Toelatingseisen
Hotelschool The Hague
4-jarig programma Bachelor in Hospitality Management (BA.HM)
Aanmelden vanuit havo/vwo
Alle havo- en vwo-profielen met een 2de moderne vreemde taal* in het eindexamenpakket zijn
toelaatbaar. Alleen het profiel havo Cultuur & Maatschappij** dient, naast een tweede moderne
vreemde taal, ook Economie of Management & Organisatie / Bedrijfseconomie in het
eindexamenpakket te hebben.
Aanmelden vanuit mbo
De mbo-4 opleiding Horeca Ondernemer Manager (H.O.M.) is toelaatbaar voor het 4-jarig
programma, mits een 2de moderne vreemde taal* onderdeel is van het eindexamenpakket. Deze
opleiding geeft onder bepaalde voorwaarden ook toegang tot het 2,5-jarig programma. Voor meer
informatie, zie toelatingseisen International Fast Track op onze website www.hotelschool.nl
Alle andere mbo-4 opleidingen met een tweede moderne vreemde taal* zijn toelaatbaar.
*Indien geen 2de
moderne vreemde
taal

Om als kandidaat te voldoen aan onze opleiding ben je verplicht om een
gewaarmerkt certificaat op minimaal A2 niveau volgens het common
European Framework of Reference for Languages te overleggen. Een bewijs
van deelnamen bij een taal instituut is voldoende voor je aanmelding.

Het certificaat moet minstens twee maanden voor je start overhandigd
worden.
Wij accepteren enkel inschrijvingen of certificaten van:
Duits: Goethe-Institut (Deelnamecertificaat and Goethe Zertifikat A2)
Frans: Alliance Française, DELF/DALF
Spaans: DELE, Don Quijote, Fuentes, Instituto Cervantes,
Portaal Trainingen, Siele
Overige instanties:
Information Planet, Education First, StudyTravel.

Let op: deze certificaten kunnen door verschillende instanties worden
aangeboden – het gaat hier om erkende en geaccrediteerde certificaten!
Andere certificaten worden niet geaccepteerd.
Op deze manier ben je verzekerd van een goede start op het juiste niveau in
jouw taallessen.

**Bij havo C&M:
Indien geen
Economie of M&O
of Bedrijfseconomie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Admissions Office via
admissions@hotelschool.nl.
Kandidaat dient bij de aanmelding een bewijs van inschrijving voor het
behalen van een deelcertificaat havo Economie of M&O aan te leveren of
een bewijs van inschrijving voor een intensieve cursus Economie, M&O,
bedrijfseconomie of Boekhouden. Cursussen via NTI / LOI worden niet
geaccepteerd. Het certificaat moet minstens twee maanden voor aanvang
van het programma overhandigd worden.
Aanbevolen instituut: Boekhoudcollege.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Admissions Office via
admissions@hotelschool.nl.

Niet verplicht, wel sterk aanbevolen
Werkervaring
Horeca; hotel, restaurant etc.
Internationale gerichtheid
Internationale (werk)ervaring

