
Koninklijk Conservatorium                                

Het Koninklijk Conservatorium (KC) vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten de 

Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO-bachelor- en masteronderwijs, alsmede vooropleidingen. Er 

is een intensieve samenwerking met de Universiteit Leiden: studenten kunnen over en weer keuzevakken 

volgen, er is een PhD-programma en binnenkort start een double degree traject. Studeren aan het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag betekent studeren aan het oudste Conservatorium van Nederland dat al 

decennialang garant staat voor topkwaliteit, waar internationale topmusici en -(ex-)dansers lesgeven en waar 

traditie en ambacht onlosmakelijk zijn verweven met experiment en vernieuwing. Studenten en docenten van 

het Koninklijk Conservatorium komen van over de hele wereld en studeren en werken samen in een 

internationale en interculturele vibe die de muziek- en danswereld is. 

Voor de versterking van onze studentenadministratie zoeken wij een enthousiaste   

 

Medewerker Education Service Centre (0,9 fte, 36 uur)  

 

De afdeling Education Service Centre (ESC) is een nieuwe afdeling bestaande uit drie teams, 

Studentenadministratie, Planning en International Office. De Studentenadministratie ondersteunt de onderwijs- 

logistieke processen van aanmelding en toelating, studievoortgang, tot en met diplomering. Bij de Planning 

worden de studenten- en docentenroosters gemaakt, alsmede de planning voor het maatwerkonderwijs en de 

projecten die in het Conservatorium plaatsvinden. Het International Office ondersteunt onze buitenlandse 

studenten bij het regelen van hun studie aan het Conservatorium.  

Ons specifieke onderwijs vraagt om maatwerkondersteuning op professioneel en hoog niveau. De medewerkers 

van het ESC sturen en bewaken de onderwijsprocessen en leveren daarnaast op een servicegerichte wijze 

informatie en ondersteuning aan studenten, docenten, hoofden van afdelingen en ander personeel. 

De taken van de nieuwe Medewerker Education Service Centre liggen zowel op het vlak van 

Studentenadministratie als op het vlak van Planning en (dag)roostering.  

 

De werkzaamheden 

 Informeren en adviseren van van leerlingen (basis-/voortgezet onderwijs), studenten (HBO) en 

docenten (basis-/voortgezet onderwijs en HBO) volgens het nieuwe balieconcept van het ESC; 

 Zelfstandig voeren van een (complexe) studenten- en studievoortgangadministratie in Osiris en/of 

leerlingenadministratie in Magister; 

 Voorbereiding en afhandeling van toelatingen en beoordelingen/tentamens van studenten HBO of 

leerlingen basis-/voortgezet onderwijs; 

 Up-to-date houden en archiveren van leerlingen- en studentendossiers 

 Aanspreekpunt ten aanzien van alle aspecten van de leerlingen- en studentenadministratie; 

 Maken van het jaarrooster voor studenten en leerlingen in aanloop naar het school-/collegejaar; 

 Verwerken van verzoeken voor het reserveren van leskamers, oplossen van (ingewikkelde) verzoeken 

van studenten en docenten gedurende het jaar. 

 



Jouw profiel 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Goede kennis van diverse kantoorautomatiseringspakketten, zoals Word, Excel en Outlook; 

 Ervaring met het studievoortgangsysteem Osiris (HBO) en Magister is een pré evenals kennis van 

zaalreserveringssysteem Asimut of een roosterpakket; 

 Grote affiniteit met automatisering, je maakt je nieuwe systemen snel eigen en ziet het als een 

uitdaging om er zoveel mogelijk uit te halen; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Ook onder druk accuraat en dienstverlenend kunnen werken; 

 Proactief, flexibel en communicatief sterk; 

 Je krijgt er energie van om in een artistieke omgeving te werken waar je een ondersteunende en 

faciliterende rol hebt die structuur schept; 

 Klantvriendelijkheid staat voor jou immer centraal. 

 

Voor deze functie is het daarnaast van belang dat je graag in teamverband werkt, gemakkelijk inspeelt op 

veranderende omstandigheden, goed belangen kunt afwegen, prioriteiten kunt stellen en in staat bent 

processen te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zijn op zoek naar een kandidaat met werkervaring in 

een soortgelijke functie en zien dit graag terug in je sollicitatie. 

 

Wij bieden 

Een levendige werkomgeving met veel contacten. Het betreft een structurele functie, te beginnen met een 

tijdelijk dienstverband van 7 maanden met één maand proeftijd. De functie wordt gewaardeerd in schaal 7 

van de cao-hbo. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste 

eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en 

gunstige mogelijkheden voor deelname aan een ziektekostenverzekering en/of een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 

Informatie en sollicitatie 

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 Ansfrida Vreeburg, Hoofd Education 

Service Centre ad interim. tel. 06 18 56 83 29, email a.vreeburg@koncon.nl. 

 

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober 2017 via werving@koncon.nl.  
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