Hoi hoi! Ik ben Isa Peerlings en ben een vierdejaars studente aan de
Hotel Management School Maastricht (HMSM). Mijn tijd aan de
hotelschool is bijna ten einde, waardoor ik veel heb om op terug te
kijken. Ik heb heel veel zin om mijn ervaringen met jullie te delen!
Waarom HMSM
Mijn keuze voor de HMSM kwam als een last-minute besluit. Voor ik
besloot om naar de hotelschool te gaan, wilde ik eerst de pabo gaan
doen maar vond dit carrière-pad te beperkt voor mijn ambities. Ik wist
echter al wel zeker dat, ondanks mijn vwo-diploma, ik een hboopleiding wilde doen, gezien ik meer van een praktische, dan
theoretische aanpak houd. Mijn tante, die lesgeeft aan de Stenden hotelschool in
Leeuwarden, raadde me aan om een keertje langs te komen bij haar, gezien ze dacht dat
studeren aan een hotelschool goed bij mij zou passen. Al na de eerste tien minuten van de
rondleiding was ik erg onder de indruk van het internationale karakter en de brede omvang
van het vakkenpakket. Ik voelde echter niet direct de connectie met deze specifieke school
en besloot daarom de HMSM te bezoeken tijdens een open dag. Zodra ik door de deur
stapte van de hotelschool in Maastricht, voelde ik me meteen erg welkom en besloot direct
daarna me aan te melden voor deze school. Een paar weken na de selectiedagen hoorde ik
dat ik was toegelaten en kon ik mijn tijd aan de HMSM starten!
De start
Het eerste semester zat vol met nieuwe indrukken. De eerste week startte met Boostcamp.
Dit is een introductieweek voor nieuwe studenten. We werden voorgesteld aan de
hotelindustrie en wat van ons verwacht werd als hotelschoolstudenten. Tijdens het eerste
semester hadden we elke drie weken, twee weken lang, praktijkweken. Deze praktijkweken
vonden plaats in het Teaching Hotel (in het kasteel naast de school) en in het
studentenrestaurant Refresh. Tijdens de praktijkweken leerden we werken in alle
operationele afdelingen van een hotel, zoals de housekeeping en de keuken. Dit was hard
werken, maar vooral ook heel erg leuk. Aan het einde van het semester organiseerde elke
klas een compleet gastronomisch evenement voor externe gasten. Mijn klas organiseerde
een evenement rondom het combineren van eten bij drinken, in plaats van drinken bij eten
(dit was mijn idee!).

Lyon, Frankrijk; ons eerste onderzoek op de HMSM
Het tweede semester draaide om het leren doen van onderzoek. We kregen een opdracht
waarbij we een bepaalde stad moesten analyseren. De lessen in dit semester waren
ontworpen om ons te ondersteunen bij het analyseren van een gebied, en om zo te kunnen
bepalen of een gebied geschikt zou zijn voor het starten van een hotel.

De eerste twee semesters zijn erg belangrijk, gezien het op de HMSM verplicht is genoeg
studiepunten te behalen om gegarandeerd door te gaan met de studie. Het lukte mij om alle
punten in één jaar te halen en ik was erg blij en trots om mijn propedeuse te ontvangen!

Een failliet hotel
Tijdens het derde semester werken we met een hotel simulatieprogramma. Dit
simulatieprogramma is opgezet rondom het concept dat een fictief hotel failliet is gegaan, en
dat de groep waarin jij zit, het hotel weer succesvol moet maken. Mijn groepje eindigde als
beste van de klas, maar won helaas niet van de andere klassen. Een andere belangrijke
focus was de voorbereiding op de stage die in het vierde semester zou plaatsvinden.
Op naar Barcelona
Mijn vierde semester speelde zich af in Barcelona, waar ik mijn eerste stage van vijf
maanden deed. Deze stage moet in het buitenland plaatsvinden in een vier- of
vijfsterrenhotel. Ik houd zelf niet erg van de klassieke vorm van luxe, dus ik ben voor het
hippe en jonge vijfsterren W Barcelona hotel gegaan. Ik werkte daar in alle Food & Beverage
afdelingen van het hotel, wat erg intensief was, maar ontzettend leuk. Het beste deel van dit
semester was de ervaring om te leven in een nieuwe stad in het buitenland.

Terug naar school
In het vijfde semester krijgt iedere groep een opdracht van een hotel in Nederland, Duitsland
of België. Ik heb een project gedaan voor het Inntel Zaandam hotel, wat je misschien wel
kent van de opgestapelde typisch Zaanse huisjes. Mijn groep heeft een compleet nieuw
concept voor de banqueting-functie van het hotel ontworpen.
Horizons in Hospitality
Het zesde semester biedt de mogelijkheid zelf je studie in te richten. Je kunt kiezen om twee
minoren te doen aan de HMSM, twee minoren te doen aan een andere hogeschool, een
uitwisselingsprogramma in het buitenland te doen of om een van je minors in te wisselen
voor vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland. Hier kies je ook je afstudeerprofiel: Horizons
in Hospitality, Hotel Management of Foodservice. Ik heb gekozen voor Horizons in

Hospitality, om de wereld buiten de horeca-industrie te ontdekken. Tijdens deze minor deed
ik een project voor Hunkemöller.
Ik heb gekozen om mijn tweede minor in te vullen met vrijwilligerswerk in Kaapstad, ZuidAfrika. Hier werkte ik in een kinderziekenhuis. Dit was één van de beste ervaringen van mijn
leven en de beste keuze die ik gemaakt heb sinds mijn start bij de HMSM. Ik heb met
kinderen gewerkt, hielp met de fundraising, maakte een nieuwe vrijwilligersgids en hielp mee
bij organisatorische taken in het ziekenhuis. Buiten het vrijwilligerswerk was er veel vrijheid
en tijd om Kaapstad te leren kennen. Ik heb ook een drieweekse rondreis gemaakt in ZuidAfrika. Het was geweldig om de cultuur van dit land te ervaren!

Afstuderen
Semester zeven is het zogenaamde “afstudeersemester”. Alle studenten krijgen een grote
opdracht van een externe klant. Deze opdracht kan variëren van een nieuw concept
bedenken voor een merk, tot het werken voor een gemeente, zoals ik momenteel doe. Ik ben
bezig met een toerismeproject voor de gemeente Eijsden-Margraten, wat tot nu toe erg leuk
en interessant is!
Managementstage
Bijna klaar! In semester acht zal ik mijn managementstage doen. Ik ben al aangenomen bij
Wink Events, een evenementbedrijf in Amsterdam, dat werkt met grote, wereldwijde
bedrijven. Ik heb heel veel zin in mijn stage en ben benieuwd naar hoe ik het ga ervaren. Ik
zal jullie in ieder geval op de hoogte houden in mijn volgende blog!

Studentenleven
Naast de lessen is het studentenleven op de HMSM erg gezellig. De studentenvereniging
Amphitryon (https://amphitryon.nl/) is erg betrokken bij de school en ik raad dan ook zeker
aan om je hierbij aan te sluiten. Het is een hele handige toevoeging aan je studie, zowel
sociaal gezien, als met betrekking tot je studie. Amphitryon heeft een bar naast de campus,
organiseert evenementen en biedt bijles aan.

Campusleven
In het eerste jaar is het verplicht om op de studentencampus te wonen voor zes tot twaalf
maanden, wat een bijzondere en geweldige ervaring is. Het zorgde ervoor dat ik snel
iedereen kende en vriendschappen kon opbouwen. Door de kleine en roulerende klassen, is
het makkelijk om iedereen van je lichting te leren kennen.
Waarom de Hotel Management School
Maastricht?
Wat ik zo geweldig vind aan deze school
is de hoeveelheid keuzes die je hebt.
Toen ik op zoek was naar een
managementstage, realiseerde ik me dat
mijn keuzes grenzeloos waren. Ik kan
overal naartoe en kan werken bij bijna elk
bedrijf ter wereld. De HMSM heeft ook
enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke
ontwikkeling. Ik heb nog geen studie
gevonden die zoveel tijd en moeite besteedt om ervoor te zorgen dat alle studenten de
school verlaten als professionals, zowel met betrekking tot kennis als persoonlijkheid.
Mijn tijd op de HMSM was en is geweldig en ik zou deze studie aan iedereen aanraden!
Volg HMSM op Facebook, Instragram en YouTube voor een impressie van het leven op de
Hotel Management School Maastricht.
En vergeet niet de andere blogs te bekijken!

