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Innovatieve injectie voor honderden mbo-
studenten in de Amsterdamse hospitality

Hoofddorp, 30 november 2020 – Het ROC van Amsterdam en het hotel NH Amsterdam

Zuid maken het, met ondersteuning van de gemeente Amsterdam, mogelijk dat de eerste 250

studenten uit de hospitality-sector deze week weer aan de slag kunnen in de praktijk. Dit aantal

zal in de komende maanden uitgroeien tot 750 studenten.

 

Het hotel NH Amsterdam Zuid aan de van Leijenberghlaan wordt tijdelijk ingericht als

trainingslocatie. Studenten toerisme, hotellerie en facilitaire dienstverlening,  gaan in de

huidige coronacrisis toch leren in de praktijk. Medewerkers van hotel NH Amsterdam Zuid en

docenten van de hospitality opleidingen zorgen samen voor de begeleiding van studenten.

 

⏲

https://nhhotels.pr.co/


Investering in de toekomst

Met deze krachtenbundeling van NH Hotel Group, ROC van Amsterdam en gemeente

Amsterdam nemen zij het initiatief om studenten noodzakelijke praktijkervaring op te laten

doen.

 

Wethouder Simone Kukenheim (MBO): ‘De maatregelen om de verdere verspreiding van het

Covid-19 virus te beperken hebben een grote impact op de hospitalitysector. Veel bedrijven

hebben hun deuren moeten sluiten en bezoekers en toeristen blijven weg. Dit heeft niet alleen

effect op ondernemers, maar ook op het mbo dat voor hun onderwijs afhankelijk is van leren in

de praktijk. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mbo-studenten die een hospitality

opleiding volgen ook daadwerkelijk praktijkervaring opdoen’.

 

Directie voorzitter Elvire Biegel van mbo college Centrum van het ROC van Amsterdam vult

aan: ‘In deze crisis is het nog belangrijker dat bedrijven en het onderwijs elkaar ondersteunen.

Doordat het hotel beschikbaar wordt gesteld voor onderwijs, kan een groot deel van onze

studenten hun opleiding succesvol afronden. Dat is belangrijk voor de studenten en een

noodzakelijke investering voor de toekomst’.

 

Regional Director of Operations Walter Kok van NH Hotel group is enthousiast. ‘NH Hotel

Group is van huis uit gefocust op talentontwikkeling. We werken daarbij graag samen met

onderwijsprofessionals om samen te investeren in de toekomst van de branche. We zijn blij dat

we de eerste studenten in NH Amsterdam Zuid hebben ontvangen. Zij zijn enthousiast van start

gegaan.’

 

House of Hospitality

Gemeente Amsterdam investeert samen met mbo-instellingen en bedrijfsleven in

toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs. Publiek private samenwerking is een

belangrijk onderdeel van de Amsterdamse MBO-agenda.

 

Betrokken organisaties zijn dan ook partners van het publiek private samenwerkingsverband

House of Hospitality. Studenten beschikken nu over een realistische leeromgeving waar zij

praktijktrainingen, real time opdrachten, simulatie oefeningen volgen. Met dit initiatief kunnen

honderden mbo studenten hun praktijkervaring opdoen. Een injectie die nu tijdens deze

coronacrisis broodnodig is!

 



OVER NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam,
Buenos Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship

NH Hotel Group NH Hotel Group is een gevestigde multinationale speler en een

toonaangevende operator van hotels op stedelijke locaties in Europa en Amerika. NH Hotel

Group exploiteert meer dan 350 hotels. Sinds 2019 werkt de onderneming samen met Minor

Hotels aan de integratie van hun hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk met

aanwezigheid in meer dan vijftig landen over de hele wereld. Samen bezitten de twee concerns

een portfolio van ruim 500 hotels, opgebouwd rond acht merken: NH Hotels, NH Collection,

nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana en Oaks. Bezoek onze newsroom voor persberichten en

afbeeldingen in hoge resolutie.

http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
https://nhhotels.pr.co/


hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/

NH Hotel Group Northern Europe
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