

geleidelijk uitdoven vermits voor instap in het secundair onderwijs de gelijkwaardigheidsprocedure vanaf het 

schooljaar 2011-2012 niet meer wordt toegepast. 

9.1.12. Voor leerlingen die rechtstreeks overkomen uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of 

Duitstalige school in België) gebeurt de instap op basis van een beslissing van de toelatingsklassenraad, zoals 

verder in deze omzendbrief bij de toelatingsvoorwaarden tot de respectieve leerjaren vermeld. Het overkomen 

uit een niet-Vlaamse school is evenwel een momentopname en kan inhouden dat de leerling in kwestie toch 

reeds eerder in zijn loopbaan een aantal schooljaren basis- of secundair onderwijs in Vlaanderen heeft gevolgd 

die tot studiebewijzen hebben geleid waarvan de rechtsgeldigheid gehandhaafd blijft. 

9.1.13. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt, en dit voor het eerst in het voltijds gewoon secundair onderwijs, 

een maximumleeftijd als algemene toegangsvoorwaarde ingevoegd. Pedagogische en didactische redenen 

liggen hier aan de grondslag van. Voor volwassenen zijn er trouwens andere mogelijkheden om studiebewijzen 

secundair onderwijs te behalen. Concreet wordt het voltijds gewoon secundair onderwijs toegankelijk voor 

leerlingen die de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt en het kan worden gevolgd uiterlijk tot het einde 

van het schooljaar waarin de leeftijd van 25 jaar wordt bereikt. Indien de leeftijdsgrens is bereikt, kan ook niet 

worden overgezeten ! 
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9.2. Specifieke toelatings- en overgangsvoorwaarden tot de onderscheiden leerjaren en onderwijsvormen 

voor regelmatige leerlingen.  

9.2.1. Eerste leerjaar A.  

9.2.1.1. Toelatingsvoorwaarden.  

Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten : 

1° de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs; 

2° de regelmatige leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd doch niet 

met vrucht, onder de volgende voorwaarden : 

a) gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad; 

b) akkoord van de betrokken personen, die vooraf het advies van het C.L.B. moeten hebben ontvangen; 

3° de regelmatige leerlingen van het buitengewoon lager of secundair (opleidingsvorm 1, 2 of 3) onderwijs die 

geen getuigschrift van basisonderwijs bezitten, onder de volgende voorwaarden : 

a) gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad; 

b) akkoord van de betrokken personen, die vooraf het advies van het C.L.B. moeten hebben ontvangen. 

4° in afwijking op 1°, 2° en 3°, de leerling die voldoet aan de volgende voorwaarden : 

a) gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van screening van de leerling; 

b) akkoord van de betrokken personen. 

Het schoolbestuur beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt a) 

rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en 

b) meer individuele leertrajecten aan te bieden; 

5° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige 

school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde : 

gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn 

opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van 

de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling. Aandacht : 

a) vanaf het schooljaar 2011-2012 vervalt voor de secundaire scholen de procedure "gelijkwaardigheid van 

buitenlandse studiebewijzen"; toelatingsklassenraden zijn niet gehouden aan gelijkwaardigheidbeslissingen die 

de overheid intussen al mogelijks heeft genomen; 

b) de toelatingsklassenraad bepaalt zelf op welke wijze zijn beslissing over de regelmatigheid van de leerling tot 

stand komt; in afwachting van die beslissing blijft de leerling een vrije leerling; 

c) indien de toelatingsklassenraad ter voorbereiding van zijn beslissing informatie wenst over het buitenlands 

onderwijssysteem waaruit de leerling komt, dan kan contact worden opgenomen met het Agentschap voor 

Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, NARIC-Vlaanderen, tel. 02/553.89.58; 
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d) van zodra de leerling doorstroomt op basis van een in het Vlaams secundair onderwijs behaald 

oriënteringsattest A of B, een (studie)getuigschrift of een diploma, is onderhavige toelatingsmogelijkheid niet 

meer van toepassing. Indien echter de leerling het leerjaar overzit in een ander structuuronderdeel na een 

behaald oriënteringsattest A, B of C, dan blijft onderhavige toelatingsmogelijkheid wel geldig, m.a.w. de 

toelatingsklassenraad van dat ander structuuronderdeel zal over de instapmogelijkheid beslissen. Het is slechts 

indien de leerling overzit in hetzelfde structuuronderdeel na een behaald oriënteringsattest B of C, dat het 

recht op overzitten primeert (en de toelatingsklassenraad dus niet meer beslist), ook niet bij 

schoolverandering; 

Voor een school met in de bovenbouw uitsluitend het studiegebied ballet kan (dus geen verplichting) de school 

bovendien, als bijkomende algemene toelatingsvoorwaarde eisen dat de leerling positief werd geëvalueerd 

door de toelatingsklassenraad op een door de school georganiseerde geschiktheidsproef. Die 

geschiktheidsproef is éénmalig en geldt voor de duur van de balletopleiding, onverminderd de mogelijkheid tot 

één herkansing voor de leerling die negatief is geëvalueerd. 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. 

Bijkomende algemene toelatingsvoorwaarde: een geschiktheidsproef. 

 

De resultaten gaan als advies naar de toelatingsklassenraad. 

 

Voor alle kandidaten geldt: 

Sommige leerlingen krijgen directe toegang tot de Zomerschool als ze positief opvielen in een competitie. 

 

Voor de basisoptie ballet kan (dus geen verplichting) de school bovendien, als bijkomende algemene 

toelatingsvoorwaarde, eisen dat de leerling positief werd geëvalueerd door de toelatingsklassenraad op een 

door de school georganiseerde geschiktheidsproef. Die geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur 

van de opleiding, onverminderd de mogelijkheid tot één herkansing voor de leerling die negatief is 

geëvalueerd. 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. 

 

Voor de KSO-studierichting ballet (tweede graad) en voor alle KSO-studierichtingen van het studiegebied 

podiumkunsten, kan (dus geen verplichting) de school bovendien, als bijkomende algemene 

toelatingsvoorwaarde, eisen dat de leerling positief werd geëvalueerd door de toelatingsklassenraad op een 

door de school georganiseerde geschiktheidsproef. Die geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur 

van de opleiding, onverminderd de mogelijkheid tot één herkansing voor de leerling die negatief is 

geëvalueerd. 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. 

 

Voor de KSO-studierichting ballet (derde graad) en voor alle KSO-studierichtingen van het studiegebied 

podiumkunsten, kan (dus geen verplichting) de school bovendien als bijkomende algemene 

toelatingsvoorwaarde, eisen dat de leerling positief werd geëvalueerd door de toelatingsklassenraad op een 

door de school georganiseerde geschiktheidsproef. Die geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur 

van de opleiding, onverminderd de mogelijkheid tot één herkansing voor de leerling die negatief is 

geëvalueerd. 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. 

 


