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De komende vier jaar gaan Mee-
ting Magazine en Efficient 
Hotel Partner zes studenten 

van Hotelschool The Hague (vestiging 
Amsterdam) volgen. Twee keer per jaar 
vragen we hen naar hun ambities, hun 
dromen en hun visie op de hospitali-
tybranche. Als aftrap van deze serie 
interviewde Marianne Kuiper, eigenaar 

van Efficient Hotel Partner en de Music 
Meeting Lounge, Director of Industry 
& Alumni Relations Paul Griep over de 
opleiding en uit welk hout de studenten 
zijn gesneden.

Persoonlijk heeft Marianne Kuiper nog 
altijd spijt van het feit dat zij de oplei-
ding aan Hotelschool The Hague niet 

heeft kunnen volgen. “De keuze voor deze 
opleiding was een vanzelfsprekendheid, toen 
ik een jaar of zes was, was ik al vastbesloten 
later de hotellerie in te gaan. Toen ik op 16-ja-
rige leeftijd de havo afrondde, werd mijn 
moeder echter ernstig ziek. Het verloop was 
uitermate onzeker en als enig kind wilde ik 
per se in de buurt van het ziekenhuis blijven 
waar mijn moeder veelvuldig verbleef. Al-
leen in Maastricht en Den Haag werd een 
hotelmanagementopleiding aangeboden en 
dat voelde voor mij als de andere kant van de 
wereld. Een no go dus.”

POPULAIRE OPLEIDING
De opleiding aan Hotelschool The Hague, 
die al in 1929 werd opgericht door de bran-
che zelf, is enorm populair. “De drukbe-
zochte open dagen zijn bedoeld om de 
potentiële studenten niet alleen zo volledig 
mogelijk te informeren, maar ook de sfeer 
(cultuur) te laten proeven”, vertelt Paul 

Griep. Hij is al 10 jaar verbonden aan de 
school en geeft zelf ook colleges. “Een open 
dag moet als het ware een feestje zijn en de 
energie die door de school stroomt, moet 
voelbaar worden. Na het bezoeken van de 
open dag kan de student in spe zich aan-
melden.”  

STRENGE SELECTIE
Slechts 500 studenten kunnen worden aan-
genomen (250 plaatsen in Den Haag en 250 
plaatsen in Amsterdam, verdeeld over twee 
intakeperiodes in februari en augustus). De 
studie is pittig en intensief. De school kent 
een strenge selectie en heeft mede daardoor 
een laag uitvalpercentage. Griep: “De school 
zoekt naar inspirerende leiders met een 
hart voor hospitality, die een bijdrage wil-
len leveren aan toekomst waarbij gastvrij-
heid de hoofdrol speelt. Dit betekent dat de 
kwaliteit van de instroom van een bepaald 
niveau moet zijn, anders kan er nooit een 
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Wat vindt de nieuwe generatie 
hospitalitymanagers belangrijk? Mogen 
in de toekomst alle personeelsleden 
tatoeages en piercings dragen of wordt 
een strak uniform overal de norm? En 
gaan alle hotels in de toekomst over 
op een groene bedrijfsvorming en 
spraakgestuurde kamers? 
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Nieuwe serie rond zes studenten van Hotelschool The Hague

De volgende generatie. 
Wie zijn zij? 
Wat willen zij?

EVEN VOORSTELLEN: 

DE ZES EERSTEJAARSSTUDENTEN

De volgende studenten zullen de 

aankomende vier jaar in de serie 

‘De toekomstige managers in de 

gastvrijheidsindustrie’ aan bod 

komen:

Fauve Eman 

- 20 jaar oud

- komt uit Nederland

-  heeft haar eigen kookboek   

gemaakt

Angus Zuill

- 20 jaar oud

- komt uit Schotland

- is ski-instructeur

Sam de Mooij

- 19 jaar oud

- komt uit Nederland

-  heeft de afgelopen 10 jaar in 

Spanje gewoond en daar veel 

hospitalty ervaring opgedaan

 

Mark Wolff

- 18 jaar oud

- komt uit Nederland

-  droomt al vanaf zijn zevende van 

een carriere in de hospitality-

branche

Razvan Dumitru

- 19 jaar oud

- komt uit Roemenië

-  de automotive-industrie is zijn 

passie en hobby

Marie Hussenet 

- 19 jaar oud

- komt uit Frankrijk

-  heeft de afgelopen 10 jaar op de 

Filipijnen gewoond en daar veel 

hospitalty ervaring opgedaan
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uitstroom van een bepaald niveau volgen. 
Om dit te bewerkstelligen moeten de 
kandidaten tijdens de selectiedagen een 
aantal testen afleggen, waaronder een 
taaltest Engels en een numerieke test. Een 
bepaald minimum niveau moet gehaald 
worden. De focus ligt vooral op de com-
petenties. Er wordt getoetst op passie 
voor de industrie, ‘sense of hospitality’ 
en er wordt diep ingegaan op de zoge-
noemde ‘customer service orientation’, 
sociaal communicatieve vaardigheden en 
attitude.” Alleen de best gemotiveerde en 
de meest geschikte kandidaten worden 
aangenomen. “Zeggen dat je ‘ontzettend 
graag met mensen werkt’ wordt lachend 
van tafel geschoven”, benadrukt Griep. 
“Dat is te voorspelbaar en heeft een ont-
zettend lange baard. Daar prikken we hier 
gelijk doorheen.” Wat wél in het voordeel 
werkt van de kandidaten, is ervaring in 
de hospitalitybranche of een servicege-
richte omgeving. “Iemand die de selectie-
dag komt bezoeken en geen flauw benul 
heeft hoe het er op de werkvloer van een 
hotel of restaurant toegaat, maakt minder 
kans.”  

EERSTE STUDIEJAAR
Van de 500 studenten die uiteindelijk 
worden aangenomen, is circa 60% vrouw. 

Ongeveer 45% van alle studenten heeft 
een internationale achtergrond (op de 
campussen in Den Haag en Amsterdam 
lopen ongeveer 75 verschillende nati-
onaliteiten rond). Eerstejaarsstudenten 
verblijven in het Skotel. Daar wonen zij 
in groepen met een gedeelde keuken en 
tweepersoonskamers. Tijdens dit eerste 
jaar bestaat de opleiding voor 80% uit 
academische scholing. De overige 20% 
is inclusief practical placement om het 
praktische aspect van de opleiding te 
leren kennen: receptie, keuken, bedie-
ning, housekeeping. Niet alleen vakken 
als marketing en ‘creating business value’ 
maken dus onderdeel uit van de studie. 
“Sinds de oprichting volgen hele genera-

ties hun opleiding aan deze school”, zegt 
Griep trots. “Van een aantal families stapt 
nu zelfs de vierde generatie aan boord.” 

BRANCHE ONDER DRUK
De branche waarvoor de studenten wor-
den opgeleid, staat sinds enige jaren onder 
druk. De corporate branche, waaronder 
het bank- en verzekeringswezen, trekt 
namelijk aan de afgestudeerden en biedt 
(mogelijk) sneller kansen om carrière te 
maken dan de hotellerie. Volgens Kuiper 
ontstaat hier een interessante discus-
sie. “Hoe veel ervaring moet je opdoen 
voordat je kan gaan leidinggeven? Hoe 
snel kun je groeien? Wat heb je daarvoor 
nodig? Wij zijn ontzettend benieuwd hoe 
onze zes eerstejaarsstudenten hier tegen-
aan kijken.”

Benieuwd naar onze studenten? Bekijk 
alvast het filmpje op het YouTube-kanaal 
van Meeting Magazine en lees de versla-
gen terug die vanaf de tweede helft van 
2019 in het digitale- en printmagazine zul-
len verschijnen. 
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Engels versus Nederlands

Omdat de Hotelschool The Hague 

een Engelstalige opleiding aanbiedt, 

spreken de studenten in het online 

introductiefilmpje op het YouTube-

kanaal van Meeting Magazine Engels. 

De artikelen zullen in het Nederlands 

in Meeting Magazine worden gepu-

bliceerd. Daarnaast verschijnt er 

op meetingmagazine.nl ook een 

Engelstalige versie van elk artikel.

Marianne Kuiper 
en Paul Griep

PERSONEELSUITJE?

maak er een feestje van!

KOM MET JE COLLEGA’S NAAR BLIJDORP! 
NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

Diergaardeblijdorp.nl/zakelijk | 010-443 14 31
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