
 

 

In verband het toekomstige pensionering van een van onze docenten van de School voor 
Jong Talent (SvJT) zijn wij op zoek naar een 

 

Docent Natuurkunde (0,5 fte).  
 
Wat ga je doen?  

• Je ontwikkelt en verzorgt natuurkunde lessen, hoofdzakelijk in de bovenbouw van 
de SvJT.  

• Je vertaalt vakinhoudelijke ontwikkelingen naar vernieuwing en verbetering van 
het onderwijs. 

• Je participeert in en/of geeft leiding aan projectgroepen met betrekking tot de 
ontwikkeling van onderwijs, toetsen en professionaliseringstrajecten. 

• Je bent aanspreekpunt en vraagbaak voor collega’s. 

• Je onderhoudt contacten met ouders. 

• Je levert een bijdrage aan de uitvoer van specifieke zorgtaken en taken ten 
behoeve van de schoolorganisatie. 

 
Wat neem je mee? 

• Je beschikt over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid natuurkunde. 

• Je hebt uitstekende coachende en didactische vaardigheden. 

• Je hebt affiniteit met de kunsten, muziek en het kunstonderwijs.  

• Je bent enthousiast over het ondersteunen en bijwonen van de voorstellingen,  
concerten en exposities van de leerlingen 

• Je bent flexibel, efficiënt en gericht op samenwerken.  

• Je hebt ervaring met het bijdragen aan een prettige en veilige leer- en 
werkomgeving.  

 
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 €5.127,39 bruto per maand bij een volledige werkweek 

(schaal 11 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 Het 
Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten vormen 
samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij verzorgen HBO-bachelor 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? 



 

Meer informatie over het Koninklijk Conservatorium is te vinden op onze website 

www.koncon.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan 

van Bilsen, Directeur SvJT via j.vanbilsen@koncon.nl. Sollicitaties, vergezeld van een 

curriculum vitae en motivatiebrief ontvangen we graag uiterlijk 30 januari 2022 via 

werving@hdkdenhaag.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de maand februari 

2022.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, 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. 
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