
 

 

Hogeschool der Kunsten Den Haag 

 

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 

vormen samen de  Hogeschool der Kunsten Den Haag. De Hogeschool biedt een breed 

scala aan kunstopleidingen aan circa 1800 studenten uit meer dan 70 landen. Daarnaast 

verzorgt de school vooropleidingen aan jonge leerlingen in combinatie met primair en 

voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Universiteit Leiden is de Academie der 

Kunsten opgericht, waar minorprogramma’s, masteropleidingen en doctoraatstrajecten 

worden verzorgd. De Hogeschool is gevestigd op twee locaties in het centrum van Den 

Haag.  

 

Het kunstonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij niet alleen de vakinhoudelijke 

ontwikkeling centraal staat, maar ook de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij speelt fysieke 

en mentale nabijheid een grote rol. Dit is zowel een grote kwaliteit van het kunstonderwijs 

als ook een kwetsbaarheid waar wij ons bewust van zijn. Er zijn relatief veel individuele 

onderwijsvormen en er is een intensieve samenwerking tussen student en docent en 

tussen studenten onderling. Dit maakt het des te meer noodzakelijk om aandacht te 

hebben voor sociale veiligheid. Een belangrijk aspect hiervan is de aanwezigheid van 

structuren waarbinnen melding gemaakt kan worden van ongewenst of 

grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenspersonen en de klachtenprocedures spelen 

hierin een belangrijke rol.  

Binnen dit kader zijn wij op zoek naar een externe vertrouwenspersoon die wil bijdragen 

aan een sociaal veilige leer- en werkomgeving in onze Hogeschool..  

 

Vacature Externe Vertrouwenspersoon (gemiddeld ca. 4 uur per week) 

 

Als vertrouwenspersoon ben je laagdrempelig benaderbaar voor de studenten, leerlingen, 

cursisten, docenten en medewerkers met betrekking tot zaken rond integriteit, ongewenst 

en/of grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. Je biedt opvang in situaties waarin 

sprake is van ongewenste omgangsvormen door een luisterend oor en steun te bieden, 

informatie te verstrekken en advies te geven om het door de melder gestelde doel te 

behalen, binnen uiteraard de grenzen van het redelijk, waaronder het mogelijke doel een 

ongewenste situatie te (laten) stoppen. Je bent als toehoorder en steun van de melder 

aanwezig bij het gesprek tussen melder en gemelde, indien dit de wens van de melder is. 

Daarnaast geef je voorlichting over de integriteits- en gedragscode en de 

klachtenprocedures. Indien nodig begeleid en ondersteun je bij het indienen van een 

klacht. Je verleent waar nodig nazorg. Je werkt nauw samen en stemt geregeld af met 

onze interne vertrouwenspersonen.  

 

Je belangrijkste taken 

- Begeleiden en adviseren van de doelgroep over de omgang met ongewenst en/of 

grensoverschrijdend gedrag, om er voor te zorgen dat het doel van de melder 

zoveel mogelijk wordt bereikt, binnen de grenzen van het toelaatbare en vanuit 

de taak- en rolomschrijving van een vertrouwenspersoon. 

- Begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de 

klachtencommissie. 

- Geven van nazorg en zo nodig doorverwijzen naar interne aanspreekpunten of 

externe instanties. 

- Geven van voorlichting aan docenten, medewerkers, studenten en leerlingen 

over regelgeving en procedures, zoals de integriteits- en gedragscode en 

klachtenregeling.  



 

- Signaleren van (mogelijke) probleemgebieden rond ongewenste 

omgangsvormen, integriteit en sociale veiligheid binnen de Hogeschool en 

daarover adviseren aan het College van Bestuur en/of de faculteitsdirectie.  

 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een HBO-opleiding afgerond binnen het sociaal-agogische vakgebied  

• Je hebt ruime ervaring als vertrouwenspersoon of in het bedrijfsmaatschappelijk 

werk, binnen het hoger onderwijs, in een inclusieve en interculturele context en in 

een omgeving met complexe en gevoelige problematiek; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en de-escalatievaardigheden; 

• Je bent toegankelijk, empathisch en hebt oog voor sociale, ethische en 

professionele normen, waarden en omgangsvormen; 

• Je bent in staat verschillende belangen te onderscheiden, in conflictueuze 

situaties te opereren en tegelijkertijd professionele afstand te houden tot 

de casuïstiek;  

• Je hebt een goed gevoel voor gedrag van mensen, onderlinge verhoudingen en 

organisatiecultuur en doorgrondt situaties die ongewenste omgangsvormen 

kunnen veroorzaken; 

• Je handelt oordeelvrij vanuit een objectieve, onafhankelijke positie; 

• Je bent doortastend en bestand tegen (omgevings) druk; 

• Je hebt inzicht in ongewenst gedrag als discriminatie, (fysiek en/of mentaal) 

geweld en agressie, (seksuele) intimidatie, pesten en conflicten; 

• Je bent goed op de hoogte van de culturele trends omtrent beleving van 

uitsluiting en sociale (on)veiligheid en uitingsvormen daarvan binnen 

verschillende doelgroepen; 

• Je hebt kennis van klachtenprocedures, klachtencommissies en de Arbowet; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, mondeling en schriftelijk; 

• Je beschikt over een LVV persoonscertificaat.  

 

 

Samenwerking 

We gaan graag een verbintenis met je aan in de vorm van een opdrachtovereenkomst. Je 

bent in dienst van een werkgever buiten de Hogeschool of werkt als zelfstandige. Je bent 

op werkdagen beschikbaar en kunt binnen 24 uur op een melding reageren. Een 

passende vergoeding voor deze bereikbaarheid is onderdeel van de overeenkomst. 

Je ingeschatte tijdsbesteding is gemiddeld ca. 4 uur per week.  

 

 

Informatie en sollicitatie  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elke de Roos, studentendecaan, 

e.deroos@koncon.nl.  

Je sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, ontvangen we graag uiterlijk 4 juli 2021 

via werving@hdkdenhaag.nl. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 8 of 9 juli a.s. 

 

 

 

Wij streven naar een diverse en inclusieve organisatie en vinden het belangrijk dat dit 

onderwerp ruimte krijgt in onze dialoog. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent! 
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