
Studente Ruoxi Sun, 22 jaar, 
geboren in Xi’an, China, momenteel 
managementstagiair in het Teaching 
Hotel, bereikte level ‘Executive 
Consultant’ en won zowel ‘Best Group 
Award’ als ‘Best Individual Award’: “De 
combinatie van marketingkennis met 
nieuwe technologie sprak me erg aan. 
We kregen iedere week levensechte 
cases die ons enorm uitdaagden. Grote 
indruk maakte trendwatcher Tony 
Bosma; hij vertelde over technologische 

ontwikkelingen in andere sectoren, zoals de geneeskunde. Daardoor werden 
we in een klap uit ons vertrouwde denkkader gehaald. Iedereen denkt altijd 
dat mijn generatie alles van internet weet, maar ik heb heel veel bijgeleerd. 
Bijvoorbeeld over QR-codes, augmented reality en het werken met Persona’s 
en customer journeys. Ook gebruikten we technieken als video-conferencing, 
mindmapping en presenteerden we onszelf via een e-pitch. De samenwerking 
met ICT- studenten was geweldig. Zij kleden zich niet alleen anders dan 
hotello’s, ze kijken, denken en werken ook totaal anders. Zij zijn meer van 
‘eerst denken, dan doen’ en brengen veel ICT-kennis mee. Ik heb erg veel van 
hen geleerd en mijn netwerk vergroot. Dat interdisciplinaire werken zouden 
we binnen Hogeschool Zuyd veel meer moeten doen. Wel jammer dat er maar 
twee vrouwelijke studenten deelnamen. Maar de jongens waren erg hoffelijk. 
Ze excuseerden zich zelfs als ze weer eens over voetbal en games spraken!”
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Serieus spelen en leren in de minor 
‘The web and beyond’ 
De introductie van 20 weken vrije ruimte in het derde jaar van de 
hotelopleiding, de zogenoemde minoren, heeft tot tal van nieuwe 
onderwijsproducten geleid die de studenten de mogelijkheid bieden 
om zich te verdiepen en verbreden in een thema naar keuze. Een 
van deze minoren is ‘The web and beyond’, die aan studenten 
van de HMSM én de opleiding ICT aangeboden wordt. Het is een 
10-weekse minor. We vragen Jos Maas, ICT-docent aan de HMSM en 
coördinator van deze minor, en studente Ruoxi Sun wat er precies 
achter deze prikkelende naam schuil gaat.

Het idee voor ‘The web and beyond’ ontstond toen Jos merkte dat hotelschool-
studenten eigenlijk maar beperkte kennis van e-commerce hadden. Hij ging met 
oud-studenten en docenten van de faculteiten ICT en Multimedia Design praten en 
organiseerde daartoe een Master Minds-dag in de BBox van Hotel Beaumont. “Dat 
is een geweldige locatie die voorzien is van alle moderne snufjes en out-of-the box- 
denken stimuleert met interactieve technologie. Daar stampten we in éen middag de 
blauwdruk voor de minor uit de grond. We vonden e-commerce een wat smalle basis 
voor 10 onderwijsweken. Daarom is er ook veel aandacht voor social media- en 
mobile commerce. Ons uitgangspunt is dat we studenten zelf direct toepasbare ken-
nis laten ontdekken op een niet-traditionele manier. Onze studenten zijn doeners en 
willen meteen resultaten zien. En hun spanningsboog is wat korter; zelfs bij de beste 
docenten zitten studenten tijdens hoorcolleges te patiencen op hun laptop! Daarom 
brengen we elementen van ‘serious gaming’  in de cursus. We laten studenten op een 
speelse manier met elkaar concurreren en brengen ze zo in een flow waarbij ze het 
beste uit zichzelf willen halen en het hoogste doel willen bereiken”, aldus Jos. En dat 
blijkt te werken. In de eerste week richten de studenten een adviesbureau op volgens 
de principes van het ‘nieuwe werken’. Dat betekent dat ze een informatie-infrastruc-
tuur opzetten die hen in staat stelt om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken. Iedere 
week begint met inspirerende gastcolleges. Daarna krijgen de studenten opdrachten 
die ze aan het eind van de week presenteren. De weekopdrachten werden dit keer 
door onder meer Vodafone, D-reizen, Eden Design Hotel en Ordina/Wehkamp aange-
boden. Een voorbeeld van zo’n opdracht was een onderzoek naar veiligheid en online 
identity. Studenten bleken geen flauw idee te hebben hoeveel sporen ze op internet 
achterlaten. Daarnaast leerden de studenten om traditioneel marketingdenken te 

vertalen in nieuwe media. Een voorbeeld daarvan is het werken met Persona’s en 
customer journeys. Daarmee komt een doelgroep tot leven. Studenten maken let-
terlijk de reis die een potentiële klant maakt om bij je bedrijf te komen.

Na zes weken leren en uitproberen kregen de studentbedrijven de kans om zich te 
bewijzen in de ‘Battle of Bethlehem’: de opdracht om online en offline aandacht te 
krijgen voor het Teaching Hotel. Omdat het hotel strenge beperkingen heeft op het 
gebied van marketing, is iedere kans op free publicity meegenomen. Die opdracht 
leverde leuke producten op zoals een Facebook boekingsapplicatie en QR [Quick 
Response]-zegels die de hotelgast naar informatie over de designers van de 
kamers leiden. 

Jos is heel tevreden over de eerste resultaten van zijn minor: “Vooral de kruisbe-
stuiving tussen hotello’s en ICT-ers blijkt een geweldige vondst. Voor de volgende 
editie zoek ik nu naar [internationale] opdrachtgevers die onze Hotello’s en ICT-ers 
een uitdagende opdracht willen bieden. Die hen zal helpen om bedreigingen in 
kansen te veranderen!” Voor meer informatie over ‘The web and beyond’:
jos.wm.maas@zuyd.nl +
 

www.hotelschoolmaastricht.nl
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door Ankie Hoefnagels


