
 

 Uitnodiging informatiebijeenkomst  

Hoger Hotelonderwijs Associate Degree (AD) Duaal in Emmen 

Mag ik u van harte uitnodigen op onze informatiebijeenkomst over onze “nieuwe” AD opleiding? 

Naast de succesvolle Ad bieden we vanaf september deze in Emmen ook in duale vorm aan. Het AD 

programma is een ideale manier om de capaciteiten van uw medewerker te vergroten. Een AD is een 

tweejarige HBO opleiding met grotendeels dezelfde inhoud als de eerste 2 jaar van de bachelor 

opleiding.  

Maar nu dus ook duaal. En dat is een combinatie is van werken en leren. Studenten passen het 

geleerde direct toe in de praktijk. De student, uw medewerker, ontwikkelt zich en u profiteert van 

professionele medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden.  

Graag vertellen wij u hier meer over tijdens de informatiebijeenkomst. Natuurlijk zijn uw 

medewerkers hierbij ook van harte welkom.  

 

Datum: woensdag 9 april 2014  

Locatie: Stenden Hogeschool, van Schaikweg 94, Emmen  

Tijdstip: 19.30 uur  

Werkt u in de gastvrijheidsector en wit u meer weten over deze opleiding, dan kunt u de brochure 

vooraf downloaden via: http://www.stenden.com/ihm . 

Heeft u nog vragen? Of wilt u zich aanmelden voor deze informatiebijeenkomst? Dat kan via: 

harry.jippes@stenden.com .  Ik verzoek u om daarbij het aantal personen waarmee u wilt komen te 

vermelden.  

Meer informatie over duale opleiding kunt u vinden op onze website.  

Voorafgaand is er een voorlichting van Logistiek & Economie AD Duaal. Deze start om 18.30 en 

hierbij bent u ook van harte welkom. Voor meer informatie en inschrijving hiervoor, kunt u contact 

opnemen met petra.van.dijk@stenden.com.  

 

Graag zie ik u op 9 april!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Harry Jippes  



Teamleider AD Hotelmanagement Emmen  

Stenden Hogeschool   

________________________________________ 

Ervaringen uit de praktijk:  

Ilse Baaten: "Blijven ontwikkelen"  

General manager Bilderberg hotel 't Speulderbos  

“Het is goed jezelf steeds te blijven ontwikkelen”  

“Ik ben, wat ze wel noemen, een 'self-made-woman'. Na de middelbare hotelschool (MHS) ben ik aan 

het werk gegaan. Daarnaast deed ik steeds bedrijfsrelevante opleidingen, maar behaalde tot nu toe 

nooit een volledig HBO-diploma. Toch is dat een belangrijke extra basis, vooral voor jonge general 

managers. Je bent daarmee zoveel beter voorbereid op de toekomst. Ik vind actueel bijblijven 

bovendien ook belangrijk met oog op het begeleiden van nieuwe jonge medewerkers. Studeren 

naast het werk vergt overigens wel veel discipline. Twee keer per maand ga ik een dag naar school, 

maar daarmee ben ik er nog niet. Er moet ook iets gebeuren: toetsen leren, opdrachten uitwerken. 

Dat is soms best pittig.”  

  

     

Luut van Assen: "Verbreden en verdiepen"  

Horeca-docent ROC Friese Poort  

“De lessen paste ik direct toe in de praktijk”  

“Het Hoger Hotelonderwijs sluit naadloos aan bij de praktijk. Ik werkte als chef-bediening bij 

Lauswolt in Beetsterzwaag. Een prachtige werkplek. Maar toen ik daar een leidinggevende functie 

vervulde, merkte ik dat ik toch wat vaardigheden miste. Ik wilde mijn kennis, opgedaan aan de 

middelbare hotelschool, daarom verbreden en verdiepen. Het Hoger Hotelonderwijs bleek daarvoor 

ideaal. De opdrachten die ik moest doen, kon ik direct in de praktijk toepassen. Het opstellen van een 

strategisch plan bleek bijvoorbeeld ook voor Lauswolt interessant. En bij de bouw van een nieuwe 

hotelbar kwamen de lessen projectmanagement uitstekend van pas. Ik onderhoud nog steeds 

contact met Stenden. Veel lesstof van toen gebruik ik nu zelf, in mijn eigen lessen.” 


