
 

 

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 onze Quality Culture Office (QC) zoeken wij een 

 

Beleidsmedewerker Kwaliteitscultuur (1,0 fte) 

 

QC is een kleine afdeling  waar diverse analytische, adviserende, maar ook operationele 

taken elkaar afwisselen. Het draagvlak binnen het conservatorium voor de aanpak 

kwaliteitscultuur is van doorslaggevend belang bij de invulling, verdeling en prioritering 

van deze werkzaamheden. Bij QC zijn we steeds op zoek naar balans tussen wet en 

regelgeving van buitenaf en de inhoudelijke drang van gepassioneerde collega’s om hun 

vak optimaal vorm te geven. We werken daarbij met een aanpak waarin artistieke 

standaarden en onderwijskundige kwaliteit met elkaar verbonden worden. Juist bij een 

goede balans en op het snijvlak van deze belangen ontstaat een optimale 

kwaliteitscultuur, waarbij kunstenaars worden opgeleid die voldoen aan de  hoogst 

mogelijke eisen van artistieke kwaliteit. QC wil hierin een inspirerende, maar ook 

faciliterende en ondersteunende rol spelen.  

 

De functie 

De beleidsmedewerker kwaliteitscultuur levert inhoudelijke, adviserende en procesmatige  

bijdragen aan de implementatie van het beleid kwaliteitscultuur binnen het Koninklijk 

Conservatorium.  

Wij zoeken dan ook een collega met goed ontwikkelde diplomatieke kwaliteiten die zich 

soepel in de karakteristieke en zeer diverse organisatie van het Koninklijk Conservatorium 

kan bewegen. Goede kennis van de Engelse taal is daarbij een vereiste. 

De beleidsmedewerker is goed in staat zelfstandig te werken, overkoepelende processen 

te coördineren en toegewezen projecten tot het gewenste resultaat te brengen. Hij/zij 

beschikt over sterke analytische vaardigheden, onderzoekt de beleidsuitvoering en de 

mogelijkheden om deze te versterken. Het begeleiden van collega´s van andere 

afdelingen met werkzaamheden op het terrein van kwaliteitscultuur in hun takenpakket 

hoort hier ook bij. Tevens levert de medewerker een bijdrage aan werkzaamheden 

rondom accreditaties.  

Van de beleidsmedewerker wordt een actieve houding gevraagd binnen QC. Hij/zij 

rapporteert mondeling en schriftelijk (in zowel Nederlands als Engels) over de resultaten 

van de diverse kwaliteitsinstrumenten, kan deze relateren aan actuele ontwikkelingen in 

de omgeving en werkt op basis daarvan beleidsvoorstellen en -adviezen uit in overleg met 



 

het hoofd Quality Culture. De medewerker dient dan ook in staat te zijn om grote 

hoeveelheden informatie (resultaten van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeken) te verwerken en te analyseren en te kunnen werken met de 

enquêtesoftware van het KC (Evasys). De beleidsmedewerker rapporteert aan het hoofd 

Quality Culture. 

  

Wij bieden 

Het gaat om een zeer afwisselende baan in een klein en enthousiast team waarbij veel 

ruimte is voor creativiteit en eigen inbreng. Dit alles in een inspirerende omgeving waar 

met veel passie wordt gewerkt.  

Het betreft vooralsnog een dienstverband voor een periode van één jaar voor 1,0 fte. De 

functie wordt gewaardeerd volgens schaal 11 van de cao-hbo. Naast een goed salaris 

kent de cao-hbo aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ruime 

opleidingsmogelijkheden, een dertiende maand, een gunstige verlofregeling, 

pensioenregeling (ABP) en collectieve ziektekostenverzekering. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Martin Prchal, 

adjunct-directeur KC: m.prchal@koncon.nl. Sollicitaties met CV en motivatiebrief kunnen 

tot uiterlijk 22 september 2019 worden gericht aan werving@koncon.nl. De eerste ronde 

sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden in de week van 7 oktober 2019. 
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