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Gegevens
Instelling
Locatie
Datum aanvraag

Dossiernummer
007920

Hotelschool The Hague 
Den Haag 
22 maart 2019

Beoordelingsprotocol
Artikel 2.6, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek 
Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, april 2019 (Stb. 2019,162)
Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024, mei 2018

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat het adviesrapport van het panel van deskundigen zorgvuldig, to t stand 
gekomen is en deugdelijk en navolgbaar is gemotiveerd. De NVAO richt zich bij deze vaststelling op de 
consistentie van het oordeel, de werkwijze van het panel, de procedurele eisen, de onderbouwing en de 
weging die het panel geeft.

Aanvullende informatie
De instelling heeft aan het panel aanvullende informatie toegestuurd, dit omvatte een brief en een 
aanvullende bijlage. Het panel hier kennis van genomen en heeft op basis van de informatie het oordeel 
niet gewijzigd.

De NVAO heeft in een gesprek met de panelvoorzitter een nadere toelichting gevraagd op het 
paneladvies. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de instelling een onvoldoende concreet uitgewerkt 
plan aan het panel heeft voorgelegd tijdens het bezoek.
Op verzoek van de instelling vond er een bestuurlijk gesprek plaats op 19 augustus 2019. In dit gesprek 
heeft de instelling haar zienswijze toegelicht. Het gesprek heeft niet geleid to t andere inzichten.

De NVAO constateert dat daarmee het negatief oordeel voldoende is onderbouwd.

De NVAO baseert haar besluit op het adviesrapport en de aanvullende informatie. De NVAO 
beoordeelt het plan voor de kwaliteitsafspraken als negatief.
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Advies
De NVAO adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap negatief te besluiten ten 
aanzien van het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Hotelschool The Hague.

Den Haag, 10 oktober 2019

Namens het bestuur van de NVAO,

(voorzi ter)

Bijlage 1

Adviesrapport


