SCHOOL VOOR JONG TALENT
Het Koninklijk Conservatorium (KC) vormt samen met de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij verzorgen HBO-bacheloren masteronderwijs, vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden
minoren, wetenschappelijke masters en een PhD programma.
Onze School voor Jong Talent biedt tevens primair en voortgezet onderwijs in combinatie
met een volwaardige muziekopleiding ter voorbereiding op een vakstudie in het HBO.
Deze muziekafdeling – Jong KC – werkt in het samenwerkingsverband Young Music
Talents in Europe nauw samen met special music schools en precolleges in Europa.
Voor het slagwerkonderwijs in de muziekafdeling Jong KC zoeken wij een enthousiaste,
ervaren en bekwame

Docent Drums Bijvak Jong KC (0,05 fte)

De functie
De drumdocent geeft drumles les aan de klassieke slagwerkers van de afdeling Jong KC
Slagwerk. Het gaat om individuele lessen van 30 minuten per week. De docent is in staat
om in nauw overleg met de docenten slagwerk het curriculum nader in te vullen.
Daarnaast overlegt de docent met de collega’s over de resultaten en de voortgang van het
onderwijs en maakt deel uit van de jury bij tentamens.

Het profiel
Ervaring:
- heeft praktische ervaring met drumonderwijs aan kinderen en jongeren (10-18 jaar)
- heeft ervaring met werken gericht op een professionele (vervolg)opleiding
- is als uitvoerend musicus actief
- is op muzikaal gebied allround ontwikkeld en in staat les te geven in verschillende
muziekstijlen
Inhoudelijke kwaliteiten:
- beschikt over methodische kennis t.a.v. het drumspel en kan deze kennis
geïndividualiseerd toepassen in onderwijssituaties
- beschikt over didactische vaardigheden t.b.v. individuele lessen en groepslessen
- is in staat ritmesectieklassen te leiden
- heeft aantoonbaar pedagogische kwaliteiten m.b.t. de begeleiding van kinderen en
jongeren
Persoonlijke kwaliteiten:
- heeft een open oor voor collega’s, docenten en studenten en is in staat te inspireren
- is een ‘teamspeler’, creatief en flexibel
Vereisten:
- bevoegdheidsverklaring docent drums
- bachelor diploma drums
- goede beheersing van de Nederlandse taal

Wij bieden
een dynamische functie in een inspirerende werkomgeving voor gemiddeld 1 dagdeel per
week (0,05 fte op jaarbasis). De functie wordt gewaardeerd in schaal 9 van de cao-hbo.
Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-hbo.

Informatie en sollicitatie
Informatie over het Koninklijk Conservatorium en de School voor Jong Talent is te vinden
op onze website: www.koncon.nl. Voor nadere informatie over de functie kan contact op
worden genomen met Annick van Gennip a.vangennip@koncon.nl of 06-46084309.
Sollicitaties, bestaande uit een korte motivatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 16
april 2021 via werving@koncon.nl.

Procedure
Na het verstrijken van de deadline wordt uit de kandidaten een selectie gemaakt. De
geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek dat is gepland in de
week van 10 mei 2021. Aan de uiteindelijke kandidaten zal worden gevraagd om een of
meer proeflessen te verzorgen.

