
 

 

KONINKLIJK CONSERVATORIUM 
 
Het Koninklijk Conservatorium (hierna KC) vormt samen met de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Het KC biedt HBO-
bachelor- en masteronderwijs, alsmede vooropleidingen. Het KC kent met haar 
oprichting in 1826 een zeer rijke historie. Vanaf de dag van de oprichting is de 
verbinding tussen vernieuwing en traditie een kernwaarde van het instituut. Het KC is 
een organisatie met een internationaal karakter. Zo is 65% van de circa 1000 
studenten afkomstig uit het buitenland. Het KC als geheel is een platte, 
kennisintensieve, vernieuwende en gepassioneerde organisatie. De internationale 
sfeer zorgt voor een rijke diversiteit aan artistieke ideeën en invloeden. 
 
Het KC wordt aangestuurd door de faculteitsdirecteur, tevens lid College van Bestuur 
van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De faculteitsdirecteur, de adjunct-
directeur Onderwijs, de adjunct-directeur Onderwijsondersteuning en Bedrijfsvoering 
vormen tezamen het Managementteam. Het Education Service Centre (hierna ESC) 
is onderdeel van de afdeling Onderwijsondersteuning en Bedrijfsvoering. Het ESC 
bestaat uit de teams Studentenadministratie, Planning en International Office. 
Het KC zoekt voor de verdere ontwikkeling van het ESC een  
 
 

HOOFD EDUCATION SERVICE CENTRE 
 
 

FUNCTIE-INHOUD 
In het afgelopen jaar zijn de drie teams van het ESC onder leiding van een 
interimmanager samengevoegd tot één afdeling. Vanaf 1 september jongstleden zit 
de afdeling ook fysiek op een nieuwe plek in de organisatie. In deze nieuwe opzet 
vormt het ESC het kloppend hart van de organisatie. Het hoofd ESC vormt een 
belangrijke brugfunctie tussen onderwijs en ondersteuning, ofwel tussen front en back 
office van het KC. Als hoofd van het ESC geeft u leiding aan ruim 9 fte verdeeld over 
de teams Studentenadministratie, Planning en International Office. 
 
Als Hoofd ESC bent u o.a. verantwoordelijk voor: 

 Een goed functionerend aanmeldings- en inschrijvingsproces.  

 Een goed functionerende studentenadministratie en een correcte registratie van 
studieresultaten, studievoortgang en diploma’s.  

 Een efficiënte planning van de roosters, examens en projecten.  

 Een optimaal gebruik van de softwaresystemen. 

 Het genereren en analyseren van relevante managementinformatie. 
 

FUNCTIE-EISEN 
De kandidaat die wij zoeken beschikt o.a. over de volgende kennis en ervaring: 

 Academisch werk- en denkniveau. 

 Ruime en solide leidinggevende ervaring en bij voorkeur werkervaring in en 
affiniteit met het (hoger) onderwijs. 

 Ervaring met het vormgeven, structureren en optimaliseren van 
onderwijslogistieke processen. 

 Affiniteit met kunstonderwijs en de inherente complexiteit van een 
conservatorium. 

 Heeft een visie op de positie en het functioneren van een 
(onderwijs)ondersteunende afdeling. 

 Is een geduldige bouwer. 

 Is een verbindend en meewerkend leider. 
 



 

 

BELONING 
Het betreft een boeiende, uitdagende en dynamische full time functie (40 uur) voor 
één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingeschaald conform de 
cao-hbo op schaal 12 (maximaal €5.300 op basis van 40 uur). Daarbij kent de cao-
hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%.  
 
Het KC heeft uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast biedt het 
KC een ruime vakantieregeling en gunstige mogelijkheden voor deelname aan een 
ziektekostenverzekering en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 
MEER INFORMATIE? 
De werving en selectie voor deze vacature wordt ondersteund door Bureau 
Leeuwendaal. Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat Werving & Search van Leeuwendaal en vragen naar adviseur Erik 
Frieling via telefoonnummer 088 00 868 00. 
 
Het uitgebreide functieprofiel kunt u hier downloaden: 
https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/?vacid=399 . 
 
 

HOE KUNT U SOLLICITEREN OP DEZE FUNCTIE? 
U kunt via de vacature op de website van Leeuwendaal  
https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/?vacid=399 uw belangstelling voor deze 
functie kenbaar maken door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw 
gegevens na te kijken en uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie 
graag voor 23 oktober 2017. 
Een pre-employment check maakt deel uit van de procedure, een assessment kan 
deel uitmaken van de procedure. 
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