
 

Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den 

Haag. Wij bieden HBO-bachelor- en masteronderwijs, alsmede 

vooropleidingen.  

 

Het Koninklijk Conservatorium is een internationaal gerenommeerd 

instituut op het gebied van muziek en dans dat studenten opleidt voor de top van de 

muziek- en danswereld. We werken met passie voor en met de studenten om hen hierin te 

begeleiden. Er wordt een breed scala aan opleidingen geboden, waarvan enkele uniek in 

Nederland. Het conservatorium is internationaal georiënteerd; meer dan de helft van de 

studenten en ook een groot aantal docenten komt uit het buitenland. De school is al vele 

jaren volop aanwezig in het hart van het Haagse muziek- en dansleven en werkt nauw 

samen met culturele partners in tal van evenementen en festivals. De professionaliteit en 

bevlogenheid die wij van onze studenten verwachten, zien we ook terug bij onze collega’s.  

 

De studie Docent Muziek is een van de breedste opleidingen van het Koninklijk 

Conservatorium en is ideaal voor iedereen die lesgeven leuk vindt en liefde voor muziek 

koestert. De afdeling docent Muziek bestaat uit docenten, een coördinator en een hoofd van 

de afdeling. Om ervoor te kunnen zorgen dat alles achter de schermen voor de studenten en 

docenten op rolletjes loopt, is het team op zoek naar uitbreiding in de vorm van een 

medewerker onderwijsondersteuning (0,4 fte) 

 

Waar houd jij je zoal mee bezig? 

 Als ondersteuner werk je nauw samen met de coördinator en het hoofd van de 

afdeling.   

 De functie laat zich moeilijk in een aantal zinnen omschrijven, aangezien de 

werkzaamheden vaak ad hoc zijn, er van alles tussendoor komt en geen dag 

hetzelfde is. Er zijn een aantal structurele werkzaamheden te benoemen: 

 Het coördineren van de stages, dat wil zeggen, contact met stagescholen, indelen 

van stage coaches en het bijhouden van de begeleiding en de stage-uren. 

 Coördinatie van het werkproces rondom de verwerking en aanlevering van de 

toetslijsten. Hebben de docenten alles ingevuld mbt de tentamens, opdrachten, en 

cijfers en worden deze gegevens op tijd aangeleverd bij het Educations Service 

Centre?  

 Het beheren en verzorgen van het studiemateriaal, de module boeken. 

 Beantwoorden van diverse vragen van docenten en studenten.  



 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een enthousiaste ondersteuner die efficiënt en planmatig werkt en graag 

faciliteert. Iemand die het leuk vindt om als spin in het web te fungeren tussen studenten, 

docenten, en andere collega’s. Dit vraag creativiteit en flexibiliteit, welke prioriteiten stel ik  

en hoe cummuniceer ik? Je pakt voorkomende werkzaamheden op en toont initiatief hierin.  

Je communiceert helder en begrijpelijk, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Je 

hebt ruime ervaring met het ms office-pakket en hebt bij voorkeur affiniteit met muziek 

en/of dans. De functie is voor 16 uur per week, in ieder geval op maandag de hele dag en 

de overige uren zijn in overleg in te delen.  

 

Wat bieden wij jou? 

Het conservatorium biedt jou een inspirerende en informele werkomgeving. Het is een 

nieuwe functie waarin je de vrijheid hebt om invulling te geven aan je werkzaamheden en 

daarnaast onderdeel uitmaakt van een professioneel team. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Het betreft een structurele functie, waarbij gestart wordt met een tijdelijk contract 

 Salaris gebaseerd op opleiding en relevante werkervaring (schaal 6 hbo-cao) 

• Aanstellingsomvang 0,4 fte. 

• Ruime verlofregeling.  

• Vakantietoeslag van 8% en vaste eindejaarsuitkering van 8,3% 

• Goede pensioensregeling 

• Mogelijkheden om tegen gunstige premies deel te nemen aan collectieve  

ziektekostenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen Suzan Overmeer, 

coördinator en docent van de afdeling Docent Muziek, 070 3151418. Sollicitaties, vergezeld 

van een curriculum vitae, kunnen tot uiterlijk 17 september 2018 worden gericht aan 

werving@koncon.nl.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 24 september 2018.  
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