
 

 

Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO bachelor- en 

masteronderwijs, diverse vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden 

keuzevakken en een PhD-programma. 

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium (KC) betekent studeren aan het oudste 

conservatorium van Nederland, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met 

traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en 

topdansers lesgeven. Ons onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en 

presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, 

instellingen en vakgenoten. Onze afgestudeerden beheersen niet alleen de technische 

vaardigheden, maar hebben ook een onderzoekende houding en een levenslange 

nieuwsgierigheid ontwikkeld, die past bij een musicus of danser(es) op het hoogste 

niveau. De professionaliteit en bevlogenheid die wij van onze studenten verwachten zien 

we ook terug bij onze collega’s. In 2021 verhuist het KC naar het nieuwe onderwijs- en 

cultuurcentrum aan het Spui in Den Haag samen met het Residentieorkest en het 

Nederlands Dans Theater. 

 

In verband met het vertrek van onze logopedist zoeken wij 1 september 2019  

een Logopedist met kennis van de zangstem (0,3270 Fte)  

 

Tot de taken van de logopedist behoren: 

 Het verzorgen van groepslessen; 

- ‘Anatomy & Speech’ voor 1e jaars studenten Klassiek Zang, Oude Muziek 

Zang en Jazz Zang. 

- Presenteren/eigen stem en spraak voor 1e jaars studenten Docent Muziek  

             en het inrichten en organiseren van de praktische en theoretische toetsen voor  

             voor deze vakken, 

 Overleg en afstemming met het hoofd en de zangdocenten van de afdelingen 

Zang, Jazz Zang en Docent Muziek, 

 Individuele logopedische training, therapie en behandeling van zangstudenten en 

incidenteel ook van studenten met een ander hoofdvak,  

 Het initiëren, organiseren en verslagleggen van een medisch stemonderzoek 

i.s.m. met een KNO arts bij nieuwe 1e jaars studenten van genoemde   

afdelingen.  

 

  



 

Een groot deel van de studenten komt niet uit Nederland en het onderwijs wordt daarom 

gegeven in het Engels  De afdeling Docent Muziek is hierop een uitzondering, op deze 

afdeling worden de lessen in het Nederlands gegeven.  

De collega die wij zoeken beschikt over: 

 Parate kennis van de anatomie, fysiologie, fonetiek en pathologie van de 

(professionele) spreek- en zangstem; 

 (Basis)kennis van en inzicht in diverse zangstijlen, m.n. klassiek en jazz; 

 Kennis van diverse methodieken in spreken en zingen; 

 Logopedisch-technische vaardigheden voor therapie en training van de spreek- 

en zangstem, zowel individueel als in groepen; 

 Ervaring met spreken in het openbaar. Ervaring als zanger(es) is een pré;  

 Een goede  beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal en basiskennis 

van de uitspraak van het Frans, Duits en Italiaans;  

 Aantoonbare didactische vaardigheden. Het verzorgen van een groepsles kan 

onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 

Wij zoeken iemand met inlevingsvermogen, die goed kan observeren, en maatwerk kan 

leveren. Die zijn of haar kennis kan vertalen naar de praktijk en de theoretische stof op 

een aansprekende en verhelderende manier kan overbrengen. Wij verwachten dat de 

nieuwe collega op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden 

binnen het vakgebied.   

Wat bieden wij u: 

Het conservatorium biedt u een inspirerende en informele werkomgeving waarbinnen 

grote waarde wordt gehecht aan “Lifelong learning”. Wij bieden o.m. een eigen ‘staff 

development programme’ waarvoor extra betaalde uren beschikbaar zijn.. Aangezien er 

slechts één logopedist werkzaam is binnen onze organisatie zult u bij de start van uw 

werkzaamheden ingewerkt worden door de vertrekkende collega. 

Het werk wordt verricht in 34 lesweken in te vullen tussen september en eind juni, met 

uitzondering van herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie.  

  



 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

- er wordt gestart met een jaarcontract met aansluitend de mogelijkheid tot een 

verlenging; 

- het salaris is gebaseerd op opleiding en relevante werkervaring conform 

schaal 11 van de cao-hbo; 

- een jaarlijkse vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%; 

- een ruim aantal vakantiedagen dat grotendeels tijdens de schoolvakanties 

wordt opgenomen; 

- een goede pensioensregeling en aantrekkelijke studie-en 

ontwikkelingsmogelijkheden; 

- mogelijkheid om tegen gunstige premies deel te nemen aan een collectieve 

ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Informatie en sollicitatie: 

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Monica Damen, 

Hoofd afdeling Zang, m.damen@koncon.nl. Sollicitaties, vergezeld van een curriculum 

vitae, kunnen tot uiterlijk 31 maart worden gericht aan werving@koncon.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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