
 
 

Voor deelname aan de pedagogische lessen gelden de volgende voorwaarden: 

1. De student verzorgt ongeveer 15 lessen in de periode september 2022 tot en met 

januari 2023.  

2. Indien, bij langdurige afwezigheid van de student, dit aantal lessen niet kan worden 

gehaald, zal eerst getracht worden e.e.a. op te lossen door middel van vervanging.  

3. Een les duurt in principe 45 minuten (afhankelijk van het instrument kan het soms 

zinvol zijn de lestijd bij beginners in te korten) en wordt individueel gegeven, tenzij 

dit door de docent anders wordt aangegeven. Het is mogelijk dat de docent en/of een 

andere student een of meerdere lessen bijwonen ter observatie.  

4. De les wordt in principe gegeven binnen de muren van het Koninklijk Conservatorium 

zodat de student goed begeleid kan worden door docenten. De lestijd wordt in 

onderlinge overeenstemming tussen student en leerling vastgesteld.  

5. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid is het mogelijk dat (een deel van) 

de lessen online plaatsvindt.  

6. Er kunnen voor educatieve doelen video-opnames van de lessen gemaakt worden. In 

dat geval vragen wij u hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. 

7. De leerling zorgt zelf voor een instrument. NB: het KC verhuurt en verkoopt geen 

instrumenten.  

8. De leerling wordt geacht dagelijks tijd vrij te maken om te studeren. Ook het 

wekelijks volgen van de lessen is een noodzaak en voorwaarde. Een goede inzet van 

de leerling is noodzakelijk om de continuïteit van de student en van de leerling te 

waarborgen.  

9. Het Koninklijk Conservatorium behoudt zich het recht voor om, bij gebleken 

desinteresse van de leerling dan wel verregaande ongeschiktheid voor het 

instrument, de samenwerking op te zeggen. Besluiten hierover zullen bij voorkeur 

worden genomen in de eerste lesmaand en betreffen dan het mogelijk niet 

continueren van de lessen. Zulks vindt niet plaats dan na zorgvuldig overleg tussen 

alle betrokkenen.  

10. Bij verhindering van de leerling wordt dit tijdig aan de student doorgegeven.  

11. In geval van tussentijdse beëindiging van de lessen op initiatief van de pedagogische 

leerling dient hij/zij ons tijdig van deze tussentijdse beëindiging in kennis te stellen.  

12. Mochten er zich problemen met de lessen voordoen gelieve u per omgaande contact 

op te nemen met ondergetekende, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.  

13. Indien u na het beëindigen van de lessen nog een periode van 15 weken les wilt 

krijgen dient u zich opnieuw aan te melden voor het volgende schooljaar.  

14. Uw contactgegevens worden gedeeld met de student waarvan u les krijgt, zodat deze 

contact op kan nemen om praktische zaken met u af te stemmen.  

 

Afdeling Educatie Koninklijk Conservatorium educatie@koncon.nl 

 

 


