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MANAGEMENT

MINOR (DEELTIJD) 2022-2023

Tijdens de minor Lean Management word je opgeleid tot Lean 
facilitator, initiator en trekker van procesverbeterprojecten op 
basis van de Lean Management filosofie. Na een theoretische 
inleiding ga je zelf aan de slag met Lean procesverbeteringen 
in de praktijk. Je ontvangt bij afronding het HAN Lean Green 
Belt certificaat.

HET LEAN GREEN BELT CERTIFICAAT:
EEN DUIDELIJKE PLUS OP JE CV!
Er is steeds meer vraag naar medewerkers die ook Lean kennis 
meebrengen. Veel bedrijven zien Lean kennis als een belangrijke 
meerwaarde voor hun toekomstige medewerkers. Met het HAN 
Lean Green Belt certificaat laat je zien dat jij over die kennis 
beschikt.

STERKE LINK MET DE PRAKTIJK
De grote kracht van de minor bestaat uit de stevige koppeling 
tussen theoretische onderbouwing en de toepassing hiervan in de 
praktijk. Voor de deeltijdstudent betekent dit dat je gedurende de 
minor een verbeterproject uitvoert binnen het bedrijf waar je 
werkzaam bent. Enkele voorbeelden van processen waar je een 
verbeterproject kan uitvoeren zijn bijv. ‘Voorraadbeheer 
behandelkamers van een ziekenhuis’, ‘Reductie van insteltijden bij 
productiebedrijven’, ‘Verkorten van de doorlooptijd van het 
zaagproces’, ‘Kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van 
covid-sneltest’, ‘Verkorten van de doorlooptijd van 
levensverzekeringsaanvragen’.
             
MINORSTUDENTEN AAN HET WOORD
Ben je benieuwd hoe oud-studenten de minor en het uitvoeren 
van een verbeterproject hebben ervaren?

Lees hier de ervaringen van Thomas en Koen 
http://bit.ly/329gtrj en Stefan en Kevin 
https://bit.ly/358bDA6

VOOR WIE
Studenten afkomstig van een breed scala aan hbo-studies van 
(Technische) Bedrijfskunde. Automotive, Finance & Control tot  
Facility Management en Ergotherapie, die willen leren over het 
verbeteren van bedrijfsprocessen, verandermanagement en 
continu verbeteren.

LEERDOELEN/BEROEPSTAAK
Door het volgen van de minor Lean Management leer je het 
initiëren, uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten in 
verschillende vakgebieden, gebaseerd op de principes van Lean 
en QRM, als facilitator, initiator, trekker of (assistent-) 
projectleider.

ONDERWERPEN
• Lean Management, Quick Response Manufacturing, Continu 

Verbeteren.
• Basistechnieken zoals A3 denken, probleemdefinitie, proces 

mapping, data-analyse, oorzaakanalyse, maatregelen en 
performance management.

• Verandermanagement aspecten.
 
ROOSTER/WERKVORMEN
De theorie van Lean Management maak je je eigen aan de hand 
van verschillende hoor- en werkcollege's, workshops en uiteraard 
de nodige zelfstudie. Vervolgens voer je een verbetertraject uit 
aan de hand van de A3-methodiek. Je maakt zo intensief kennis 
met het vakgebied.

http://bit.ly/329gtrj
https://bit.ly/358bDA6


De lessen in de deeltijdvariant van de minor Lean Management 
worden verzorgd op dinsdagmiddag en -avond van 14:15 tot 
21:15 uur.

BEDRIJFSOPDRACHT EN KENNISTOETS
Je maakt individueel een projectvoorstel voor een verbeterproject 
binnen de organisatie waar je werkzaam bent op basis van de 
gegevens die je zelf verzamelt. Er vinden verschillende 
intervisiebijeenkomsten en workshops plaats die aansluiten bij de 
stadia van de verbeterprojecten. Je wordt begeleid door 
docenten die verbonden zijn aan het Lectoraat Lean en die 
beschikken over uitgebreide Lean en QRM kennis en 
praktijkervaring.
Naast een verbeterproject word je beoordeelt a.d.h.v. een 
kennistoets.
De kennistoets telt 1 x mee en de A3/verbeterproject telt 2 x mee. 
Beide producten moeten 5,5 of hoger zijn.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Je hebt:
• Toestemming van de SLB-er van je eigen opleiding.
• 120 studiepunten behaald, bij aanvang van de minor.
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het werkveld (deze minor 

wordt ook in een voltijdsvariant aangeboden waarvoor deze 
eis niet geldt). Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de 
organisatie waar je werkzaam bent.

• Je hebt interesse in en beschikt over enige bedrijfskundige 
voorkennis op het gebied van kwaliteit, planning en besturing 
van processen, logistiek en financiën.

DEELNAME
Direct inschrijven kan vanaf 1 maart. HAN-studenten via Alluris,
Externe studenten via Kies op Maat:
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FT/136097/
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HAN CAMPUS ARNHEM
Ruitenberglaan 29
6826 CC Arnhem

SOCIAL EN WEBSITE
www.linkedin.com/company/minor-lean/
www.han.nl/minorwcp

MEER INFORMATIE
Nathalie Rademaker
M 06-10961897
E minor.wcp@han.nl
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Leslocatie
Arnhem, Ruitenberglaan 26 - 29 en online

Taal
Nederlands

Omvang
30.0 EC

Studievorm
Verdiepend en verbredend
Deeltijd minor

Semester
Eerste semester (augustus - januari)

Lesdagen
Dinsdagmiddag en -avond van 14.15 tot 21.15

Certificaat
HAN Lean Green Belt

HAN Alluris-code
M_TB-M-WCPDT

Contact
Minor.wcp@han.nl

han.nl/minorwcp

IN HET KORT

Dit leer je
Leer verbeterprojecten te 
initiëren, uitvoeren en 
begeleiden met Lean, QRM en 
continu verbeteren

Praktijkopdracht
Voer een live verbeterproject 
uit en presenteer de resultaten 
tijdens het HAN Lean Event

Green Belt certificaat
Rond je de minor met goed 
resultaat af? Dan ontvang je 
een HAN Lean Green Belt 
certificaat

Start
Schrijf je vanaf 1 maart in via 
Alluris of Kies op Maat. De 
minor start in augustus 2022

https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FT/136097/
han.nl/minorwcp

