In de afdeling PI MUZIEK VOOR KLEUTERS bieden wij muziekonderwijs aan voor
kinderen vanaf 5 jaar. Aanvangsonderwijs in groepsverband voor acht verschillende
instrumenten, waarbij de kinderen het musiceren eerst auditief onder de knie krijgen en
pas later noten leren lezen. Enthousiaste en veelbelovende leerlingen uit PI stromen door
in ons Junior programma. Voor het PI onderwijs zoeken wij een enthousiaste
Viooldocent (0,12 FTE, twee dagdelen per week).
Wat ga je doen?
• Je werkt elke zaterdag in het PI programma met twee groepjes kleuters.
• Tijdens de vioollessen wordt de beheersing van het repertoire dat met de groep
zingend is geleerd en bewegend is ervaren, geïntensiveerd.
• Je leert spelenderwijs de basisvaardigheden van het vioolspel aan, op een
methodisch en didactisch verantwoorde manier.
• Het gezongen repertoire speelt bij deze lessen een grote rol, zodanig dat de
kinderen na enige tijd in staat zijn ritme, en later melodie van de liedjes,
daadwerkelijk te spelen.
• Je neemt musicerend deel aan de grote groepslessen (BMO) en overlegt
wekelijks met het team over de voortgang van het leerproces.
Wat neem je mee?
• Je hebt ervaring in het werken met jonge kinderen (5 tot 12 jaar) als viooldocent.
• Je bent als (beginnend) uitvoerend musicus op professioneel niveau actief.
• Je hebt kennis van de methodiek en didactiek van het vioolonderwijs.
• Je bent bereid je te verdiepen in het PI-concept en van daaruit te werken.
• Je bent bereid les te geven in aanwezigheid van ouders en collega’s.
• Je hebt aantoonbare pedagogische kwaliteiten m.b.t. de begeleiding van jonge
kinderen.
• Je bent in staat om in teamverband te overleggen en te reflecteren op de eigen
lessen. Je bent een teamspeler, creatief en flexibel.
• Je bent in staat les- en ontwikkelplannen voor het vioolprogramma (mede) te
schrijven. Je brengt eigen ideeën naar voren en staat open voor dialoog.
• Je hebt een open oor en oog voor collega’s en kinderen en bent in staat te
inspireren.
• Je beschikt over een bevoegdheidsverklaring docent en hebt een goede
beheersing van de Nederlandse taal (zowel schriftelijk als mondeling).
Wat bieden we jou?
• Een dynamische en uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving in
Amare, het cultuurpaleis van Den Haag.
• Je ontvangt een salaris tot maximaal €4.158,87 bruto per maand bij een volledige
werkweek (schaal 9 van de cao-hbo). De hoogte van je salaris hangt af van je
opleiding en werkervaring.
• De cao-hbo kent een ruime verlofregeling, 8% vakantietoeslag en 8,3%
eindejaarsuitkering.
• Daarnaast is het mogelijk om arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.
Over ons
Binnen het Koninklijk Conservatorium staat niet alleen de vakinhoudelijke ontwikkeling
centraal. Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten vormen samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij verzorgen HBObachelor en -masteronderwijs, vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit
Leiden minoren, wetenschappelijke masters en een PhD-programma.
Op onze School voor Jong Talent (SvJT) kunnen leerlingen vanaf groep 7 terecht om de
basis- en middelbare school te combineren met een voortraject op het gebied van dans,
muziek of beeldende kunst. De lat ligt hoog, want alleen diegenen die het
toelatingsexamen halen, worden op de SvJT toegelaten. Omdat de SvJT regulier basis-

en voortgezet onderwijs biedt, kunnen de leerlingen gewoon doorstromen naar het
middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of naar de universiteit. Maar
bovenal vormt het SvJT-onderwijs een uitstekende basis voor doorstroom naar een
opleiding van de Hogeschool der Kunsten Den Haag of een andere kunstopleiding. De
SvJT heeft het keurmerk ‘excellente school’ gekregen, onder andere vanwege het zeer
betrokken docententeam dat er alles aan doet om de talentontwikkeling van de leerlingen
maximaal te ondersteunen, maar er ook voor zorgt dat het diploma wordt gehaald.
Interesse?
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Annick van Gennip,
Interim Hoofd Muziek, School voor Jong Talent, via a.vangennip@koncon.nl, 0646084309. Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en motivatiebrief ontvangen
we graag uiterlijk 20 november 2022 via werving@hdkdenhaag.nl. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats in de maand november met een uitloop naar
december 2022. De uiteindelijke kandidaten geven één of meer proeflessen.
Acquisitie stellen wij niet op prijs. Het delen van de vacature in je netwerk natuurlijk wel.
Binnen de Hogeschool der Kunsten werken we aan een gemeenschap waarbij diversiteit
en inclusie als uitgangspunt gelden. We willen dat binnen onze Hogeschool het unieke
van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. We nodigen je daarom van harte uit om
te solliciteren en zijn benieuwd naar wie jij bent.

