
 

 

Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO bachelor- en 

masteronderwijs, diverse vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden 

diverse keuzevakken en een PhD-programma. 

 

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium (KC) betekent studeren aan het oudste 

conservatorium van Nederland, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met 

traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en 

topdansers lesgeven. Ons onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en 

presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, 

instellingen en vakgenoten. Onze afgestudeerden beheersen niet alleen artistieke en 

technische vaardigheden op het hoogste niveau, maar hebben ook een onderzoekende 

houding en een levenslange nieuwsgierigheid ontwikkeld, die past bij de musicus of 

danser(es) in de 21ste eeuw. De professionaliteit en bevlogenheid die wij van onze 

studenten verwachten zien we ook terug bij onze collega’s.  

In 2021 verhuist het KC naar het nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum aan het Spui in 

Den Haag samen met het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. 

 

Per 1 februari 2020 zoeken wij een  

Coördinator Externe Samenwerking en Stages (0,8 fte) 

 

Waar houd jij je zoal mee bezig? 

De coördinator faciliteert en organiseert externe samenwerkingsactiviteiten met onze 

partners in Den Haag, waaronder de partnerorganisaties in het nieuwe onderwijs- en 

cultuurcentrum. Daarnaast ontwikkelt, organiseert en bewaakt de coördinator de stages 

voor de studenten in de bacheloropleidingen muziek, docent muziek en sonologie. 

 

Jouw belangrijkste taken 

- Opbouwen en onderhouden van contacten met het werkveld 

- Zorgen voor de uitvoering van het onlangs gesloten convenant met het 

Residentie Orkest. 

- Regelen van stageplekken bij partnerorganisaties, zoals (internationale) scholen, 

podia, orkesten, muziekscholen, buitenschoolse opvang, buurt- en 

asielzoekerscentra, speciaal onderwijs, festivals voor experimentele muziek en 

instituten voor nieuwe media en geluidskunst. 

- Opstellen van stagecontracten met de partnerorganisaties en de stagiaires. 

- Faciliteren en organiseren van bijeenkomsten met afdelingshoofden en 

coördinatoren, stagecoaches en docenten die betrokken zijn bij de 

samenwerkingsactiviteiten en stages. 

- Begeleiden van studenten bij het organiseren van de stages. 

- Administratieve ondersteuning van de samenwerkingsactiviteiten en stages. 

 

Wie zoeken wij? 

Een kandidaat met minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in het bezit van een 

master diploma. Je hebt aantoonbare relevante werkervaring, bent bekend met het 

werkveld en weet op creatieve en effectieve wijze contacten te leggen en te onderhouden. 

Je weet het KC op een passende wijze te representeren. Je hebt overtuigingskracht en 

kunt helder en correct communiceren, zowel in het Nederlands als in het Engels. Je bent  

servicegericht, veerkrachtig en stressbestendig. 

 



 

De functie in deze vorm en positionering is relatief nieuw en kan door de coördinator voor 

een groot deel zelf worden ingericht, in nauwe afstemming met de collega’s van de 

betrokken afdelingen. 

 

Wat bieden wij jou?  

Het KC biedt jou een inspirerende en informele werkomgeving en een grote mate van 

zelfstandigheid in het uitvoeren van je werkzaamheden.  

- het betreft een structurele functie, waarbij gestart wordt met een jaarcontract.  

- het salaris is gebaseerd op opleiding en relevante werkervaring conform 

schaal 10 van de cao-hbo; 

- een jaarlijkse vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%; 

- een ruim aantal vakantiedagen dat grotendeels tijdens de schoolvakanties 

wordt opgenomen; 

- een goede pensioensregeling en aantrekkelijke studie-en 

ontwikkelingsmogelijkheden; 

- mogelijkheid om tegen gunstige premies deel te nemen aan een collectieve 

ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 

Informatie en sollicitatie 

Nadere informatie over het Koninklijk Conservatorium vind je op www.koncon.nl. Voor meer 

informatie over de functie kun je contact opnemen met Martin Prchal, adjunct-directeur 

onderwijs, m.prchal@koncon.nl. Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 

uiterlijk 5 januari 2020 worden gericht aan werving@koncon.nl. De eerste gespreksronde vindt 

plaats in de week van 13 of 20 januari. 
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