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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.

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. Je gaat een groot gedeelte van de minor een 
verbeterproject uitvoeren. Je doet dit bij een van de 
partnerbedrijven van het HAN Lectoraat Lean.

HAN LEAN EVENT
De minor wordt groots afgerond met het jaarlijkse HAN Lean 
Event. Tijdens deze middag presenteren studenten van de minor 
Lean Management de resultaten van hun verbeterproject.

MINOR STUDENTEN AAN HET WOORD
Ben je benieuwd hoe oud-studenten de minor en het uitvoeren 
van een verbeterproject hebben ervaren? Lees dan 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 en 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, (assistent-) projectleider 
of teamlid.

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 structuur van de minor is gebaseerd op het uitvoeren van een 
verbetertraject met behulp van de A3-methodiek:
• In de eerste weken van de minor maak je intensief kennis met 

het vakgebied, gekoppeld
aan de A3-methodiek. De theorie van Lean Management en
QRM wordt behandeld in de vorm van hoor- en werkcolleges, 
workshops, bedrijfsbezoeken en het uitvoeren van opdrachten. 
De opgedane kennis wordt toegepast op (een) 
casusopdracht(en).

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


• Vervolgens start je met de bedrijfsopdracht bij een van de
partnerbedrijven van het Lectoraat Lean. Je werkt vijf dagen in 
de week bij het bedrijf en komt een aantal keer terug voor 
intervisiebijeenkomsten en verschillende workshops die 
aansluiten bij de stadia van de verbeterprojecten. Je wordt 
begeleid door docenten die verbonden zijn aan het Lectoraat 
Lean. Zij beschikken over uitgebreide Lean en QRM kennis en 
praktijkervaring.

• De bedrijfsopdrachten worden door het Lectoraat Lean 
geselecteerd en in overleg met de partnerbedrijven 
opgesteld. Een bedrijfsopdracht wordt (meestal) in koppels 
van twee studenten uitgevoerd. Er wordt vanuit gegaan dat je 
tijdens de gehele minor van maandag t/m vrijdag beschikbaar 
bent.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Je hebt:
• Toestemming van de SLB-er van je eigen opleiding.
• 120 studiepunten behaald, bij aanvang van de minor.
• Minimaal een oriënterende stage vervuld, of vrijstelling op 

basis van mbo-stage.
• 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/70260/
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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
Voltijd minor

Semester
Eerste semester (augustus - januari)

Certificaat
HAN Lean Green Belt

HAN Alluris-code
M_TB-M-WCPVT

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/70260/
han.nl/minorwcp

