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Besluit accreditatie en tot verlenging van het bijzonder kenmerk 
‘Kleinschalig en Intensief onderwijs’ hbo-bachelor Hotel Management van de 
Zuyd Hogeschool alsmede toetsing aan de praktijk

Beoordelingskaders
Beoordelingskader voor de beperkte (kader 2016) opleidingsbeoordeling van de NVAO 
(Stcrt. 2016, nr. 69458).
Criteria bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs, Nadere uitwerking, 2018. 
Toetsing aan de praktijk bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs, Richtlijn, 
2018.

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat het visitatierapport en het rapport bijzonder kenmerk zorgvuldig tot 
stand gekomen is, deugdelijk gemotiveerd en navolgbaar zijn. De NVAO baseert dan ook 
haar besluit op deze rapporten.

Besluit
Ingevolge het bepaalde in artikel 5a. 10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het college 
van bestuur van de Zuyd Hogeschool te Heerlen in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze 
op het voornemen tot besluit van 24 september 2018 naar voren te brengen. Van deze 
gelegenheid heeft het college van bestuur geen gebruik gemaakt.

De NVAO besluit accreditatie te verlenen en het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en 
Intensief onderwijs’ toe te kennen aan de opleiding hbo-bachelor Hotel Management (240 
ECTS; variant: voltijd; locatie: Maastricht) van de Zuyd Hogeschool te Heerlen. De opleiding 
kent de volgende specialisaties: Hotel Management, Food Service, Horizons in Hospitality. 
De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als goed.

De accreditatie gaat in op 28 september 2018 en is van kracht tot en met 27 september 
2024.

De NVAO besluit de geldigheidsduur van het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en Intensief 
Onderwijs’ toegekend aan deze opleiding te verlengen tot en met 27 september 2024.

Toetsing aan de praktijk
De NVAO stelt de positieve uitkomst vast van de toetsing aan de praktijk zoals beschreven 
in artikel 6.7c van de WHW. De NVAO stelt vast dat de opleiding kleinschalig en intensief 
onderwijs aanbiedt, dat is gericht op een bovengemiddeld onderwijsrendement en waarbij 
de activiteiten binnen en buiten het curriculum met elkaar zijn verbonden. Het advies van de 
aanvullende beoordeling is gedegen en voldoet aan de eisen van de praktijktoets.
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De NVAO zal de Minister van OCW van deze bevindingen in kennis stellen.

Den Haag,

Namens het bestuur van de NVAO

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 
Zuyd Hogeschool 
Brin: 25JX

Instellingstoets kwaliteitszorg 
Positief met vervaldatum 25 april 2022

Naam opleiding
hbo-bachelor Hotel Management 
240 ECTS
Opleidingscode Croho: 34411

Visitatiegroep
HBO Hotelmanagement

Graad en graadtoevoeging 
Bachelor of Arts

Uiterste aanvraagdatum volgende accreditatieaanvraag 
1 november 2024

Variant opleiding 
voltijd

Locatie opleiding 
Maastricht

Specialisaties 
Hotel Management 
Food Service 
Horizons in Hospitality

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


