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
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 in binnen- en buitenland. De leeromgeving en de professionele
muziek- en danspraktijk lopen voortdurend in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd
op een sterke driepoot van onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen
het DNA van ons instituut.
Voor de afdeling Educatie van het KC zoeken wij een:
Hoofd Educatie (0,8 fte)
Het Hoofd Educatie is, samen met de opleidingscoördinatoren, verantwoordelijk voor de
educatieve opleidingen op het KC zoals de bacheloropleiding Docent Muziek, de
masteropleidingen ‘Instrumental/Vocal Learning & Teaching’ en ‘Music Education
according to the Kodály Concept’, en de educatieve vakken en Minor Educatie in de
bacheloropleiding Muziek. Deze opleidingen zijn onderdeel van het Center of Knowledge
in Music Education (CKME), een samenwerkingsverband met CODARTS Hogeschool
voor de Kunsten Rotterdam, waarin de educatieve activiteiten van beide conservatoria zijn
ondergebracht. Het Hoofd Educatie KC zal (als ‘Duo-Hoofd’) samen met het Hoofd
Educatie CODARTS werken aan de verdere vormgeving van het CKME. Tevens zal het
Hoofd Educatie KC een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een educatieve
agenda voor het in 2021 te openen Onderwijs- en Cultuur Complex in het centrum van
Den Haag, waar het KC op het gebied van educatie nauw zal samenwerken met het
Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater.
Functie eisen: het Hoofd Educatie
• Beschikt over door opleiding of ervaring verkregen academisch denk- en
werkniveau;
• Heeft kennis en ervaring opgedaan, en een netwerk opgebouwd in een voor deze
functie relevant (onderwijs)werkveld en is bekend met het (internationale) hoger
muziekvakonderwijs;
• Is een verbinder die de samenhang tussen de opleidingen en binnen het
docententeam bewaakt, heeft oog voor samenwerking van docenten, studenten
en medewerkers;
• Heeft een onderwijsinhoudelijke visie op de rol van educatie in het hoger
muziekvakonderwijs in een doorlopende leerlijn – vooropleiding, bachelor en
master – en weet die om te zetten in strategische en operationele beleids- en
organisatiedoelen;
• Heeft een visie op muziekonderwijs zoals in het funderend onderwijs en het
buitenschoolse werkveld;
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•

Heeft ervaring met en een visie op onderzoek naar 'muziek in onderwijs &
educatie';
Heeft een open houding, is benaderbaar voor medewerkers en studenten en
positioneert zich zichtbaar in de organisatie;
Is een strateeg en netwerker die in staat is de positie van het KC op het gebied
van educatie regionaal, nationaal en internationaal te versterken;
Belangrijke kenmerken van het Hoofd Educatie: visionair, samenbindend
leiderschap, innovatief en consistent, organisatiesensitief, omgevingsbewust,
ondernemend.

Wij bieden
Een boeiende en veelzijdige functie in een inspirerende werkomgeving met volop
mogelijkheden voor eigen inbreng. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan
voor een periode van één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De
functie wordt gewaardeerd volgens schaal 13 van de cao-hbo. De cao-hbo kent daarnaast
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een dertiende maand, een ruime
verlofregeling, pensioenregeling (ABP), ziektekosten- en reiskostenvergoeding en
opleidingsmogelijkheden.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met Martin Prchal,
adjunct-directeur KC: m.prchal@koncon.nl. Sollicitaties met CV en motivatiebrief kunnen
tot uiterlijk 21 juni worden gericht aan werving@koncon.nl. De eerste ronde
sollicitatiegesprekken zal waarschijnlijk worden gepland in de week van 1 juli.

