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De NVAO kent een positieve beoordeling van de

accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het

hotelmanagement van de Erasmushogeschool Brussel.

ONDERWIJSVISITATIE 

15, 16 & 17 november 2010

Op 15, 16 en 17 november 2010 vond de onderwijsvisitatie van de

opleiding Hotelmanagement (HM) plaats. Tijdens deze visitatie werd de

kwaliteit van de opleiding geëvalueerd door een commissie van

experten. De onderwijsvisitatie kadert in de opdracht van de Vlaamse

Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe

kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs.    

 

Sterktes
 

De commissie apprecieert de methodische aanpak bij de

totstandkoming van het opleidingsprofiel.

De doelstellingen van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door

vakgenoten en het werkveld aan de opleiding worden gesteld.

De commissie apprecieert de geïntegreerde structuur van de

opleiding die het gevolg is van een doordachte opeenvolging van

OPO's. 

 De commissie stelt vast dat de opleiding een geslaagde mix van

werkvormen hanteert.

De commissie stelt vast dat de opleiding ruim aandacht besteedt

aan de transparantie van het examengebeuren.

De commissie kwam in contact met een gedreven en teamgerichte

docentengroep.

De visitatiecommissie had de volgende samenstelling:

 

M. Cruysaert (voorzitter)

I. D'Haese

P. Serru

W. Van Respaille

P. Lenders (student) 

Meenemen naar de toekomst
 

De commissie besluit dat de differentiatie bij instroom nader moet

worden onderzocht via een grondigere analyse en interpretatie van

de instroomgegevens en monitoring van de uitvalproblematiek.

Studenten vinden authentieke cases erg motiverend maar de

commissie vindt dat in deze werkvorm nog verbeteringen mogelijk

zijn, o.a. m.b.t. de samenstelling en de grootte van de groepen.

Veel mogelijkheden op vlak van interactief gebruik van de

leeromgeving kunnen beter worden benut. 

In april 2020

staat de peer

review van HM

gepland.



INPUT VAN STAKEHOLDERS

Wat zeggen studenten?

 Wordt verder aangevuld met de resultaten van bevraging 2018-2019.

 

 

Wat vindt het werkveld?

De opleiding HM betrekt jaarlijks het werkveld via de resonantiecommissie. Via
de resonantiecommissie worden het niveau en de inhoud van  een opleiding op
continue wijze afgetoetst aan het werkveld. 
 
Met haar locatie in het toeristische centrum van Brussel heeft de opleiding HM
grote voeling met de beroepspraktijk. Met ruim 180 hotels heeft Brussel immers
de sterkste hotelconcentratie in België. 
   

 

 

Wat de richting een meerwaarde geeft, zijn de vele praktijklessen.
Dit gaat van gastcolleges en seminaries, deelnemen aan
gastronomische events, hotelbezoeken tot buitenlandse stages. Ik
vind het leuk dat we voor onze hotelbezoeken een pak moeten
dragen. We moeten er ‘stijlvol’ uitzien en onze richting uitstralen.

Student HM
 



 

Wat zeggen de alumni?
 

Alumnibevraging 2017

 



 

Wat denken de werknemers ervan?

De medewerkersbevraging van 2018 toont mooie resultaten voor het

departement Management, Media en Maatschappij (MMM), waar de

opleiding IIM deel van uitmaakt. 

 

Werknemers zijn erg tevreden over:

 

De inhoud en uitdagingen van de job

De afwisseling in werkzaamheden

De mate waarin de aard van de job  overeenstemt met de

bekwaamheden en interesses

De mate waarin werknemers zelf autonoom beslissingen en

initiatieven kunnen nemen

 

Het personeel van departement MMM is tevreden over de

samenwerking met de directe collega's. 

 

Op vlak van leiderschap voelen werknemers zich gewaardeerd door de

direct leidinggevende en vindt er een goede samenwerking plaats

tussen werknemer en direct leidinggevende.

 

De overgrote meerderheid kan bij zijn collega's terecht als er

problemen zijn (93%).

 

To do 

 

 

Werkdruk: 

- hertekening taakbelastingsysteem

- werkdruk verspreiden over het hele jaar

- timemanagement

 

Duurzaamheid:

- studenten SW zijn vragende partij om rond duurzaamheid te werken

 

Infrastructuur: 

-beschikbare ruimtes opwaarderen

- stilteplekken ontwerpen

- drinkfontein op elke verdieping installeren

 

Transparantie/Betrokkenheid: 
- departementale nieuwsbrief verderzetten, digitale kalender integreren

 

Samenwerking met hogeschooldiensten en tussen opleidingen: 
- expertise uitwisselen

- samen lesgeven


