
 

 

 

Besluit verlening accreditatie nieuwe opleiding hbo-master Leading Hotel Transformation van 

Hotelschool The Hague 

 

 
Datum                                      Bijlage                                Dossiernummer 
26 juni 2020 1 008968 

 

 

Beoordelingskader 

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, januari 2019 (Stcrt. 2019, nr. 3198) voor de uitgebreide (kdr. 2018) opleidingsbeoordeling. 

 

Bevindingen 

Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het bevoegd gezag van de 

Hotelschool The Hague te ‘s-Gravenhage in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen 

tot besluit van 2 juni 2020 naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft het bevoegd gezag geen 

gebruik gemaakt. 

 

De NVAO stelt vast dat het visitatierapport zorgvuldig tot stand gekomen is, deugdelijk gemotiveerd en 

navolgbaar is. De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport. 

 

Besluit 

Op grond van artikel 5.9, tweede lid, van de WHW besluit de NVAO accreditatie nieuwe opleiding te 

verlenen aan de opleiding hbo-master Leading Hotel Transformation van de Hotelschool The Hague te 

‘s-Gravenhage. De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als positief onder voorwaarden. 

 

De voorwaarden zijn: 

1. The programme needs to formulate a shared rationale that underpins the curriculum design, 

paying attention to the order in which courses are structured, progression of course content, 

increasing complexity of assignments, and the transparent allocation of study credits. 

2. The programme needs to have a solid recruitment plan in place to ensure the continuity of the 

master Leading Hotel Transformation. In addition, there needs to be a structure in place where 

teaching staff can systematically interact and therefore be collectively responsible for the content 

and quality of the full master programme.  

3. The programme needs to have a policy in place to permanently safeguard the objectivity of all 

student assessments. In addition, the delegated responsibility between the Exam Committee and 

the Assessment Committee should be clearly formalized in the Assessment Policy of Hotelschool 

The Hague and adequately internalized by the committee members. 

 

De termijn waarbinnen aan deze voorwaarden moet zijn voldaan, bepaalt de NVAO op 26 juni 2022. 

Vóór afloop van de termijn van de voorwaarden levert de instelling een rapport aan de NVAO waarin de 

instelling aangeeft hoe aan de voorwaarden is voldaan.  

 

De accreditatie treedt in werking op de dag dat het besluit bekend gemaakt is. Het besluit is van kracht 

tot en met 25 juni 2026. De uiterste aanvraagdatum van de volgende accreditatieaanvraag zal worden 

vastgelegd in het visitatierooster.  

 

Op grond van artikel 5.8, eerste lid, sub c, van de WHW worden na drie jaren de volgende aspecten van 

kwaliteit beoordeeld: 

a. het gerealiseerde niveau, gelet op hetgeen internationaal gewenst en gangbaar is, en 

b. de deugdelijkheid van beoordeling, toetsing en examinering van de studenten. 



 

 

 

Ten behoeve van genoemde beoordeling verstrekt de instelling uiterlijk twee en een half jaar na het 

besluit accreditatie nieuwe opleiding, namelijk 26 december 2022, het rapport aan de NVAO op grond 

van het ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, januari 2019’. De instelling is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

beoordeling. 

 

Den Haag, 26 juni 2020 

 

Namens het bestuur van de NVAO 

Voor deze, 

 

 

 

 

 

 

Dr. A. Luijten-Lub 

(bestuurder) 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door een 

belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar 

bedraagt zes weken. 

 

 

 
  



 

 

Bijlage 1: Administratieve gegevens 

 

Naam instelling 

Hotelschool The Hague 

Brin: 151 

 

Instellingstoets kwaliteitszorg 

Niet van toepassing. 

 

Naam opleiding 

hbo-master Leading Hotel Transformation 

 

ECTS 

60 ECTS 

 

Graad en graadtoevoeging  

Master of Arts 

 

Uiterste aanvraagdatum volgende accreditatieaanvraag 

Nader te bepalen 

 

Variant opleiding 

Voltijd 

 

Locatie opleiding 

Amsterdam 

 

Datum macrodoelmatigheidsbesluit 

27 mei 2020 

 

Datum aanvraag  

25 oktober 2019 

 

Advies Croho-onderdeel 

Economie 

 

Visitatiegroep 

Nader te bepalen (De opleiding dient ten minste twee jaar voor de vervaldatum gebruik te maken van de 

zogenoemde aprilronde om zelf zorg te dragen voor een indeling in een visitatiegroep. Daarna neemt de NVAO 

het besluit over de indeling in een visitatiegroep.) 

 

 

Bijlage 2: Visitatierapport (online gepubliceerd samen met het definitieve besluit) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


