
WAT GA JE DOEN?
Met de minor Circulaire Economie sta je 
met de voeten in de klei: samen met een 
opdrachtgever onderzoek je nieuwe en 
concrete aanknopingspunten voor ver- 
duurzaming van een organisatie. Je werkt 
samen met studenten uit verschillende 
technische en economische opleidingen. 
Je denkt na over de inrichting van de 
maatschappij van morgen.

DE OPBOUW
De minor bestaat uit drie modules:
, Duurzame waardecreatie – 7,5 ECT’s
, Innovatie & ethiek – 7,5 ECT’s
, Circulariteit en transitie – 15 ECT’s
 

De modules Duurzame waardecreatie en 
Innovatie & ethiek volg je in de eerste 
periode van de minor. In de tweede 
periode ga je aan de slag met de module 
Circulariteit en transitie.

LEERDOELEN
Na het volgen van deze minor:
, Kan je adviseren over duurzame 

strategie, transitie en governance 
binnen ketens en organisaties.

, Ben je je bewust van de mondiale 
uitdagingen op het gebied van klimaat 
en intermenselijke verhoudingen.

, Ben je in staat om mee te denken over 
concrete oplossingen voor complexe 
vraagstukken.

, Beschik je over de vaardigheid om je 
eigen visie te vormen over de 
maatschappij van morgen.

Gaat jouw hart sneller kloppen van een 
duurzame samenleving? Ben je 
geïnteresseerd in bedrijfsstrategie en 
technologische innovatie? En wil je 
hieraan zelf een bijdrage leveren? Kies 
dan voor de minor Circulaire Economie!

MINOR 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE

WIL JIJ BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME WERELD?



TOETSING
We beoordelen je inzet en je ontwikkeling 
aan de hand van:
, Een tentamen over duurzame 

waardecreatie
, Een debat en essay over innovatie en 

ethiek
, Een transitieplan
, Een assessment en presentatie
 
STARTDATA EN ROOSTER
, September en februari:

De minor kan in voltijd en deeltijd 
gevolgd worden in Arnhem. In 
september start de voltijdse minor ook 
in Nijmegen.

, Lesdagen:
Periode 1: voltijd 4 dagen per week / 
deeltijd 2 avonden per week
Periode 2: werken aan transitieplan in 
combinatie met gastcolleges, 
businessgames, events e.d.
 

VOOR WIE?
De minor is voor studenten die de drive 
hebben om bij te willen dragen aan 
duurzame innovatie, met belangstelling 
voor ondernemerschap.

LIJKT HET JE WAT?
Wil jij in een multidisciplinair team werken 
aan een integrale aanpak gericht op 
duurzaamheid? Sta jij open voor nieuwe 
inzichten en meningen? Ga jij graag in 
gesprek met opdrachtgevers in het 
werkveld? Meld je dan aan!
 
ONZE PARTNERS
We werken onder andere samen met: 
Mitsubishi Elevator Europe, ATAG 
Benelux, Interface, Vink Kunststoffen, Kaak 
Group, Bosch Nefit, Heijmans, DeSteck, 
Greenport Venlo Villa Flora, Rabobank, 
Akzo Nobel, Schut Papier en IPKW.
 
MEER WETEN?
De minor Circulaire Economie is onder- 
deel van het Centrum Meervoudige 
Waardecreatie (CMW). Kijk op 
www.han.nl/cmw of neem contact op.
T 026 369 10 05  | E cmw@han.nl

AANMELDEN
Meld je aan voor de minor Circulaire 
Economie via www.kiesopmaat.nl

"Je leert maatschappelijke vraagstukken 
plaatsen in een breder perspectief en bent 
in staat om hier na je studie een actieve 
bijdrage aan te leveren"

FRANK CROES 
PROGRAMMAMANAGER CIRCULAIRE ECONOMIE
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