
 
 
Vacature Pedagogisch assistent  
 
School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
Opleidingen: Bachelor, Master, Educatie Dans en Educatieve master Master Muziek en podiumkunsten 
Tewerkstelling: contractuele gastprofessor (zonder barema) 
Volume: 60%  
Vereist niveau: bachelordiploma of diploma secundair onderwijs met minstens 5 jaar relevante en gelijkwaardige 
ervaring, getuigschrift van pedagogische bekwaamheid strekt tot aanbeveling. 
Duur: m.i.v. 06/01/2020 of aansluitend t.e.m. 20/09/2020 (verlenging van het contract is mogelijk na positieve 
evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen). 
Plaats van tewerkstelling: Campus deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 
Vacature: externe vacature  

Functieomschrijving  

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en 
ondersteunen van onderwijs, het beoefenen en ontwikkelen van de kunsten, het verrichten van 
onderzoek voor en over kunsten, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke 
dienstverlening en in onderwijs- en beleids(ondersteunende-)opdrachten. 

Als pedagogisch assistent zorg je voornamelijk voor: 

• de pedagogische ondersteuning van het opleidingshoofd Dans en Educatieve Master Muziek 
en Podiumkunsten en de artistieke coördinatoren van de opleidingen Dans en Educatieve 
Master van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bij de dagelijkse organisatie van de 
opleidingen;  

• het mee uitwerken van een efficiënte onderwijsorganisatie, en studentgerichte pedagogische 
instrumenten. Je formuleert voorstellen en neemt initiatief om interne processen bij te sturen 
met het oog op een kwalitatieve artistiek - pedagogische organisatie van de opleidingen;  

• onderwijskundige taken zoals opvolging van studenten, en docenten, evaluatie en feedback 
en kwaliteitsbewaking door monitoring van opleidingsonderdelen en opleidingsprogramma’s in 
samenspraak met de artistieke coördinatoren en het opleidingshoofd. 
 

Profiel  

• Je bezit een bachelordiploma of diploma secundair onderwijs met minstens 5 jaar relevante 
en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in de podiumkunsten.  

• Je hebt bij voorkeur ervaring in dans en onderwijs. 
• Een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid strekt tot aanbeveling. 
• Je hebt affiniteit met het danswerkveld, de kunstensector, het sociaal artistieke werkveld. 
• Je denkt creatief enthousiast mee en bent geïnteresseerd in interdisciplinair werken. 
• Je beschikt over goede ICT vaardigheden en kennis van Word en Excel. 
• Je bent flexibel en werkt volgens een variabel rooster.  

  



Je beschikt over de volgende competenties:  

• Oplossingsgericht, gestructureerd en nauwgezet zelfstandig werken.  
• Dienstbaar, efficiënt en zorg voor kwaliteit.  
• Flexibel; d.w.z. je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden.  
• Teamspeler, je werkt graag in team en deelt ideeën en opvattingen op een open manier.  
• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en drukt je vlot uit in Nederlands en 

Engels.  
• Betrokken, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor kwalitatief onderwijs.  

Wij bieden  
• Je wordt als contractuele gastprofessor (zonder barema) tewerkgesteld voor 60% m.i.v. 

15/12/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk 
na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en 
bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan 
een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.  

• Je ontvangt een brutoloon van 1613 € per maand.  
• Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een 

fietsvergoeding van 0,165 euro/km.  
• Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en 

medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische 
organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars 
levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.  

• Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je 
beperking of overtuiging is.  

Interesse?  

Stel je kandidaat en stuur een motivatie met CV in bijlage uiterlijk 6/12 naar  
Annouk Van Moorsel, annouk.vanmoorsel@ap.be  

Maandag 9 december vanaf 16u ontvang je bericht of je al dan niet uitgenodigd wordt voor een 
gesprek.  

Het sollicitatiegesprek is gepland op woensdag 11 december tussen 9u en 12u.  


