
Vacature 
artistiek-pedagogisch leider (M/V/X) 

 

De International Opera Academy (IOA) biedt een gespecialiseerde, voltijdse opleiding voor zangers en 
repetitoren van overal ter wereld. De IOA is een postgraduaat (type Bijzonder Hoger Kunstonderwijs1) 
voor operazangers en pianisten/repetitors. Het programma bereidt hen voor op een toekomstige carrière als 
professionele artiest. De IOA werkt samen met een internationaal docentenkorps en diverse partners: 
onderwijsinstellingen, operahuizen, muziektheaters, concertzalen en orkesten. 
De IOA is een bevoorrechte partner van Opera Ballet Vlaanderen en gesitueerd te midden van de bruisende 
en artistieke Bijlokesite, centrum Gent. 

Taakomschrijving 
Als artistiek-pedagogisch leider ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een actueel, up-to-date curricu-
lum gericht op een succesvol pedagogisch en artistiek opleidingsprogramma voor de IOA studenten. Je stelt kwaliteit 
voorop bij de verdere academisering en professionalisering van de IOA als één van de Hogere Kunstinstituten. Je draagt 
samenwerking met de professionele kunstenwereld hoog in het vaandel.  
Je draagt een gedeelde eindverantwoordelijkheid met de zakelijk leider voor de dagelijkse werking van de IOA. 
Je werkt intensief samen met het hoofd muziek, een jonge dynamische staf en een internationaal team van docenten en 
studenten.  
 
Je bent het gezicht en de stem van de IOA. Als geboren netwerker onderhoud je contacten met externe partners en 
sponsoren en bouw je dit netwerk verder uit. Doorheen alle taken en acties draag je de kernwaarden en visie 
van de IOA uit. Je draagt bij tot een warme organisatie waarin onderlinge waardering en een motiverende bedrijfscultuur 
centraal staan.  Je hebt een hart voor studenten. 
 
Algemeen sta je samen met de zakelijk leider in voor de vertaling van de doelstellingen in concreet beleid, steeds in 
overeenstemming met de maatschappelijke tendensen en met de regelgeving van de overheden. Tijdens het eerste 
mandaat2 werk je binnen het kader van de goedgekeurde beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid. 
Als artistiek-pedagogisch leider leg je verantwoording af aan het bestuursorgaan van de IOA, waarmee je een 
openhartige en loyale band opbouwt.  

Competenties 
• Je hebt beleidsvormende en leidinggevende competenties en ervaring; 
• Je werkt collegiaal en in goede verstandhouding samen met de zakelijk leider, die hiërarchisch op hetzelfde niveau staat als jij; 
• Je geeft leiding vanuit visie en vertrouwen; 
• Je hebt daadkracht en straalt autoriteit uit; 
• Je hebt een duidelijke visie op het management van een instelling voor hoger onderwijs en op de talentontwikkeling van 
            jonge artiesten;  
• Je kan constructief omgaan met veranderende omstandigheden en beschikt over het vermogen om een organisatie door 
           vernieuwingsprocessen te loodsen; 
• Je kent de wetmatigheden van de professionele operacontext en de brede kunstensector;  
• Je hebt een sterke affiniteit met de kunsten en de culturele sector, meer in het bijzonder met (hedendaagse) opera- en muziek-

theater;  
• Je ziet opera als een levende kunstvorm; 
• Je kan terugvallen op een relevant professioneel netwerk; 
• Je bent een gedreven netwerker en scherpe communicator; 
• Je functioneert in een internationale context; 
• Je stelt het welzijn van jouw team, studenten en docenten voorop; 
• Je bent een people manager, ervaren in het aansturen en motiveren van teams; 
• Je kan enthousiasmeren en inspireren;   
• Je bent integer en betrokken; 
• Je werkt vlot samen; 
• Je bent stressbestendig; 
• Je hebt een kritische ingesteldheid; 
• Je bent flexibel. 

1 Codex Hoger Onderwijs dd. 11 okt. 2013
2 Een mandaat loopt gelijk met de vijfjarige periode van de beheersovereenkomst (einddatum 31/12/2026).



Voorwaarden 
• Je hebt relevante ervaring in een pedagogische of artistieke context; 
• Je hebt minimaal een basiskennis Nederlands. Je hebt een uitstekende kennis van het Engels. 
• Bijkomende talenkennis is een pluspunt; 
• Je hebt een masterdiploma of bent gelijkgesteld door ervaring;  
• Je bent beschikbaar voor occasioneel avond- en weekendwerk. 
 
 
De IOA biedt 
• Een uitdagende en gevarieerde job binnen een boeiend werkkader; 
• Een deeltijds contract voor indiensttreding vanaf 1 januari 2023; 
• Binnen een aanstelling van onbepaalde duur wordt het eerste mandaat van artistiek-pedagogisch leider 

toegewezen voor een termijn die samenvalt met de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid (einddatum 
31/12/2026). Het mandaat kan meermaals worden hernieuwd voor een periode van vijf jaar na positieve evaluatie; 

• Een loon aangepast aan je kennis en ervaring volgens de barema’s van PC 329.01;   
• Tussenkomst in woon-werkverkeer; 
• Een dynamisch jong team; 
• Opleidingsmogelijkheden; 
• Een fijne, vlot bereikbare werkplaats op de mooie Bijlokesite in het centrum van Gent, op tien minuten wandelen van 

het treinstation Gent-Sint-Pieters.  

Heb je zin om onze ploeg te vervolledigen? 
Solliciteren kan door uw dossier t.a.v. de voorzitter van de IOA Stefaan De Ruyck in te dienen via het kandidatenformulier. 
 
U wordt verzocht bij uw kandidaatstelling te voegen: 
• een volledig curriculum vitae; 
• motivatiebrief.  
 

Deadline: 23 oktober 2022 (uiterlijk middernacht). 
 
Weerhouden kandidaten zullen door een selectiecomité van de IOA uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. 
De geselecteerde kandidaten kunnen onderworpen worden aan een aanvullend assessment en externe jury. 
 
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 en 14 november 2022.  

Info & vragen (opvragen beheersovereenkomst):  jannahvannevel@ioacademy.be, 0494 89 97 49

https://airtable.com/shriIGSw6fYgzx197


Vacancy
Artistic-Pedagogical Manager (M/F/X)

 

The International Opera Academy (IOA) provides a specialized, fulltime programme for singers and 
repetiteurs from across the globe. 
The IOA is a postgraduate programme (type: Specialised Higher Arts Education)1 for opera singers and 
repetiteurs. The course prepares them for future careers as professional artists. The IOA cooperates with 
an international staff of teachers, and with several partners: educational institutions, opera houses, musical- 
theatre companies, concert halls and orchestras. The IOA is allied with Opera Ballet Vlaanderen, 
and situated at the bustling artistic site of De Bijloke, at the centre of Ghent. 
 
Job Description 
As artistic-pedagogical manager, you are responsible for developing a contemporary, up-to-date curriculum in order 
to provide a successful pedagogical and artistic educational trajectory for IOA students. The quality of the IOA’s further 
academic and professional status – as a Specialised programme for Higher Arts Education – is your main priority. 
You place a high value on cooperation with the professional world of arts. 
Together with the IOA business manager, you share the final responsibility for the IOA’s daily operations. 
You cooperate closely with the IOA Head of Music, the IOA’s young and dynamic staff, and an international team of 
teachers and students. 
You are the face and voice of the IOA. As an excellent networker, you maintain your contacts with external partners and 
sponsors, and further expand this network. In all your tasks and actions, you convey the IOA core values and vision. 
You are an integral part of a welcoming organisation, with mutual appreciation and a supportive working environment 
taking a central place. You are passionate about working with students. 
 
Overall, you and the business manager are responsible for policy-making and putting the IOA goals into practice, 
always in conversation with societal tendencies and government regulations. During the first mandate2, 
you work within the framework of the approved Management Contract between the IOA and the Flemish Government. 
As artistic-pedagogical manager, you are accountable to the IOA governing body, with whom you develop 
a candid and loyal relationship.  

Competences 
• You are experienced and skilled in policy development and management; 
• You cooperate with the business manager, who holds the same hierarchical position as yours, as colleagues and in good under-

standing; 
• You lead with vision and confidence; 
• You are decisive and demonstrate authority; 
• You have a clear vision about the management of an institution for higher education, and about the talent development in young 

artists; 
• You are able to deal with changing circumstances in a constructive way, and you possess the ability to guide an organisation 

through processes of renewal; 
• You know the ins and outs of the professional opera working context, and the broader field of the arts;  
• You have a strong affinity with the arts and the cultural field, and specifically with (contemporary) opera and musical theatre;  
• You regard opera as a living art form;  
• You rely on a relevant professional network;  
• You are a passionate networker and strong communicator;  
• You thrive within an international context;  
• You prioritize the wellbeing of your team, students and teachers; 
• You are a people manager, experienced in the management and motivation of teams; 
• You are able to enthuse and inspire others; 
• You are sincere and engaged; 
• You cooperate with ease; 
• You are stress-resistant; 
• You have a positive and critical attitude; 
• You are flexible. 

1 Codex Hoger Onderwijs dd. 11 Oct. 2013
2 A mandate equals the five-year period of the IOA Management Contract with the Flemish Government (end date 31/12/2026)
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Conditions 
• You are able to demonstrate relevant experience in pedagogical or artistic contexts;  
• You have a minimal working knowledge of Dutch. Your knowledge of English is excellent. Additional language 

knowledge is a bonus; 
• You have a Master’s degree, or can demonstrate equivalent experience;  
• You are available for working evenings and weekends, on occasion.  
 
The IOA offers
• Challenging and varied work in an exciting organisation; 
• A part-time employment contract, starting on 1 January 2023; 
• Within the framework of a permanent position, the first mandate of the artistic-pedagogical manager is as-

signed for a term equalling the period of the IOA Management Contract with the Flemish Government (end date 
31/12/2026). Following a positive evaluation, the mandate can be repeatedly renewed by five years; 

• Salary reflecting your knowledge and experience according to the PC 329.01 scale; 
• Compensations for work-home transport; 
• A dynamic young staff; 
• Training opportunities;  
• An easily accessible place of work on the beautiful site of De Bijloke in the centre of Ghent, a ten-minute walk from 

the train station Ghent St Pieters. 
 

Would you like to complete our team? 
Apply by sending you file (addressed to IOA Chairman Stefaan De Ruyck) via the applicant form. 
With your application, include:  
• a complete curriculum vitae; 
• cover letter.  
 
Deadline: 23 October 2022 (midnight at the latest). 
 
Those who have been withheld will be invited by an IOA selection committee for a job interview. Selected candidates 
can be asked to participate in an additional assessment and external jury. 
 
Interviews will take place in the week of 7 en 14 November 2022.  
 
Information & questions (e.g. request of management contract with the Flemish government): 
jannahvannevel@ioacademy.be, 0494 89 97 49
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