
 

Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den 

Haag. Wij bieden HBO-bachelor- en masteronderwijs, alsmede 

vooropleidingen.  

 

Het Koninklijk Conservatorium is een internationaal gerenommeerd 

instituut op het gebied van muziek en dans dat studenten opleidt voor de top van de 

muziek- en danswereld. Er wordt een breed scala aan opleidingen geboden, waarvan enkele 

uniek in Nederland. Het conservatorium is internationaal georiënteerd; meer dan de helft 

van de studenten en ook een groot aantal docenten komt uit het buitenland. De school is al 

vele jaren volop aanwezig in het hart van het Haagse muziek- en dansleven en werkt nauw 

samen met culturele partners in tal van evenementen en festivals. De professionaliteit en 

bevlogenheid die wij van onze studenten verwachten, zien we ook terug bij onze collega’s.  

 

De School voor Jong Talent (SvJT) is uniek in Nederland. De SvJT integreert regulier 

onderwijs vanaf basisschool groep 7 met een opleiding dans en de vooropleiding muziek en 

beeldende kunst. Vanuit de SvJT kunnen de leerlingen doorstromen in HBO Dans, de laatste 

fase van de studie.  

 

Om ervoor te kunnen zorgen dat alles achter de schermen voor de leerlingen en studenten  

goed verloopt, is het team op zoek naar een medewerker onderwijsondersteuning SvJT 

en Hbo-dans (0,5 fte) 

 

Waar houd jij je zoal mee bezig? 

 het verzorgen op een juiste en correcte wijze van correspondentie naar ouders, 

leerlingen en studenten  

 het verzorgen van interne en externe communicatie m.b.t. open (studio) dagen, 

leerlingendagen, eindvoorstellingen en overige voorkomende projecten 

 administratieve ondersteuning t.b.v. auditie- en examenprocessen    

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een enthousiaste, communicatieve en proactieve ondersteuner die efficiënt en 

planmatig werkt en graag faciliteert. Je bent digitaal vaardig waardoor je efficiënt werkt. Bij 

voorkeur heb je ervaring met Osiris en Magister, of je bent in staat je deze programma’s 

snel eigen te maken. De functie is voor 20 uur per week, 4 uur per dag. Het onderwijs kent 



een aantal piekmomenten tijdens het studiejaar en we doen dan een beroep op je 

flexibiliteit.  

 

Wat bieden wij jou? 

Het conservatorium biedt jou een inspirerende en informele werkomgeving. Het is een 

nieuwe functie waarin je de vrijheid hebt om invulling te geven aan je werkzaamheden en 

daarnaast onderdeel uitmaakt van een professioneel team. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Het betreft een functie voor een tijdelijke periode van minimaal 2 jaar 

 Salaris gebaseerd op opleiding en relevante werkervaring (schaal 6 hbo-cao) 

• Aanstellingsomvang 0,5 fte, vakantietoeslag 8% en vaste eindejaarsuitkering 8,3% 

• Ruime verlofregeling, verlofopname zoveel mogelijk tijdens schoolvakanties 

• Goede pensioensregeling en ontwikkelingsmogelijkheden. 

• Mogelijkheden om tegen gunstige premies deel te nemen aan collectieve  

ziektekostenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 Een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor een dienstverband.  

 

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen Catharina Boon, adjunct-

directeur van de Dansvakopleiding, c.boon@koncon.nl. Sollicitaties, vergezeld van een 

curriculum vitae, kunnen tot uiterlijk 1 december 2018 worden gericht aan 

werving@koncon.nl.  
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