
 

 

Het Koninklijk Conservatorium (KC) vormt samen met de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De Hogeschool biedt hoger 

beroepsonderwijs op het terrein van de kunsten aan circa 2000 studenten.  

De primaire doelstelling van het KC is jonge talenten de hoogste artisticiteit, ambachtelijke 

vaardigheid en veelzijdigheid bij te brengen om te kunnen functioneren in de veeleisende 

en voortdurend veranderende beroepsomgeving. Het KC presenteert zich als centrum 

voor onderwijs, onderzoek en productie en wil met nadruk een bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling, en daarmee de toekomst, van muziek en dans.  

Als onderdeel van het KC-aanbod op het gebied van Levenslang Leren biedt de afdeling 

Educatie een opleiding voor professionals die een bevoegdheid willen behalen op het 

gebied van muziekeducatie in het reguliere onderwijs. Het zij-instroomtraject is een vorm 

van contractonderwijs, waarbij een subsidie van de overheid het mogelijk maakt voor een 

student om via de school waar hij/zij werkt de opleiding te volgen.  

De afdeling Educatie zoekt met ingang van het studiejaar 2020-2021  een 

 

Coördinator voor de opleiding Docent Muziek Verkort en Zij-instroom (0,3 fte) 

 

Functiebeschrijving  

De coördinator coördineert de organisatie en uitvoering van het vastgestelde 

opleidingsprogramma onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Educatie 

en in nauw overleg met de coördinator van de voltijdopleiding. De coördinator draagt zorg 

voor de dagelijkse uitvoering van alle facetten van het onderwijs, de studentenbegeleiding 

en de studievoortgang. Hij/zij stelt docent- en lesroosters op, coördineert projecten en 

uitvoeringen en treedt op als (plaatsvervangend) voorzitter van examencommissies. 

Daarnaast geeft de coördinator voorlichting over de opleiding en evalueert met docenten 

en studenten het onderwijs in relatie tot de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Hij/zij 

neemt actief deel aan het werven van studenten en informeren van kandidaten. De 

coördinator is bekend met de ins en outs van het zij-instroomtraject, kan kandidaten hierin  

adviseren, is verantwoordelijk voor het bijbehorende assessment, het schrijven van de 

assessmentrapporten en het uitwerken van de scholingscontracten. 

 

Het profiel  

Opleiding en ervaring:  

- een afgeronde muziekvakopleiding, een opleiding Docent Muziek is een pre 

- praktische onderwijservaring in het binnen- en/of buitenschoolse 

muziekonderwijs, ervaring in het voortgezet onderwijs is een pre 

- ervaring met werken in een brede onderwijsomgeving 

- ervaring in coördineren en leidinggeven. 

Inhoudelijke kwaliteiten: 

- aantoonbaar betrokken bij het onderwijs en bij kunstvak- en/of muziekonderwijs in 

het bijzonder 

- in staat bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een 

docentenopleiding 

- heeft een netwerk van vakcollega’s in het onderwijs- en beroepsveld 

- in staat inhoud, visie en didactische principes helder te verwoorden binnen en 

buiten de opleiding 

- in staat verschillende typen studenten te begeleiden in het proces van het leren 

lesgeven 

- breed inzetbaar binnen de docentenopleidingen 

- beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten. 



 

Visie:  

- een heldere visie op (muziek)educatie in brede zin en op educatie aan jongeren 

in het bijzonder 

- een visie op het opleiden van docenten in het kunstvakonderwijs èn op de 

vernieuwing ervan 

- houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op verschillende gebieden 

van de cultuuronderwijs en relateert deze aan een eigen visie 

- Kan zijn/haar visie vertalen naar strategie. 

Persoonlijke kwaliteiten:  

- heeft een open oor voor collega’s, docenten en studenten en is in staat te 

inspireren  

- is een ‘teamspeler’, creatief en flexibel 

- brengt eigen ideeën naar voren maar staat ook open voor dialoog 

- organiseert de eigen ontwikkeling en is gericht op het uitbouwen van de eigen 

professionaliteit 

Arbeidsvoorwaarden  

Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de CAO-HBO, schaal 11. De 

ingangsdatum van het dienstverband is 1 september 2020 met in eerste instantie een 

contract voor één jaar. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. ruime 

mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en professionalisering in de nationale en 

internationale context. 

 

Informatie en sollicitatie  

Voor meer informatie over de functie kunt u zich wenden tot Margi Kirschenmann, hoofd 

afdeling Educatie: m.kirschenmann@koncon.nl.  

Uw motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 1 juli 2020 via werving@koncon.nl.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 6 juli. 
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