
 

 

Koninklijk Conservatorium  
 
Het Koninklijk Conservatorium (KC) vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO bachelor- en 
masteronderwijs, alsmede vooropleidingen. Er is een intensieve samenwerking met de 
Universiteit Leiden: studenten kunnen over en weer keuzevakken volgen, er is een PhD-
programma en een double degree traject.  
Het KC staat garant voor topkwaliteit. Onze internationale musici en –dansers zetten zich 
dagelijks in om de grootste talenten de beste opleiding te bieden. Daarvoor werken wij samen 
met gerenommeerde (gast)docenten en organiseren we internationaal aansprekende 
projecten.  
 
In onze bibliotheek hebben wij een uitgebreide collectie naslagwerken over muziek en dans. Je 
vindt er een grote verzameling van boeken, bladmuziek, tijdschriften, en audiovisueel 
materiaal. Al onze studenten, docenten en medewerkers hebben gratis toegang tot de 
bibliotheek en kunnen met hun pasje materiaal lenen. Zij kunnen ook verschillende databases 
raadplegen.  
In 2020 zal het KC samen met het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest 
verhuizen naar het Onderwijs- en Cultuur Complex aan het Spui in Den Haag. De 
bibliotheekcollectie van het KC zal dan worden ondergebracht in de Haagse Openbare 
Bibliotheek. Voor de organisatie van de verhuizing en de leiding van onze bibliotheek 
gedurende de komende 3 jaar zoeken wij op korte termijn een   

Interim Hoofd Bibliotheek, tevens Projectleider verhuizing (0,8 – 1,0 fte) 
 
Uw taken 
U vertegenwoordigt het KC in het project waarbij de collecties van de Openbare Bibliotheek en 
het KC worden samengebracht. De collecties zullen in de nieuwe locatie in samenhang met de 
collectie van het Nederlands Muziek Instituut worden gepresenteerd. Het voorbereiden en 
organiseren van de verhuizing betekent intensief overleg met de Openbare Bibliotheek en met 
het Nederlands Muziek Instituut over het op elkaar afstemmen van de collecties. U heeft ook 
een belangrijke rol in het begeleiden van het interne veranderingsproces dat de verhuizing en 
de nieuwe omgeving met zich meebrengt. 
Voorafgaand aan de verhuizing zal de dienstverlening aan de studenten en medewerkers van 
het KC op de huidige locatie ‘gewoon’ door moeten gaan. Dat houdt onder meer in: het 
beheren van de bibliotheekbegroting en-budgetten, het op peil houden van de fysieke collectie, 
zorgen voor materiaal ten behoeve van uitvoeringen, bewaken van de procedures met 
betrekking tot het uitlenen en innemen, verzorgen van het interbibliothecair leenverkeer, 
informeren van gebruikers en leiding geven aan de 4 bibliotheekmedewerkers. 
 
Wat verwachten wij van u? 

• Universitair/HBO werk- en denkniveau 

• Brede kennis van collectievorming en ontsluitingsmethoden; 

• Kennis van (multimediale) literatuur- en informatievoorzieningstechnieken; 

• Affiniteit met klassieke muziek en dans; 

• Visie op een passende informatievoorziening voor het KC en het kunnen uitdragen en 
implementeren daarvan; 

• Ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden, daadkrachtig en proactief.   
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie voor de duur van vooralsnog 3 jaar. De functie wordt gewaardeerd 
volgens schaal 11 van de cao-hbo. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden, een ruime vakantieregeling en goede opleidingsmogelijkheden. 
 
Informatie en sollicitatie 
Informatie over het Koninklijk Conservatorium is te vinden op onze website: www.koncon.nl. 
Nadere inlichtingen over de functie zijn in te winnen bij Margot Bebseler, Hoofd P&O. 
Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot uiterlijk 20 december 2018 worden 
gericht aan werving@koncon.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf de 2e week 
januari 2018.  
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