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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Lean en creatief, wat is dat? Lean is een (bedrijfs)filosofie die met succes in het bedrijfsleven wordt
toegepast. Je richt je op het opheffen van overbodige processen. Daarbij staan de klant en de mens
(medewerkers) altijd centraal. Lean wordt ook wel vertaald als verminderen of afslanken.
Er zijn op het moment vele veranderingen gaande in de samenleving. De oude manier van werken
werkt niet meer. Een nieuwe, duurzame manier van kijken naar processen binnen bedrijven met
de mens vooropgesteld, is het antwoord. Creativiteit en een leven lang leren en ontwikkelen vormen
daarbij de basis.
In dit keuzedeel leer je op de leanwijze te denken en je creativiteit te gebruiken om oplossingen
aan te dragen. Lean werkt met verschillende modellen die je daarin ondersteunen. Maar vooral
inzicht, creativiteit en inventiviteit zijn belangrijk.

Hoe werk je met een keuzedeel?

Heb jij het gevoel dat je dingen sneller, efficiënter en meer gefocust zou kunnen doen? Ben je
of laat je je snel afleiden? Wil je je creativiteit in je gewone dagelijkse werk toepassen? Wil je
jouw steentje bijdragen aan verandering?

Lean en creatief

We gaan creatief aan de slag met lean, zodat je minder (tijd, materiaal en energie) verspilt en
prettiger kunt werken en leven.

Onder het motto ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’ word je uitgedaagd je eigen proces van
studeren onder de loep te nemen en via lean de verbetering in te zetten.

Leerdoelen
Dit zijn de leerdoelen bij het keuzedeel Lean en creatief:
- Je weet wat de principes van de leanfilosofie inhouden en kan daarmee werken.
- Je kunt werken met de representatievoorkeurssystemen.
- Je kunt de klantvraag in beeld brengen via het Kano-model.
- Je kunt werken met een Value Stream Map.
- Je weet wat muda is en kunt muda opsporen.
- Je kent en herkent de acht vormen van verspilling.
- Je kunt de methode 5 x Why gebruiken.
- Je kunt een bijeenkomst Extremistisch ontwerpen organiseren.
- Je kunt veranderingen in gang zetten.
- Je zet de verandering(en) daadwerkelijk in gang door middel van de PDCA-cyclus.

Beoordeling
De beoordeling bestaat uit:
• een kennistoets
• beroepsproducten die je oplevert en presenteert, die allemaal nodig zijn voor het presenteren

van het leanproces dat je doorloopt.
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1.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Creativiteit voor jou?

Onderzoek wat voor jou creativiteit is en hoe creativiteit werkt.

a. Beschrijf wat jij van jezelf creatief vindt. (Dit kan van alles zijn.)

Website Breintest

b. Iedereen is in een zekere zin creatief. Dit wordt voornamelijk door de rechterhersenhelft gestuurd.
Doe de Breintest en kijk waar voor jou de voorkeur ligt.

Film Wat is creativiteit voor jou?

c. Bekijk de film Wat is creativiteit voor jou? en schrijf nog eens op wat voor jou creativiteit betekent
(dit kan anders zijn dan bij a) en wat jij creatief aan anderen vindt.
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2. Oriëntatie

Over deze leereenheid

In deze leereenheid maak je kennis met lean en de principes van lean. Je leert hoe je dingen kunt
veranderen en wat jouw eigen representatie-/leerstijlvoorkeur is. Je ziet wat de mogelijkheden van
veranderingen zijn en ook wat het effect van jouw manier van communiceren op een ander is.
Door het aanpassen van je woordgebruik kun je makkelijker in contact met een ander komen.

Leerdoelen
Na deze leereenheid:
- ben je bekend met de leanfilosofie
- weet je wat de principes van lean zijn
- ben je bekend met de voorkeursrepresentatiesystemen
- werk je met de voorkeursrepresentatiesystemen
- weet je wat feedback is en kun je hiermee werken.

Beoordeling
De presentatie geef je aan vier medestudenten. Zij vullen het feedbackformulier in. Het
feedbackformulier gaat ter beoordeling naar de docent en neem je op in je portfolio. Je vult het
feedbackformulier uitgebreid in.
Beroepsproducten
• een uitgewerkte presentatie over wat lean is met gebruik van KAVAK
• mindmap van leanprincipes in een deel van jouw leven
• ingevuld feedbackformulier.

2.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Principes van Lean

Presenteren met leerstijlen

Presenteer aan een groepje van vier tot zes medestudenten wat lean inhoudt en wat de principes
zijn van lean. Maak gebruik van alle representatiestijlen (KAVAK) in je presentatie waardoor
iedereen geboeid naar je luistert. Je medestudenten geven je feedback.

Wat is lean?

Leancultuur

Leanprincipes

Leanfilosofie
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Beantwoord de volgende vragen en verwerk dit in je presentatie. Lees per vraag de bron die daarbij
hoort.

a. Lees de theoriebron Wat is lean? Leg uit wat lean is.

b. Lees de theoriebron Leancultuur. Wat wordt er met leancultuur bedoeld?

c. Lees de theoriebron Leanprincipes. Wat zijn de leanprincipes?

d. Lees de theoriebron Leanfilosofie. Hoe wordt lean in het bedrijfsleven toegepast?

Hoe pas je lean toe in je eigen leven? Kijk voor jezelf in welk onderdeel van je leven je al principes
toepast van lean. Dit kan zijn als je uit je bed stapt en naar school gaat. Het kan zijn bij je sportclub.
Het kan ook de manier zijn waarop je je lunch klaarmaakt en inpakt om mee te nemen naar school.
Breng dit in beeld met een mindmap.

Website Leerstijlentest

e. Doe de leerstijlentest. Beantwoord na de test de volgende vragen:
1. Wat is jouw leerstijl?
2. Welke leerstijl kun jij nog verder ontwikkelen?
3. Beschrijf hoe je deze andere leerstijlen verder kunt ontwikkelen.

Representatiesystemen

Lees de theoriebron Representatiesystemen. Neem na het lezen van de bron het volgende gesprek
door.

Lien (manager): 'Ik zie niet in waarom je zo tegen dit gesprek opkijkt.' (visueel)
Adrie (werknemer): 'Zeg, kunnen we hier verder over doorpraten?' (auditief)
Lien: 'Het is me volmaakt helder, er is gewoon sprake van een zwart-witsituatie!' (visueel)
Adrie: 'Als je er over zou praten, zou het hier wat harmonieuzer kunnen worden.' (auditief)
Lien: 'Bekijk het nu eens van deze kant. Ik weet zeker dat je dan een ander perspectief krijgt.'
(visueel)
Adrie: 'Je luistert nooit, is het wel? Einde gesprek.' (auditief)

In dit voorbeeld praten Lien en Adrie langs elkaar heen. Het lukt ze niet om echt in contact met
elkaar te komen. Het gesprek loopt daarom ook op niets uit.

f. Lien gebruikt 'visuele taal' en Adrie blijft 'auditieve taal' gebruiken. Wat zou jij Lien en Adrie
adviseren zodat ze wél met elkaar in gesprek kunnen komen?

Feedback

Lees voor het geven van feedback de theoriebron Feedback. Schrijf de feedback die je na de
presentatie krijgt en geeft op het feedbackformulier.

Feedbackformulier
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3. Formuleer de klantvraag

Over deze leereenheid

Wil je je klant goed bedienen? Wil je je proces zo lean mogelijk maken? Wil je een klantgericht
proces? Dan wil je weten wie je klant is, wat de klant wil en hoe je je klant het beste kunt bedienen.
Als je weet wat de wensen van je klant zijn, dan ga je kijken hoe je die gaat invullen. Hoe heeft
het product waarde en wat is de waardestroom die erachter zit om dat voor elkaar te krijgen?

Leerdoelen
Na deze leereenheid:
- kun je een klantvraag vaststellen
- kun je de klantvraag in beeld brengen via het Kano-model
- kun je de waarde en waardestroom van het proces in beeld brengen via een Value Stream Map
- weet je wat reflecteren is
- kun je een reflectieverslag schrijven.

Beoordeling
Het Kano-model wordt beoordeeld aan de hand van de drie factoren en beschrijving die je daarbij
hebt gegeven.
Het VSM-model wordt beoordeeld aan de hand van de volgende punten:
• Heb je het proces specifiek genoeg in beeld gebracht?
• Is het proces duidelijk?
• Heb je aangegeven wat nodig is voor de klant en voor de organisatie, en wat niet nodig is

(groen, blauw, rood)?

Beroepsproducten
• fotocollage van de klantvraag
• de vraag van de klant verwerkt in het Kano-model
• een Value Stream Map (VSM) van het proces van de klantvraag
• een reflectieverslag.

3.1 Formuleer de klantvraag

Opdracht 1: Waarde, waarde, waarde

Breng het proces van waarde en de waardestroom in beeld. Je bepaalt wie je klant is, wat de waarde
is en je kijkt naar de waardestroom van het proces.

a. Herken je iets uit de volgende zinnen?
• Je moet studeren, maar je weet niet waar je moet beginnen.
• Je moet een opdracht doen, maar je hebt geen zin en je gaat steeds iets anders doen.
• Je moet iets voor een opdracht uitvoeren maar je bent je materiaal kwijt.
Hier gaan we op een leanmanier mee aan het werk.

10



Kies een onderdeel van je studie om in kaart te brengen. Neem een onderdeel waarvan je het
idee hebt dat het niet helemaal lekker loopt, of waar je een aantal zaken wel lean van kunt
maken. Bijvoorbeeld een bepaald vak, stage of een specifieke opdracht voor een vak. Leg uit
waarom je voor dit onderdeel gekozen hebt.

De klant en zijn wensen

b. Je hebt een keuze gemaakt voor een proces. Wie is je klant in dit proces? Omschrijf wie je klant
is en waarom dat zo is. Lees hiervoor de theoriebron De klant en zijn wensen.

c. Wat is de vraag van de klant? Ga samen na met je klant wat de vragen zijn. Afhankelijk van de
klant kun je dit in een persoonlijk gesprek doen, via de e-mail of via een enquête. Zorg dat de
manier die je gebruikt, past bij de klant. Lees hiervoor de theoriebron De klant en zijn wensen.
Breng de vraag van de klant in beeld via een digitale collage. Dit kun je bijvoorbeeld doen met
Lino http://en.linoit.com/.

Kano-model

Lebbis

d. Bepaal aan de hand van het filmpje wat de basisfactor, prestatiefactor en de wowfactor is van
Lebbis. Doe dit aan de hand van de informatie van het Kano-model (je hoeft het model niet
tekenen). Lees hiervoor de theoriebron Kano-model.

e. Zet de vraag/vragen van de klant in een Kano-model. Maak daarin onderscheid tussen basisfactor,
prestatiefactor en wowfactor.

Value Stream Mapping

f. Stel vast wat de waarde van je product is en wat de waardestroom is. Breng dit in beeld via
Value Stream Mapping. Lees hiervoor de theoriebron Value Stream Mapping.

Reflectie

Reflectieverslag

g. Maak een reflectieverslag over het proces van de onderdelen van deze leereenheid.
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