Hotel Management School Maastricht breidt campus uit
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De bouw van 390 nieuwe duurzame woonunits voor eerstejaarsstudenten op de campus van Hotel
Management School Maastricht is gestart. Met het uitbreiden van de voorzieningen voorziet de
onderwijsinstelling in te kunnen spelen op de groeiende interesse vanuit het buitenland en 40 meer
studenten per jaar toe te kunnen laten tot de opleiding.
“De nieuwe studentenwoningen, die we samen met onze partner MA Hotelschool Develop CV ontwikkeld
hebben, zijn belangrijk voor onze onderwijsfilosofie en ambitie,” zegt Ad Smits, directeur van de faculteit Hotel
en Facility Management. “Met deze woonunits voor onze eerstejaarsstudenten krijgt onze campus een nieuwe
kwaliteitsimpuls en wordt nog aantrekkelijker voor studenten.”
HMSM is een onderdeel van Zuyd Hogeschool en heeft zich door de decennia heen ontwikkeld van een
vakopleiding met circa 30 studenten tot een hbo- en masteropleiding met 1.400 nationale en internationale
studenten.
Buitenlandse interesse
HMSM heeft jaarlijk circa 1.200 aanmeldingen per jaar en door middel van een selectieprocedure worden
jaarlijks 350 studenten toegelaten tot de opleiding. Met de nieuwbouw is gekozen voor een lichte groei voor
het aantal studenten, namelijk 390 studenten. De HMSM biedt een Nederlandstalige en een Engelstalige
onderwijsstroom aan. De laatste jaren groeit vooral de interesse voor de Engelstalige stroom van studenten uit
het buitenland.

Gefaseerde oplevering
Elke student is verplicht om het eerste jaar van de studie op de campus te wonen. Voor de studenten betekent
dit dat zij 24 uur per dag moeten functioneren in een hechte, internationale community. Dit community-idee
wordt ondersteund door het ontwerp van de nieuwe studentenwoningen. Steeds zijn een aantal kamers
gecentreerd rond een gezamenlijk community-ruimte.
Deze communities zijn verdeeld over drie gebouwen en te midden van elk van deze drie gebouwen is een
binnenplaats ontworpen. De nieuwbouw wordt gefaseerd opgeleverd tussen, naar verwachting, januari 2020
en januari 2021.
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