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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,
 de rapportage van de Hotelschool Den Haag van juni 2014 over voornoemde
prestatieafspraak van 3 november 2012 in het jaarverslag 2013, en
 de aanvullende informatie in de notitie van 30 juni 2014 aan de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De Reviewcommissie heeft op woensdag 3 september 2014 een gesprek gevoerd met
een vertegenwoordiging van de Hotelschool Den Haag.
Op basis van deze schriftelijke informatie en het gevoerde gesprek komt de
Reviewcommissie tot het volgende oordeel ten aanzien van de voortgang van de plannen
in bovengenoemde prestatieafspraak.
Overwegingen ten aanzien van onderwijsdifferentiatie
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Hotelschool Den Haag voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
onderwijsdifferentiatie te vergroten. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
Met het aanbieden van meer specialisaties zijn de keuzemogelijkheden voor studenten
vergroot. De Hotelschool Den Haag heeft stappen gezet bij de verdere ontwikkeling van
e-learning en het aantrekken van meer internationale studenten. De masteropleiding
Hospitality Management is in 2014 van start gegaan. Ten aanzien van de ontwikkeling
van honourstrajecten zijn nog geen beslissingen genomen, omdat men aarzelt over de
toegevoegde waarde gelet op de strenge ingangsselectie en de hoge kwaliteitsstandaard.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Hotelschool Den Haag voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
zwaartepuntvorming te versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
De samenwerking met het beroepenveld, zowel de hotelsector als in toenemende mate
de zorgsector, is goed ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met andere
buitenlandse hogeronderwijsinstellingen in het samenwerkingsverband Hotel Schools of
Distinction. Ook ten aanzien van de ambities voor valorisatie (omzet) en duurzaamheid
constateert de Reviewcommissie dat er voortgang is geboekt.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Hotelschool Den
Haag in voldoende mate een start heeft gemaakt met de uitvoering (conform artikel 13,
derde lid, van het Besluit Experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs, 2012) van de
afgesproken plannen met betrekking tot profilering en zwaartepuntvorming.

