
 Online Artistieke Toelatingsproef 

Opleiding Muziek: Afstudeerrichting Jazz 
 

De artistieke toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke motivatie, een online artistieke proef, een proef 
algemene basisvorming muziek, en een interview. 
 

1) Schriftelijke motivatie 
In een korte geschreven tekst verduidelijk je je motivatie voor de gekozen opleiding en 
afstudeerrichting. Deze instructie krijg je in de online omgeving. 
 

2) Online artistieke proef 
We verwachten van jou vijf video-opname(s): 1 blues, 1 rhythmchanges en 3 jazz standards. Elke 
opname duurt tussen de 3 en 5 minuten. Je kan deze video online plaatsen op bijvoorbeeld Vimeo of 
YouTube of delen in een cloud-opslag (Dropbox, Onedrive …). Je mag deze video afschermen met een 
wachtwoord zodat enkel de docenten de video kunnen bekijken. De video begint met een korte 
voorstelling van jezelf en daarna speel je de verschillende werken zoals aangegeven in de online 
instructie. 
 

Bas/Saxofoon/Trompet/Trombone/Zang Begeleid door 1 harmonisch instrument (gitaar of 
piano) of door de app iReal 

Gitaar/Piano Begeleid door de app iReal 
Drums Speelt met bestaande opnames 

Speelt verschillende stijlen: swing tempo, ballad 
tempo, latin style,… 
Gebruik van brushes 
Solo over een akkoordenschema 
Trading solo (4 tot 8 maten) 

 
Je dient (1) en (2) ten laatste in op 2 mei. 
 
 

3) Proef algemene basisvorming muziek 
We organiseren deze proef via een online platform op zaterdag 9 mei. 
 
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij zijn/haar basiscompetenties kan aantonen op ritmisch, 
metrisch, melodisch en harmonisch vlak aan de hand van twee praktijkproeven: 
 
Ritme en metrum 
- Naklappen van enkele door de docent voorgeklapte basisritmes, zowel in binair als in ternair 

metrum, eerst per maat en daarna over twee maten; 
- Realiseren van een korte zichtlezing (korte inzage ter plaatse) met basisritmes in binaire en ternaire 

maatsoort en met vrije invulling van enkele lege maten. De uitvoeringswijze is vrij (zeggen, 
klappen, tikken, …) 



 
 
Melodie en samenklank 
- Nazingen op vocaal (scat) van enkele willekeurige noten, gespeeld op de piano (of voorgezongen), 

in het midden-, hoge en lage register; 
- Nazingen van een voorgespeelde tweeklank van onder naar boven en benoemen van deze 

tweeklank; 
- Meezingen op vocaal (scat) van de hoogst klinkende noot van een voorgespeelde 

akkoordenprogressie, alsook in tweede instantie van de laagst klinkende noot van dezelfde 
progressie. 

- Herkennen en benoemen van de meest voorkomende akkoordentypes: Majeur7, Mineur7, 
Dominant7 en Halfdiminisched7. 

 
4) Interview 

We organiseren een skype-gesprek op zaterdag 9 mei.  
In een kort gesprek met het opleidingshoofd, coördinatoren of trajectbegeleiders wordt gesproken 
over je traject tot op heden, je motivatie en je toekomstverwachtingen. 

 

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN  

De kandidaat wordt binnen een week na afronding van de procedure per mail op de hoogte gebracht van het 
resultaat. Wie wordt toegelaten, ontvangt daarbij eveneens de richtlijnen voor de definitieve inschrijving.  

Een geslaagde artistieke toelatingsproef is geldig voor het academiejaar waarvoor de proef wordt afgenomen 
(academiejaar x) én het daaropvolgende academiejaar (academiejaar x + 1).  

Veel succes!  

TIMING 

1. De proeven: deadline 2 mei.  
2. Online interview: 9 mei. 
3. Bekendmaking van de resultaten: binnen een week na afronding van de procedure. 
 


