Advies Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH)
Penvoerder: NHTV
03 november 2014
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 3
mei 2012, de rapportage van de NHTV over het Centre of Expertise van 30 juni 2014 van
het College van Bestuur aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het
jaarverslag 2013 van de NHTV.
De commissie heeft de voortgang beoordeeld aan de hand van de criteria die de minister
van OCW bij brief van 31 januari 2013 (OCW, 479233) aan de hogescholen bekend heeft
gemaakt.
De commissie heeft op 18 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality.
Op basis van de schriftelijke informatie en het gevoerde gesprek komt de commissie tot
het volgende oordeel ten aanzien van de twee hoofdcriteria.
Overwegingen ten aanzien van de integrale zwaartepuntvorming rond
onderwijs en onderzoek
De commissie constateert dat meer focus is aangebracht in de aanpak door onder meer
het organiseren van een intensieve en nadrukkelijke dialoog met het werkveld. Met de
aanstelling van een nieuwe directeur en het instellen van taskforces rond focusgebieden,
zijn de vragen uit de markt centraal gesteld. De commissie constateert dat het CELTH
hiermee goede voortgang heeft geboekt ten aanzien van de (geconcretiseerde) doelen en
dat de in 2013 benoemde aandachtspunten zijn opgepakt. Belangrijk daarin is ook het
geboden meerjarig perspectief tot en met 2016, dat een helder beeld verschaft over hoe
het CELTH stapsgewijs zal worden ontwikkeld, zowel procesmatig, inhoudelijk als
financieel. Een aandachtspunt is nog de verdere verbinding met het onderwijs door
bijvoorbeeld gezamenlijke minoren en de betrokkenheid van studenten bij onderzoek.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
De commissie stelt vast dat er een goede basis voor het CELTH is gelegd met de
aanpassingen in de organisatie- en governance-structuur. Concrete afspraken zijn
gemaakt binnen de organisatie en met partners. Het Centre beschikt over een
ondernemende trekker. De drie hogescholen zijn een formeel partnerschap voor
onbepaalde tijd aangegaan. De in kind en cash bijdragen vanuit de markt zijn aanzienlijk.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Leisure, Tourism & Hospitality een solide basis heeft gelegd die voldoende vertrouwen
biedt voor een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private(-publieke)
samenwerking in 2016 en verder.
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