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Hoofdstuk 1: Aanvraag 
De kandidaati stuurt via e-mail zijn of haar aanvraag door naar het e-mailadres van de Beperkte 

Homeraad: astrid.ugent@gmail.com. Deze aanvraag moet voorzien zijn van een goede motivatie, 

alsook een reden waarom hij of zij denkt een goede Cantor te zijn voor de betreffende cantus. 

 

Hoofdstuk 2: Behandeling aanvraag 
Na ontvangst van de aanvraag voor Cantor delibereert de Beperkte Homeraad van Home Astrid de 

kandidatuur. Deze deliberatie gebeurt via een stemming op basis van een gewone meerderheid van 

de aanwezige homeraadsleden. Indien iemand van de Beperkte Homeraad een anonieme stemming 

wenst, wordt de stemming anoniem gehouden. 

Hierbij wordt gekeken naar de motivatie die de kandidaat-cantor geeft waarna de Beperkte 

Homeraad vervolgens twee mogelijke verdicten kan uitspreken: 

 

1) De motivatie en/of reden is onvoldoende 

2) De motivatie en/of reden is voldoende 

 

In het eerste geval wijst de Beperkte Homeraad de kandidatuur af en brengt zij de afgewezen 

kandidaat op de hoogte via e-mail. De Beperkte Homeraad voorziet hierbij een motivatie waarin 

uitgelegd staat met welke reden de kandidatuur niet voldoende werd geacht.ii 

 

In het tweede geval wordt de kandidaat op de hoogte gebracht door de Beperkte Homeraad van het 

positieve verdict via e-mail. Gepaard met het verdict gaat ook een uitnodiging tot auditie voor de 

Beperkte Homeraad. In deze uitnodiging staan drie liederen uit de officiële cantuscodex van Gent die 

de kandidaat moet voorbereiden en die voorzingen tijdens de auditie. Exclusief de drie liederen die 

de Beperkte Homeraad selecteerde voor de auditie, moet de kandidaat één lied uit het 

bovenvermelde liederenboek kiezen en zingen voor de Beperkte Homeraad tijdens diezelfde auditie. 
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Hoofdstuk 3: Auditie kandidaat voor de Beperkte Homeraad 
De auditie waartoe de kandidaat-cantor uitgenodigd wordt, vindt plaats in de vergaderruimte van de 

Beperkte Homeraad op de datum en het tijdstip dat werd medegedeeld in de e-mail met het positief 

verdict omtrent de motivatiebrief. Uitsluitend leden van de Beperkte Homeraad en eventuele 

genodigden zijn aanwezig. 

 

De kandidaat wordt binnengeroepen waarna hij of zij zichzelf voorstelt aan de Beperkte Homeraad. 

Eventueel kan de motivatie nog kort worden aangehaald. De Voorzitter vraagt vervolgens aan de 

kandidaat om de drie liederen te zingen die de Beperkte Homeraad selecteerde. De volgorde waarin 

de liederen worden gezongen beslist de Voorzitter. 

 

Nadat de genoemde drie liederen zijn gezongen door de kandidaat, deelt hij/zij mee welk lied hij/zij 

koos uit de cantuscodex en om welke reden dit lied gekozen werd. Daaropvolgend zingt de kandidaat 

desbetreffend lied voor de Beperkte Homeraad. 

 

Na afloop van het zingen, verzoekt de Voorzitter aan de kandidaat om de zaal te verlaten tot hij/zij 

weer binnengeroepen wordt. 

 

Hoofdstuk 4: Evaluatie van de auditie 
De Beperkte Homeraad evalueert de auditie nadat de kandidaat de zaal verlaten heeft. De evaluatie 

moet ten minste op basis van volgende punten gebeuren:  

 

1) Het correct zingen van de vier liederen 

2) Het stemgeluid van de kandidaat 

3) De keuze van het vierde lied (originaliteit, passend bij onze cantussen,...) 

  

Vervolgens kan de Beperkte Homeraad beslissen om de kandidaat weer binnen te roepen om 

verdere vragen te stellen aan de kandidaat. Daarna wordt de kandidaat opnieuw gevraagd om de 

zaal te verlaten, waarna de Beperkte Homeraad overgaat tot stemming. Indien de Beperkte 

Homeraad geen verdere vragen had voor de kandidaat, kan meteen worden overgegaan tot 

stemming. 
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Hoofdstuk 5: Stemming over de kandidatuur en mededeling 
uitslag aan kandidaat 

De stemming gebeurt op basis van gewone meerderheid van de aanwezige homeraadsleden. Indien 

iemand van de Beperkte Homeraad een anonieme stemming wenst, wordt de stemming anoniem 

gehouden. In dat geval telt de Voorzitter de stemmen en deelt het resultaat mee met de Beperkte 

Homeraad. 

 

Vervolgens wordt de kandidaat binnengelaten en deelt de Voorzitter het resultaat van de stemming 

mee aan de kandidaat. Ook worden de verschillende redenen en argumenten die tot de uitslag 

leidde, medegedeeld aan de kandidaat. 

 

Wanneer na de auditie een negatief verdict wordt uitgesproken, kan de persoon zich geen tweede 

keer kandidaat stellen voor diezelfde cantus. Het is wel mogelijk om zich opnieuw kandidaat te 

stellen voor een toekomstige cantus van Home Astrid. 
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i Men komt in aanmerking voor kandidatuur voor Cantor indien men gedoopt lid is van de studentenvereniging 

Home Astrid. 
ii Een negatief verdict is geen definitieve afwijzing. Het is mogelijk om opnieuw een motivatie door te sturen 

naar de Beperkte Homeraad, waarna deze opnieuw zal worden geëvalueerd. 
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