KONINKLIJK CONSERVATORIUM
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
diverse keuzevakken en een PhD-programma. De School voor Jong Talent, waar
leerlingen basis- en voortgezet onderwijs kunnen volgen met een focus op muziek, dans
en beeldende kunst, maakt ook onderdeel uit van het Koninklijk Conservatorium.
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 artistieke en
technische vaardigheden op het hoogste niveau, maar hebben ook een onderzoekende
houding en een levenslange nieuwsgierigheid ontwikkeld, die past bij de musicus of
danser(es) in de 21ste eeuw. De professionaliteit en bevlogenheid die wij van onze
studenten en leerlingen 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 Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater.
Omdat onze decaan aan het einde van dit studiejaar met pensioen gaat, zijn wij op zoek
naar een
STUDENTENDECAAN (0,75 fte: 30 uur per week gespreid over ma-vr )
die op het Koninklijk Conservatorium zichtbaar en benaderbaar is, proactief opereert en
actief omgaat met signalen over het welzijn van studenten in het HBO en leerlingen in de
School voor Jong Talent. De studentendecaan ondersteunt studenten en leerlingen bij
problemen die de studie negatief beïnvloeden, en adviseert de directie en de
afdelingshoofden gevraagd en ongevraagd over de zorg en dienstverlening aan studenten
en leerlingen, en over alle zaken die van invloed zijn op het studenten- en
leerlingenwelzijn.

FUNCTIE-INHOUD
Als studentendecaan bent u o.a. verantwoordelijk voor:
• Begeleiden van studenten en leerlingen bij diverse hulpvragen en problemen die
van invloed kunnen zijn op hun studievoortgang en welzijn. Analyseren van de
knelpunten, afstemmen met afdelingshoofden en coördinatoren, doorverwijzen
naar interne voorzieningen of externe hulpverleners.
• Een proactieve inrichting van de zorg voor studenten en leerlingen: in
samenspraak met afdelingshoofden, coördinatoren en stafmedewerkers signalen
analyseren en (zo nodig) een hulpvraag formuleren, een plan van aanpak
opstellen en toezien op de opvolging met als doel preventie dan wel het
voorkomen van (een verergering van) klachten waar mogelijk.
• Zorgen voor informatie en voorlichting voor (verschillende groepen) studenten
en leerlingen.
• Initiëren en geven van trainingen/workshops/informatie aan staf/docenten.
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Bijhouden van wet- en regelgeving, trends, thema’s en ontwikkelingen en deze
vertalen in voorstellen voor beleid en dienstverlening gericht op het voorkomen
van studievertraging en –uitval.
Het (verder) ontwikkelen van specifieke expertise op het gebied van (voor het
muziek- en dansonderwijs relevante) problematiek omtrent studievoortgang en
studiebegeleiding
Adviseren van de directie, de afdelingshoofden en coördinatoren over individuele
en collectieve kwesties aangaande studieklimaat, studievoortgang,
profileringsfonds aanvragen, huisvesting, verzekeringen, etc.
Opstellen van evaluaties, managementinformatie en rapportages.
Onderhouden van functionele externe contacten en deelnemen aan landelijke
netwerken.

De decaan is tevens vertrouwenspersoon voor studenten, leerlingen en medewerkers.

FUNCTIE-EISEN
De kandidaat die wij zoeken beschikt o.a. over:
• Minimaal 5 jaar ervaring als decaan in een hoger (kunst)onderwijsinstelling.
• Kennis op het gebied van interculturele communicatie en ervaring in het omgaan
met een grote diversiteit aan culturen.
• Specialistische theoretische en praktisch gerichte kennis ten aanzien van
hulpverleningsmethodieken op tenminste HBO-niveau en bij voorkeur WOniveau.
• Affiniteit met de bijzondere leeromgeving van het conservatorium en de daarmee
samenhangende problematiek omtrent studievoortgang en studiebegeleiding, dan wel
de bereidheid deze affiniteit te ontwikkelen.
• Inzicht in hoe de culturele en sociaal-maatschappelijke achtergronden van studenten
en leerlingen van invloed kunnen zijn op sociaalpsychologische problematiek.
• Grondige kennis van de wet- en regelgeving voor het hoger onderwijs en de daarmee
verbonden procedures.
• Kennis t.a.v. hulpverleningsinstanties en de inrichting van- en wet- en regelgeving
rond zorg in Nederland.
• Sterke communicatieve vaardigheden, beheersing van diverse gesprekstechnieken,
ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen/workshops.
• Een toegankelijke persoonlijkheid, positieve en evenwichtige uitstraling, discreet,
proactief, verbindend, analytisch en oplossingsgericht.
• Een scherp oog voor menselijk gedrag, emoties en onderlinge verhoudingen.
• Uitstekende beheersing van tenminste de Nederlandse en Engelse taal.
• Affiniteit met de kunsten en met muziek en dans in het bijzonder is een pre.

WIJ BIEDEN
Een boeiende en dynamische functie in een internationale en creatieve omgeving met volop
mogelijkheden om de functie van studentendecaan binnen het Koninklijk Conservatorium verder
te ontwikkelen en te profileren. Het dienstverband is in eerste instantie voor één jaar met uitzicht
op een vast dienstverband. De functie is ingeschaald in schaal 11 van de cao-hbo.

MEER INFORMATIE
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Martin Prchal,
adjunct-directeur onderwijs KC: m.prchal@koncon.nl. Informatie over het KC is te vinden
op onze website: www.koncon.nl.

SOLLICITEREN
Sollicitatiebrieven met CV ontvangen wij graag uiterlijk 12 mei 2019 via werving@koncon.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van mei.

