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1. INLEIDING 
 
De minor Circulaire Economie (CIEC) is een verbredende minor en wordt uitgevoerd als integratief 
praktijkleren. De minor CIEC, die op Curaçao wordt uitgevoerd, staat niet op zichzelf, maar moet worden 
gezien als een extra locatie (naast Enschede en Deventer) van de al bestaande minor Circulaire Economie 
(CE). Dit betekent dat de inhoud van de minor CIEC overeenkomt met de inhoud van de minor CE. De 
minor CE draait parallel aan CIEC. Dit blokboek is specifiek van toepassing op en geschreven voor 
studenten die de minor CIEC op Curaçao volgen, het is gebaseerd op bronnen en literatuur zoals vermeld 
op de blackboardomgeving van de minor CE. 
 
De student is 1 semester op Curaçao. De minoropdrachten die 
aan bod komen tijdens de lessen, worden online uitgevoerd 
via Saxion op de partneruniversiteit van Saxion: the University 
of the Dutch Caribbean (UDC). De helft van de minor bestaat 
uit het schrijven van een adviesopdracht (20 uur per week) 
voor een lokaal bedrijf op Curaçao. Studenten zitten, indien 
mogelijk, 2 dagen per week op locatie bij het lokale bedrijf/ de 
opdrachtgever.  
 
De gehele minor duurt 1 semester, 30 ECTS. 
 
Dit is een verbredende minor, dat wil zeggen dat je aan andere competenties werkt dan in je major 
opleiding. Er zijn dus geen specifieke instroomeisen, je moet wel je P diploma gehaald hebben. Voor 
toestemming om deel te nemen aan deze minor is het wel goed om dit blokboek voor te leggen aan je 
examencommissie. Saxion studenten kunnen zich inschrijven via BISON. Externe studenten kunnen zich 
inschrijven via www.kiesopmaat.nl, of als het laatste niet lukt kun je je direct aanmelden via Michel ter 
Brake, m.j.h.terbrake@saxion.nl  
 
Circulaire economie in het kort 

De belangstelling voor de Circulaire Economie (CE) 
groeit snel in het bedrijfsleven en bij de overheid. 
Iedereen begrijpt dat we samen zullen moeten werken 
aan meer duurzame oplossingen op het gebied van 
materiaal- en energiegebruik. Maar hoe werkt een 
circulaire economie en welke principes passen daarbij? 
Hoe richten we onze verdienmodellen in? Hoe 
voorkomen we dat materialen hun waarde verliezen en 
weggegooid worden? 
 
 

Vaak zijn er vele technische oplossingen beschikbaar om meer duurzaam te ondernemen. In deze minor 
concentreren we ons op het daadwerkelijk organiseren en implementeren van die technische oplossingen, 
en het organiseren van de waardecreatie die hierbij hoort. Samen met opdrachtgevers uit de praktijk ga jij 
hen helpen met het ontwikkelen van een circulair businessmodel, waarbij je de geleerde theorie direct in 
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de praktijk kunt brengen. Dat vraagt om creativiteit, affiniteit met duurzaamheid, ondernemerschap en 
doorzettingsvermogen. Ga samen met ons de uitdaging aan.  
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Minornaam: 
Circulaire Economie Duurzame oplossingen op Curaçao 
Actuele info op internet URL: www.janbollen.nl 
 
Instroomeis: 
Propedeuse gehaald. 
 
Leerweg: 
Vanuit Curaçao werk je in een groep en zelfstandig aan theorie en praktijk. Er wordt een beroep gedaan 
op je vermogen om te plannen: je hebt een aantal sessies online met opdrachten en een adviesopdracht 
die je voor een lokaal bedrijf op Curaçao moet uitvoeren. Omdat deze minor op Curaçao wordt 
uitgevoerd, wordt een goede sensitiviteit voor de Curaçaose cultuur verwacht. Alle opdrachten en 
deelopdrachten zullen met een voldoende resultaat moeten worden afgesloten. De EC's voor de minor 
CIEC worden per blok van 5 EC/ 5 EC/ 20 EC toegekend. 
 
Bijzonderheden: 
Om de minor volledig tot zijn recht te laten komen werken de 
lokale bedrijven samen met “The University of the Dutch 
Caribbean (UDC)”. UDC ondersteunt de minor en zal optreden 
als intermediair tussen student, Saxion en bedrijf. De student 
heeft gedurende de minor 3 dagen het UDC fysiek als 
thuisbasis (ondanks dat de lessen online worden aangeboden, 
zitten de studenten met de gehele klas fysiek in één leslokaal op het UDC) en zit de overige 2 dagen (indien 
mogelijk) fysiek bij het lokale bedrijf op Curaçao. 
 
Extra Fee: 
Voor het verwezenlijken van deze minor moet de student een extra fee van 950 euro voldoen aan UDC, 
voor de start van de minor. Deze fee is bedoeld voor onder andere de volgende zaken: het vinden van het 
juiste bedrijf/ circulaire vraagstuk, introductie op het bedrijf, bemiddelen bij problemen op het bedrijf, 
evaluaties over het werk met student en werkgever, gebruiken projectruimte/ lesruimte, adviseren (op 
aanvraag) over woonruimte en bemiddelen met de verhuurder bij problemen, adviseren (op aanvraag) 
over autoverhuur, introductiebijeenkomst bij de start van de minor op Curaçao, helpdesk gedurende 
kantooruren,  

 
 
emergency 24/7 in noodgevallen, afnemen en verzamelen van examens, onderhouden 
van contacten met Saxion en tot slot eerste aanspreekpunt op Curaçao. 
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2. MINOR BESCHRIJVING 
Deze minor is toegankelijk voor alle studenten. Door de opbouw van het materiaal en de beschikbare 
toegankelijke literatuur (o.a. het werkboek Duurzaam Organiseren van Prof. dr. Jan Jonker, 2020) is er 
geen specifieke voorkennis vereist om deze minor te kunnen volgen. P diploma is vereist. 
 
Wat ga je leren 
In deze minor leer je wat een Circulaire Economie (CE) is 
en hoe een CE werkt. De theorie richt zich op de 
basisprincipes achter de CE en op de basis van 
businessmodellen en waardeproposities. Je leert denken 
als een ondernemer en redeneren vanuit meerdere 
waarden tegelijk. Niet alleen financiële waarde en gewin, 
maar ook ecologische waarden en sociale waarden 
komen aan bod. Je leert hoe deze waarden gecreëerd 
kunnen worden en hoe je een waardepropositie 
ontwikkelt waarin deze gelijktijdig aan bod komen. Je 
maakt kennis met kringlopen en materialenstromen en 
de principes binnen een CE om deze kringlopen te 
sluiten. 
 
 
Aan de hand van een praktijkopdracht van een ondernemer ga je in een team van 4 aan de slag met de aangeboden 
theorie. Je gebruikt deze bij het ontwikkelen van een businessmodel geschikt voor de CE. Je maakt kennis met de 
vaak weerbarstige praktijk en leert creatief omgaan met de randvoorwaarden en beperkingen waarmee ondernemers 
dagelijks te maken hebben. Je leert hoe je jouw slimme ideeën kunt vertalen in een strategie passend binnen de 
betreffende organisatie. Daarnaast leer je hoe de resultaten van de door jou voorgestelde meervoudige waardecreatie 
gemeten kunnen worden en hoe je daarover kunt rapporteren. 
 
Aanvullend op de theorie en de praktijkopdracht leer je in 
deze minor slimme analyses uit te voeren, creatieve 
technieken in te zetten en effectieve adviesvaardigheden te 
ontwikkelen. Je oefent met het presenteren van jouw ideeën 
en leert hoe je deze kort en bondig kunt samenvatten in een 
scherp rapport en een vloeiend adviesgesprek.  
 
Curaçao is geen Nederland, de cultuur en temperatuur zijn 
geheel anders dan in Nederland. Ook de zakelijke cultuur en 
de circulaire mogelijkheden zijn anders dan in Nederland. 
Studenten die deze minor gaan doen zullen 2 dingen zeker 
moeten hebben:  
sensitiviteit voor de lokale cultuur en  
een groot doorzettingsvermogen 
Het resultaat zal een life time experience zijn 
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Zoals in het onderstaand overzicht te zien is zijn er 3 leereenheden: Theorie, Adviesproduct en 
Reflectie/videopitch. Ook staan de competenties hier vermeld. 

 
  



Circulaire Economie – februari 2023 
Duurzame oplossingen op Curaçao 

   
 

8

2.1 Leereenheid theorie 

 
Leerdoel: student heeft kennis van de basis principes van circulaire economie en de daarmee 
samenhangende businessmodellen. 
 
Toetsvorm: Individuele Multiple Choice toets over de basisprincipes van de circulaire economie en de daar 
mee samenhangende businessmodellen. Deze toets wordt gedurende de minor ondersteund door 
tweewekelijkse korte oefentoetsen op basis van multiple choice en open vragen. Deze oefentoetsen zijn 
voorwaardelijk maar tellen niet mee voor de bepaling van het cijfer van dit onderdeel. 
 
Toetsmoment: De 1e kans van de Multiple Choice toets is in week 2.8. De herkansing van de Multiple 
Choice toets is in week 2.10. Beide Multiple Choice toetsen worden schriftelijk afgenomen.  
 
 

2.2 Leereenheid adviesproduct 

 
Leerdoel: student levert een volledig, professioneel en bruikbaar adviesproduct op bestaande uit een 
adviestraject, adviesrapport en afsluitend adviesgesprek bij opdrachtgever. 
 
Vorm: groepsopdracht: adviesproduct bestaande uit een adviestraject, en afsluitend adviesgesprek met 
opdrachtgever. In het adviestraject gaan studenten aan de slag met een adviesvraag van een 
opdrachtgever. Zij presenteren en verdedigen hun adviesrapport voor de opdrachtgever tijdens een 
afsluitende markt. Deze afsluitende markt vindt plaats op Curaçao in week 19 van het semester. Houd 
hiermee dus rekening bij het plannen van de terugreis! 
 
Toetsmoment: De deadline voor de 1e kans voor het adviesrapport en de poster met jullie projectresultaat 
is in week 2.7. De deadline voor de herkansing van het adviesrapport en de poster met jullie 
projectresultaat is in week 2.10. 
 
 

2.3 Leereenheid reflectie en videopitch 

 
Leerdoel: presentatie advies in (video)pitch.  Reflectie (essay) over persoonlijke ontwikkeling en de rol als 
toekomstig beroepsbeoefenaar in een circulaire economie 
 
Vorm: Studenten geven een pitch (3,5-5 min) en een essay (minimaal 2500 woorden). 
In de (groeps) pitch introduceren en presenteren de studenten kort, bondig en pakkend hun adviesopdracht 
en de uitkomsten daarvan. De videopitch wordt puur beoordeeld op de opbouw van de pitch en de 
overtuiging en presentatie van het gegeven advies. Studenten schrijven individueel een essay waarin zij 
reflecteren op de eigen ontwikkeling tijdens de minor, hun bijdrage aan het adviestraject en over hoe de 
principes van de circulaire economie binnen hun eigen beoogd beroepenveld van toepassing zijn. 
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Toetsmoment: De deadline voor de 1e kans van de videopitch is de vrijdag in week 2.7. De herkansing 
voor de videopitch is in week 2.10. De deadline voor de 1e kans van de reflectie (essay) is de vrijdag in 
week 2.8. De herkansing voor de reflectie (essay) is in week 2.10. 
 
De EC's in het kader van de minor CIEC worden per blok van 5 EC/ 5 EC/ 20 EC toegekend. 
 
 
Dit moet nog worden aangepast/aangevuld, want er komt een portfolio. Onderdeel 
cultural awareness toevoegen. Onze studenten doen dan alleen het onderdeel portfolio 
met de onderdelen slavery en cultural comparison (dus niet de schriftelijke toets). Nog 
even overleggen met Ivo. 
 
 
 

Workload dit klopt niet meer. Het is 20 uur 
adviesopdracht. 10 uur les en 10 uur zelfstudie 
 
Onderstaand figuur geeft een globale indeling van de te besteden uren per week, dit kan natuurlijk in de 
praktijk variëren tgv de beschikbaarheid van de personen en ook de fase waarin het project zich bevindt. 
 



Circulaire Economie – februari 2023 
Duurzame oplossingen op Curaçao 

   
 

10 

 
,,   



Circulaire Economie – februari 2023 
Duurzame oplossingen op Curaçao 

   
 

11 

 

3. WORKFLOW 
 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van alle activiteiten voor en tijdens de uitvoering van de minor. 
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Blackboard 
De minor CIEC (locatie Curaçao) maakt gebruik van de blackboardomgeving, het materiaal en de toetsing 
van de al bestaande minor CE (Enschede/ Deventer). Alle te beoordelen opdrachten dienen direct op 
Blackboard te worden geplaatst. Externe studenten kunnen inloggen via www.leren.saxion.nl De 
inlognaam is dan het Saxion studentennummer xxxxx@student.saxion.nl, het “”eerste“” wachtwoord is de 
geboortedatum van de student. De externe studenten krijgen hier na inschrijving bericht van. Daarna 
wijst het zich “”vanzelf””. Docenten zullen in Blackboard feedback geven op de opdrachten en vervolgens 
een eindbeoordeling geven, middels een cijfer. 
 
 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt/vergeten, wat nu? 
 

Wanneer u het wachtwoord vergeten bent, kunt je 
via http://account.saxion.nl zelf een nieuw 
wachtwoord aanvragen met je, bij Saxion 
bekende, privé e-mailadres. Kies voor de optie 
'Forgot Password' en volg de instructies op het 
scherm. Binnen een aantal seconden wordt de 
activatiecode verstuurd naar het e-mailadres dat 
je geregistreerd hebt in Studielink. Met die e-
mail kunt je een nieuw wachtwoord aanmaken.  
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe tijdelijke wachtwoord is 24 uur 
geldig. 
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4. ORGANISATIE MINOR CIEC 
In dit hoofdstuk wordt de organisatie van de minor CIEC (locatie Curaçao) uiteengezet. De (inhoudelijke) 
eindverantwoordelijkheid voor de minor CE (waarvan de minor CIEC een onderdeel is) ligt bij de coördinator 
van de minor CE (Ivo Kothman). 
 
De minor CIEC (locatie Curaçao) is een coproductie tussen 
 

1. SAXION / School of Finance & International Business (SFIB) 
Projectleider minor CIEC locatie Curaçao: Michel ter Brake  

en 
2. De lokale bedrijven ondersteund door The University of the Dutch Caribbean (UDC), als 

intermediair. 
 
Saxion: 

 zorgt voor de programmastructuur. 
 werft studenten. 
 bereidt studenten voor. 
 zorgt voor een digitaal communicatiekanaal (Blackboard). 
 geeft de theoretische lessen online. 
 zorgt voor inhoudelijke consultancy uren en procesbegeleiding. 
 Beoordeelt. 

 
UDC: 

 fungeert als intermediair tussen lokale bedrijven en student. 
 adviseert in woonruimte. 
 stelt projectruimte ter beschikking. 
 organiseert de toetsen en toetsafname. 
 levert workshopleiders. 
 is 1e aanspreekpunt voor vragen. 
 is 1e aanspreekpunt in case of emergency. 

 
Studenten communiceren digitaal met elkaar en met de Saxiondocent. 
 
Saxion docenten: Michel ter Brake    projectleider minor CIEC (locatie  
         Curaçao)/ content manager 

Ivo Kothman     content manager 
Moniek Kamm      content manager 
Jan Bollen     proces manager 

 
UDC ondersteuning Ruud Thuis     workshopleider / directeur UDC 
   Cyriel van der Vegt       workshopleider / directeur UDC 
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5. FORMALITEITEN en OV JAARKAART 
 
Omdat je 2 dagen per week bij het bedrijf op locatie aan de slag gaat met je adviesrapport heb je een werk- 
en/ of verblijfsvergunning nodig op Curaçao. Voor het aanvragen van je werk- en/ of verblijfsvergunning 
moet je onderstaande documenten aanleveren bij de stagecoördinator (Nancy Winklar contactpersoon 
vanuit het UDC voor de minor CIEC), direct na aankomst op Curaçao. (Voor vragen direct aan Curaçao: mail 
met minor@udc.cw) 
 

1. Paspoort. Wordt gescand op Curaçao bij de eerste bijeenkomst. 
 

2. Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). Kosten zijn voor eigen rekening. Deze mag niet ouder zijn dan 
3 maanden op de dag van het begin bij het bedrijf en is aan te vragen via je gemeente. Info volgt 
hierover via Nancy Winklar.  

 
Let op! De aanvraag van de VOG kan ca. 4 weken in beslag nemen en hij mag niet ouder zijn dan 3 maanden 
(op de dag van het begin van het bedrijf). De kosten zijn voor eigen rekening. 
 

3. Zorgverzekering. Een kopie van je ziektekostenpolisblad. Let op! Overtuig jezelf ervan dat je 
ziektekosten voor de hele periode in Curaçao gedekt zijn (werelddekking), check dit bij je 
ziektekostenverzekering, anders moet je aanvullend verzekeren in de reisverzekering.  

 
Indien dit niet het geval is, is er een goedkope aanvullende verzekering te krijgen bij JOHO. Deze 

 bieden een goed pakket aan speciaal voor de student die gaat werken/ leren in het buitenland.  
 www.joho.nl  
 

4. Reisverzekering. Een kopie van het polisblad van je reisverzekering. 
 

5. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA). Verzekering voor jezelf, geen kopie nodig. 
 

6. Stagecontract  
Dit contract wordt samen met naam contactpersoon UDC volgt ter plaatse op Curaçao  

 opgesteld en door het bedrijf getekend.  

 
7. Verblijfsvergunning/ Verklaring van Rechtswege (Werkvergunning) 

Als Nederlands Staatsburger mag je zes maanden per jaar op Curaçao verblijven in de hoedanigheid van 
een toerist. Je hebt dan geen verblijfsvergunning nodig. Jullie gaan stagelopen op Curaçao. Om stage te 
mogen lopen op Curaçao heb je een ‘Verklaring van Rechtswege’ (werkvergunning) nodig. Deze verklaring 
wordt aangevraagd door de contactpersoon van het UDC direct na aankomst op Curaçao. Om ervoor te 
zorgen dat dit door de contactpersoon van het UDC ook daadwerkelijk kan worden gedaan, dien je er als 
student voor te zorgen dat je alle bovenstaande documenten hebt geregeld bij aankomst op Curaçao!  
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Voor Duitse studenten geldt het volgende: Als toerist mag je maximaal 3 maanden op het eiland zijn. Boek 
daarom een retourticket met een retourdatum binnen deze 3 maanden, maar met de mogelijkheid om de 
datum te veranderen. Later schuif je de retourdatum dan op. 

 
LET OP: ONTBREEKT ER 1 DOCUMENT DAN KAN JE WERK- EN/ OF VERBLIJFSVERGUNNING NIET WORDEN 
AANGEVRAAGD! 
 
 
OV jaarkaart vergoeding 
Als minorstudent kun je je ov jaarkaart tijdelijk intrekken. Je krijgt dan een maandelijkse vergoeding terug. 
Je kunt de vergoeding aanvragen met het formulier OV-vergoeding buitenland. Ook dit formulier weer laten 
tekenen door Michel ter Brake. 
 
HUISVESTING EN VERVOER 
UDC adviseert, op verzoek, bij het zoeken naar huisvesting op Curaçao. Zij hebben ervaring met het 
zoeken van geschikte en betaalbare huisvesting voor studenten. Veiligheid is belangrijk op Curaçao. Voor 
alle vragen over huisvesting mail naar: minor@udc.cw Ook worden ervaringen over huisvesting van vorige 
studenten verzameld. Als je een update over huisvesting wil hebben, stuur dan een mail naar Michel ter 
Brake, en hij stuur je de laatste versie. Let op er zijn zeker NO GO area’s in Curaçao, studenten huizen die 
niet veilig zijn, hou hier rekening mee. Curaçao behoort tot de Tropen, als je een huis op Curaçao 
bewoont zal het regelmatig voorkomen dat er een of meerdere kakkerlakken in je kamer rondlopen, 
misschien zelfs muizen. Verder kan het zijn dat door de flinke regenbuien je kamer nat wordt of dat de 
elektra uitvalt. Dit gebeurt bij iedereen die op Curaçao woont en is iets waar je altijd even aan moet 
wennen. 
 
Op Curaçao heb je voor het afleggen van de afstanden zeker een auto nodig. Er zijn ook diverse 
autoverhuurbedrijven op Curaçao, ook hier geldt veiligheid en betrouwbaarheid gaat voor de laagste prijs. 
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UDC 
Het bijzondere karakter van de Curaçaose arbeidsmarkt stelt bepaalde eisen aan het uiterlijk en het 
gedrag van onze studenten. Wij zijn een business school, die studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt. 
Op grond daarvan zijn de volgende regels gesteld: 
 
Studenten die er onvoldoende verzorgd uitzien kunnen de toegang tot UDC worden ontzegd. 
 
Onder andere het volgende is niet toegestaan: 
Heren: neusbellen, wenkbrauwpiercings, lippiercings, korte broeken, driekwart broeken, slippers, en 
tank-tops. 
Dames: neusbellen, wenkbrauwpiercings, lippiercings, korte broeken, te korte rokjes, zweefblouses, 
buiktruitjes, flip-flops, slippers (en tevens birckenstocks)  
 
Eten en drinken is in de lokalen ten strengste verboden. Het dragen van een petje/ander hoofddeksel is in 
de klas verboden. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de colleges is niet toegestaan en dient uit 
te staan, dus ook niet in de “stand-by” stand. 
 
Directie/management kan een student toegang tot het gebouw weigeren als de regels van 
kledingvoorschriften niet door een student nageleefd worden. Er wordt de student dan verzocht terug te 
komen wanneer dit wel het geval is.’’ 
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6. DOCENTEN 
 
Deze minor wordt uitgevoerd door een aantal Saxion docenten en een aantal UDC docenten. Hier worden 
de docenten aan je voorgesteld. Als je vragen hebt over de minor dan kun je die direct via het mailadres 
aan hun stellen.  
 

 Projectleider minor CIEC locatie Curaçao/ content manager 
 Michel ter Brake 
 m.j.h.terbrake@saxion.nl   
 
 

Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de minor Circulaire Economie 
(CE)/ content manager 
Ivo Kothman 
i.m.h.kothman@saxion.nl 
 

content manager 
Moniek Kamm 
m.a.a.kamm@saxion.nl 
 
 

proces manager 
Jan Bollen 
j.w.bollen@saxion.nl 
 
 
 
workshopleider / directeur UDC 

Cyriel van der Vegt 
cvdvegt@udc.cw 
 

workshopleider / directeur UDC 
Ruud Thuis 
rthuis@udc.cw 
 

1e contactpersoon minor CIEC vanuit het UDC/ manager 
Key Corporate & Kenniscentrum 
Nancy Winklar 
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Nwinklar@key.cw 
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7. Procedure: aanmelding en selectie 
De ervaring leert dat de belangstelling onder studenten groter is dan het aantal plekken dat beschikbaar is. 
Daarom is het van belang dat een transparant proces wordt doorlopen van het moment van aanmelding 
voor deze minor tot en met het moment dat je als student definitief geplaatst bent en de minor voor jou 
dus doorgaat. De procedure die daarbij wordt gehanteerd, is als volgt. 
 

Stap 1: Insturen ingevulde vooraanmeldingsformulier 
De eerste 24 studenten die zich aanmelden voor de minor CIEC worden, volgens het principe ‘wie het eerst 
komt wie het eerst maalt’, uitgenodigd voor de voorlichting (zie stap 2). De overige studenten (nr. 25, 26, 
etc.) worden op volgorde van binnenkomst op een reservelijst geplaatst. Je kan je aanmelden voor de minor 
CIEC door het ingevulde vooraanmeldingsformulier te sturen naar Michel ter Brake 
(m.j.h.terbrake@saxion.nl). Het insturen van dit formulier betekent dus (nog) niet dat je definitief geplaatst 
bent voor de minor CIEC (zie vervolgstappen). 
 

Stap 2: voorlichting over de minor CIEC 
Tijdens de gezamenlijke voorlichting worden studenten geïnformeerd over de inhoud van de minor en over 
het leven en werken op Curaçao. Ook de kosten van levensonderhoud komen aan de orde. Daarnaast kan 
de student bepalen of de minor Circulaire Economie (CIEC) aansluit bij zijn of haar leerontwikkeling. Het is 
altijd goed om dit blokboek voor te leggen aan je examencommissie van je eigen opleiding, zodat je zeker 
weet dat deze minor geaccepteerd wordt. De voorlichting is een verplicht onderdeel van de 
aanmeldprocedure voor de minor CIEC. Na afloop van de voorlichting bepaal je of de minor CIEC wat voor 
je is en ga je door naar stap 3.  

 
Stap 3: CV + motivatiebrief 
Nadat de voorlichting heeft plaatsgevonden, maak je een goede CV van jezelf en geef je in bijbehorende 
motivatiebrief (maximaal 1 A4) aan waarom je graag wil deelnemen aan de minor circulaire economie op 
Curaçao. Stuur je CV en motivatiebrief tijdig naar Michel ter Brake m.j.h.terbrake@saxion.nl. Tijdens de 
voorlichting worden studenten geïnformeerd over de inleverdeadline van het CV en de motivatiebrief. 
 

Stap 4: beoordelen van de CV’s en motivatiebrieven en selectie van studenten 
Op het moment dat de CV’s en motivatiebrieven binnen zijn, worden deze beoordeeld. Op basis hiervan 
worden 16 studenten geselecteerd. Deze studenten worden uitgenodigd voor een intakegesprek. De overige 
studenten worden tevens op de reservelijst geplaatst (en staan in de wacht). De ontvangen CV’s en 
motivatiebrieven worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

 te laat ontvangen CV’s en motivatiebrieven vallen af 
 motivatie voor deelname 
 leerdoelen voor jezelf 
 de relatie met circulaire economie 
 verwachtingen van Curaçao op basis van enige cultuurkennis 
 verwachtingen ten aanzien van je eigen ontwikkeling 

 

Stap 5: intakegesprek 
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Tijdens het intakegesprek wordt studenten de gelegenheid geboden om hun CV en motivatiebrief 
mondeling toe te lichten. Ook zullen de docenten naar aanleiding van het CV en de motivatiebrief vragen 
stellen die in de ogen van de docent nadere uitleg behoeven. Na afloop van het intakegesprek hoor je of je 
definitief bent geplaatst voor de minor CIEC en de minor voor jou dus definitief doorgaat. De studenten die 
niet definitief worden geplaatst, worden hierover geïnformeerd. 
 

Stap 6: aftrapbijeenkomst en teamintroductie 
Saxion organiseert een aftrapbijeenkomst op Saxion Enschede, ruim voor aanvang van de minor. Studenten 
stellen zichzelf voor en het docententeam van de minor CIEC (Michel ter Brake, Ivo Kothman en Moniek 
Kamm) checkt alle formaliteiten en geeft detailinformatie betreffende de uitvoering van de minor. 
Vervolgens wordt er een korte overview gegeven van de activiteiten van de studenten en de verwachtingen 
van de Saxion docenten. 
 
Tijdens de introductie presenteer je jezelf aan de groep middels een PowerPoint presentatie. De presentatie 
moet in ieder geval bevatten; personalia inclusief opleiding, motivatie voor deelname, leerdoelen voor 
jezelf, de relatie met circulaire economie, verwachtingen van Curaçao op basis van enige cultuurkennis en 
verwachtingen ten aanzien van je eigen ontwikkeling. Probeer in de PowerPoint je op een zo origineel 
mogelijke manier te presenteren, maximaal 5 minuten.  
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8. OPDRACHTEN 
 
De hele minor bestaat uit 3 leereenheden die apart beoordeeld worden. Nu volgt een korte inleiding van 
iedere leereenheid, inclusief competenties. 
 

8.1  Theorie 
 

 
 
In deze minor leer je wat een Circulaire Economie (CE) is en hoe een CE werkt. De theorie richt zich op de 
basisprincipes achter de CE en op de basis van Businessmodellen en waardeproposities. Je leert denken 
als een ondernemer en redeneren vanuit meerdere waarden tegelijk. Niet alleen financiële waarde en 
gewin, maar ook ecologische waarden en sociale waarden komen aan bod. Je leert hoe deze waarden 
gecreëerd kunnen worden en hoe je een waardepropositie ontwikkeld waarin deze gelijktijdig aan bod 
komen. Daarnaast maak je kennis met kringlopen en materialenstromen en de principes binnen een CE 
om deze kringlopen te sluiten. 
 
Deze theorie van deze minor bestaat uit 8 thema’s: 
1. Inleiding: Wat is de CE en waarom doet dat ertoe? 
2. Kringlopen en partijen 
3. Business modellen voor de CE en de waardepropositie 
4. Circulaire principes: de 10 Re’s 
5. Waardecreatie en verdienmodel 
6. Strategie en organisatie 
7. Resultaten en randvoorwaarden 
8. Uitdagingen voor een circulaire economie in de praktijk 
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8.2  Adviesproduct 
 

 
 
In de aftrapbijeenkomst van Curaçao (vlak voor vertrek) worden de lokale bedrijven en de opdrachten 
gepresenteerd. Studenten krijgen de mogelijkheid om hun voorkeur (top 3) aan te geven voor bedrijf/ de 
opdracht. Hiermee wordt door het docententeam zoveel mogelijk rekening gehouden. Jij legt contact en 
stemt af met opdrachtgever en docenten over de inhoud van de opdracht. Hoe eerder je de 
adviesopdracht scherp hebt, des te meer kun je de situatie bij je opdrachtgever gebruiken voor 
tussentijdse opdrachten in en na de les. De resultaten kun je dan meteen toepassen en verwerken in het 
uiteindelijke adviesrapport.  Studententeams die aan opdrachten werken zijn zo veel mogelijk multi 
disciplinair: dus samengesteld uit studenten van meerdere studierichtingen. Dat levert de meeste 
'kruisbestuiving' op en ook de beste adviesrapporten. De minor wordt afgesloten met een afsluitende 
markt. Tijdens de afsluitende markt ontmoeten alle studenten en opdrachtgevers elkaar en worden de 
projectresultaten door de projectgroepen middels de posters gepresenteerd aan de opdrachtgevers. 
 
Vakdocent consulteert opdrachtgever bij beoordeling ten aanzien van competenties. Dit betreft het 
functioneren van de student in zijn/haar rol als adviseur CE gedurende het adviestraject, en de mate van 
toepasbaarheid van het uiteindelijke adviesproduct. De beoordeling van de bedrijfscoach wordt op basis 
van een vooraf opgesteld format mondeling doorgenomen door de vakdocent in een persoonlijk en/of 
telefonisch gesprek. 
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8.3  Reflectie en videopitch 
 

 
 
Reflectie essay over jouw persoonlijke ontwikkeling en CE in de toekomst van jouw vakgebied 
 
Iedere student schrijft een reflectie essay over zijn/haar eigen ontwikkeling tijdens deze minor, het 
vakgebied circulaire economie en wat dit naar verwachting gaat betekenen voor zijn/haar toekomstige rol 
als beroepsbeoefenaar in een circulaire maatschappij. De omvang van het essay is ongeveer 4 A4 bij 
normaal lettertype. Belangrijk is dat je schrijft over jouw reflectie, jouw ontwikkeling en wat je meeneemt 
uit de minor. Wees eerlijk; als je niets meeneemt, en daar een goede reden voor hebt, lezen we het ook 
graag. Hetzelfde geldt voor jouw beroepenveld. Als jij denkt dat Circulaire Economie geen of een beperkte 
rol speelt, schrijf dat dan op, voorzien van jouw onderbouwing. Pas vooral op dat je geen beschrijvend 
stuk tekst produceert: En toen hebben we... en toen gingen we... en toen heeft .... 
Het essay telt voor 50% mee in het cijfer dat je ontvangt voor het onderdeel 'Essay en videopitch'.  
 
De videopitch van jullie advies telt voor de overige 50%. De uitgebreide beoordelingscriteria lees je in de 
bijbehorende rubrics. 
 
 
beoordeling van beide onderdelen (pitch en essay) gebeurt holistisch aan de hand van vooraf opgestelde 
beoordelingsformulieren. 
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8.4 Individueel portfolio  
Studenten vullen een portfolio met geselecteerde opdrachten en verslagen van excursies/gastcolleges. 
Daarnaast schrijven zij individueel een essay waarin zij reflecteren op de eigen ontwikkeling tijdens de 
minor, hun bijdrage aan het adviestraject en over hoe de principes van de circulaire economie binnen hun 
eigen beoogd beroepenveld van toepassing zijn. Dit uiteraard aan de hand van de verschillende stukken in 
dit portfolio. 
 
De omvang van het begeleidend essay is minimaal 2500 woorden. Belangrijk is dat je schrijft over jouw 
reflectie, jouw ontwikkeling en wat je meeneemt uit de minor. Wees eerlijk; als je niets meeneemt, en daar 
een goede reden voor hebt, lezen we het ook graag. Uiteraard verwachten we dat je in jouw essay verwijst 
naar de toegevoegde stukken in jouw portfolio en hoe deze samenhangen in jouw ontwikkeling tijdens deze 
minor. 
 
Hetzelfde geldt voor jouw beroepenveld. Als jij denkt dat Circulaire Economie geen of een beperkte rol 
speelt, schrijf dat dan op, voorzien van jouw onderbouwing. 
Pas vooral op dat je geen beschrijvend stuk tekst produceert. Dus niet: En toen hebben we... en toen gingen 
we... en toen heeft .... 
 
Let op! Je reflecteert hier op jezelf, jouw rol, jouw ontwikkeling, jouw ervaringen. Opmerkingen over de 
kwaliteit van de lessen, docenten, excursies of opdrachten kun je kwijt in de enquête die aan het eind wordt 
verstuurd. 
 
In het begin van de minor heb je een brief geschreven aan jezelf, daarnaast heb je een stuk geschreven 
over jouw beroepenveld. Daarnaast heb je een bezoek gebracht aan het slavenmuseum Kura Hulanda en 
heb je cultuurverschillen geanalyseerd. Gebruik deze als uitgangspunt voor dit reflectieverslag. Hoe kijk je 
nu terug op wat je toen hebt opgeschreven? Loop het traject van de minor langs aan de hand van de stukken 
in jouw portfolio.  
 
Het essay telt voor 50% mee in het cijfer dat je ontvangt voor het onderdeel 'Essay en videopitch'. De 
videopitch van jullie advies telt voor de overige 50%. De uitgebreide beoordelingscriteria lees je in de 
bijbehorende rubrics. 
 
Dit is een individuele opdracht. 
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9. Bijlagen 
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[A] Competentieoverzicht 
 
Minor 
comp.nr 

competentie leerdoel toets 

4.1. analytisch De student kan de praktijksituatie en de mogelijkheden van de 
opdrachtgever om te bewegen naar circulariteit systematisch 
ontleden, onderzoeken en vervolgens verbanden leggen tussen de 
beschikbare gegevens.  

2 

4.2. conceptueel 
denken 

De student kan de praktijksituatie en de mogelijkheden van de 
opdrachtgever om te bewegen naar circulariteit in een breder 
kader plaatsen en verbanden leggen met de andere opdrachten 
van de medestudenten alsmede de tijdens de lessen aangeleverde 
voorbeeldcases van bedrijven. 

2 

4.3. creativiteit De student kan nieuwe werkwijzen en oorspronkelijke oplossingen 
bedenken voor de vraag vanuit de opdrachtgever en waar mogelijk 
binnen de kaders gesteld door de praktijkomgeving.  

2 

5.1 communiceren De student is in staat om de essentie van zijn/haar advies in 
heldere taal, schriftelijk in de vorm van een adviesrapport en 
mondeling in de vorm van een adviesgesprek en (video)pitch, over 
te brengen zodat deze door zowel opdrachtgever als docent 
begrepen wordt. 
  

2 
3 

7.1. klantgerichtheid De student kan klantgericht opereren door de wensen en 
behoeften van de opdrachtgever te onderzoeken en in dit 
perspectief te denken en te handelen bij het vormen van een 
advies voor de ontwikkeling van een circulair businessmodel. 
  

2 

7.2. samenwerken De student kan zich inzetten om samen met een (of meer) 
medestudenten de adviesopdracht naar behoren uit te voeren en 
zo bij te dragen aan een gezamenlijk doel. 
  

2 

7.3. luisteren De student kan tijdens het contact en de samenwerking met de 
opdrachtgever belangrijke boodschappen oppikken en aandacht 
en ruimte geven aan gesprekspartners, waaronder de 
opdrachtgever en eventuele medewerkers aldaar als 
medestudent(en) waarmee de opdracht wordt uitgevoerd. 

2 
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8.1. oordeelsvorming De student kan de verschillende mogelijkheden van de opdrachtgever om 
te bewegen naar circulariteit tegen elkaar afwegen en op basis daarvan 
tot realistische beoordelingen van deze mogelijkheden komen en keuzes 
maken voor de volgens hem/haar beste route naar een circulair 
businessmodel. 
  

2 

8.3. innoveren De student gebruikt de tijdens de colleges aangereikte stappen en tools 
om te komen tot nieuwe en originele ideeën en zet deze vervolgens om in 
minstens drie heldere voorstellen om de producten en/of diensten van de 
opdrachtgever meer circulair te maken. 
  

2 

9. reflectief De student kan reflecteren op de eigen ontwikkeling en het persoonlijke 
ontwikkelingsproces dat hij/zij heeft doorgemaakt tijdens de minor en 
verwoordt dit helder en concreet in een reflectie essay. 
De student kan reflecteren op zijn/haar toekomstige rol als 
beroepsbeoefenaar in een toenemend circulaire economie en verwoordt 
dit helder en concreet in een reflectie essay. 
  

3 

10.1. kennis De student heeft brede kennis van circulaire principes, businessmodellen 
en de aan circulaire businessmodellen verbonden randvoorwaarden, 
meervoudige waardecreatie en het kunnen rapporteren over deze 
waarden met behulp van indicatoren. 

1 
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[B] Adviesrapport Saxion-examinator rubrics 80% = 80 punten 
 
Beschrijving: Deze rubriek wordt gebruikt voor de beoordeling van het adviesrapport dat studenten 
inleveren voor de minor Circulaire Economie. Voor dit adviesrapport kunnen in totaal 20EC worden 
behaald. De volgende competenties zijn verwerkt in deze rubriek: Analytisch 20% Conceptueel denken 
10% Creativiteit 10% Innoveren 20% Oordeelsvorming 10% Samenwerking 10% De volgende 
competenties zijn verwerkt in de rubriek behorend bij de beoordeling door de bedrijfscoach: 
Klantgerichtheid 10% Luisteren 10%  
Analytisch: 
Aanleiding 
van het 
onderzoek 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 

 

De aanleiding is 
niet duidelijk 
beschreven of 
geanalyseerd. 
Het 'waarom' 
komt niet helder 
naar voren in 
het rapport. 

De aanleiding geeft 
beperkt weer wat voor 
de opdrachtgever de 
beweegredenen zijn 
geweest om ten tijde 
van het rapport te 
bewegen naar 
circulariteit. Het 
'waarom' is 
beschreven maar 
onvoldoende 
uitgewerkt en 
onderbouwd. 

De aanleiding geeft in 
voldoende mate weer 
wat voor de 
opdrachtgever de 
beweegredenen zijn 
geweest om ten tijde 
van het rapport te 
bewegen naar 
circulariteit. Het 
'waarom' is 
beschreven maar niet 
volledig onderbouwd 
en uitgewerkt. 

De aanleiding 
weerspiegelt correct 
wat voor de 
opdrachtgever de 
beweegredenen zijn 
geweest om ten tijde 
van het rapport te 
bewegen naar 
circulariteit. Het 
'waarom' is helder en 
volledig beschreven. 
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Analytisch: 
Context van 
de 
opdrachtgever 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 2,5 Punten: 5 Punten: 7,5 Punten: 10 
Uit het rapport 
wordt onvoldoende 
duidelijk wat de 
context van de 
opdracht en 
opdrachtgever 
inhouden en wat  de 
relevante elementen 
uit deze context 
zijn voor het 
vraagstuk van de 
opdrachtgever. 
Bronnen ter 
onderbouwing 
ontbreken. 

De context van de 
opdracht en 
opdrachtgever zijn 
uitgewerkt en 
voorzien van 
slechts enkele 
bronnen. Het geeft 
een matig niet 
volledig beeld van 
de relevante 
elementen voor het 
vraagstuk van de 
opdrachtgever. 

De context van de 
opdracht en 
opdrachtgever zijn 
uitgewerkt en 
voorzien van enige 
bronnen. Het geeft 
een voldoende, zij 
het niet helemaal 
volledig, beeld van 
de relevante 
elementen voor het 
vraagstuk van de 
opdrachtgever. 

De context van de 
opdracht en 
opdrachtgever zijn 
volledig 
uitgewerkt, 
voorzien van 
voldoende bronnen 
en geeft een 
volledig beeld van 
alle relevante 
elementen voor het 
vraagstuk van de 
opdrachtgever. 

Analytisch: 
Formulering 
droom en doel 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
De doelstelling en 
droom van de 
opdrachtgever zijn 
niet duidelijk 
beschreven en 
geven onvoldoende 
richting aan de 
verdere uitwerking 
van het rapport. Een 
duidelijke lange 
termijn visie 
ontbreekt. 

De doelstelling en 
droom van de 
opdrachtgever zijn 
beschreven maar 
geven maar matig 
richting aan de rest 
van de uitwerking. 
Een lange termijn 
visie wordt 
genoemd maar is 
onvoldoende 
uitgewerkt of 
realistisch. 

De doelstelling en 
droom van de 
opdrachtgever zijn 
in voldoende mate 
beschreven en 
geven voldoende 
richting aan de rest 
van de uitwerking. 
Een lange termijn 
visie wordt 
beschreven maar 
deze is 
onvoldoende 
uitgewerkt en 
realistisch. 

De doelstelling en 
droom van de 
opdrachtgever zijn 
duidelijk 
beschreven en 
geven richting aan 
de rest van de 
uitwerking. Het 
geheel wordt 
ondersteund door 
een realistische 
lange termijn visie. 
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Conceptueel 
denken: 
Formulering 
waardepropositie 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
De 
waardepropositie is 
onduidelijk en 
onsamenhangend 
geformuleerd. De 
aanleiding, context 
en droom zijn 
onvoldoende 
doorvertaald naar 
een heldere 
waardepropositie. 
Meervoudige 
waardecreatie is 
niet duidelijk 
beschreven, de 
uitwerking is niet 
aanwezig. 

De 
waardepropositie is 
een matige 
doorvertaling van 
de aanleiding, 
context en droom. 
De formulering is 
matig en 
samenhang is 
slechts ten dele 
aanwezig. 
Meervoudige 
waardecreatie 
wordt beschreven 
maar de uitwerking 
is onvoldoende.  

De 
waardepropositie 
is een voldoende 
doorvertaling van 
de aanleiding, 
context en droom. 
Meervoudige 
waardecreatie 
wordt beschreven, 
de uitwerking is 
voldoende. 

De 
waardepropositie 
is een duidelijke 
en 
samenhangende 
doorvertaling van 
de aanleiding, 
context en droom. 
Meervoudige 
waardecreatie 
komt duidelijk 
naar voren. 
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Conceptueel 
denken: 
Onderbouwing 
en uitwerking 
type 
businessmodel 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
Het type 
businessmodel is 
enkelvoudig en 
beperkt tot een 
keuze uit circulair, 
platform en 
community 
businessmodel. 
De koppeling 
tussen de logica 
van de 
waardecreatie en 
de onderbouwing 
en uitwerking van 
het type 
businessmodel 
ontbreekt. 

The type 
businessmodel is 
een keuze uit de 
types circulair, 
platform en 
community maar is 
niet tot nauwelijks 
aangevuld met 
elementen uit de 
andere types. 
Elementen uit de 
patroonkaarten 
worden genoemd 
maar de verbanden 
ontbreken. De 
logica van de 
waardecreatie is 
onvoldoende 
gekoppeld aan de 
onderbouwing en 
uitwerking van het 
type 
businessmodel. 

The type 
businessmodel is 
een heldere keuze 
uit de types 
circulair, platform 
en community en is 
in enige mate 
aangevuld met 
elementen uit de 
andere types. 
Elementen uit de 
patroonkaarten 
worden genoemd 
maar de verbanden 
zijn niet heel sterk. 
De logica van de 
waardecreatie is 
enigszins 
gekoppeld aan de 
onderbouwing en 
uitwerking van het 
type 
businessmodel. 

Het type 
businessmodel is 
naast een heldere 
keuze uit de types 
circulair, platform 
en community 
aangevuld met 
elementen uit een 
de andere types en 
elementen uit de 
businessmodel 
patroonkaarten. De 
logica van de 
waardecreatie is 
duidelijk gekoppeld 
aan de 
onderbouwing en 
uitwerking van het 
type 
businessmodel. 
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Creativiteit: 
Kernactiviteiten 
en kringloop 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
In de uitwerking 
van de 
kernactiviteiten is 
er geen sprake van 
creativiteit en zijn 
er weinig tot geen 
vernieuwingen ten 
opzichte van 
bestaande 
oplossingen. Deze 
kernactiviteiten zijn 
slecht uitgewerkt in 
de kringloop, 
waarin niet 
duidelijk is 
aangegeven waar 
de voorgestelde 
vernieuwing zit, 
welke 
materiaalstromen 
daarmee te maken 
hebben en hoe 
deze bewegen. 

In de uitwerking 
van de 
kernactiviteiten is 
sprake van matige 
creativiteit en zijn 
er beperkte 
vernieuwingen ten 
opzichte van 
bestaande 
oplossingen. Deze 
kernactiviteiten zijn 
matig uitgewerkt in 
de kringloop, 
waarin beperkt is 
aangegeven waar 
de voorgestelde 
vernieuwing zit, 
welke 
materiaalstromen 
daarmee te maken 
hebben en hoe 
deze bewegen. 

In de uitwerking 
van de 
kernactiviteiten is 
sprake van enige 
creativiteit en zijn 
er vernieuwingen 
ten opzichte van 
bestaande 
oplossingen. Deze 
kernactiviteiten zijn 
uitgewerkt in de 
kringloop, waarin 
in redelijke mate is 
aangegeven waar 
de voorgestelde 
vernieuwing zit, 
welke 
materiaalstromen 
daarmee te maken 
hebben en hoe 
deze bewegen. 

In de uitwerking 
van de 
kernactiviteiten is 
sprake van een 
creatieve insteek en 
een duidelijke 
vernieuwing ten 
opzichte van 
bestaande 
oplossingen binnen 
de casus. Deze 
kernactiviteiten zijn 
duidelijk 
uitgewerkt in de 
kringloop, waarin is 
aangegeven waar 
de voorgestelde 
vernieuwing zit, 
welke 
materiaalstromen 
daarmee te maken 
hebben en hoe 
deze bewegen. 
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Oordeelsvorming: 
Externe toets 
uitvoering en 
implementatie 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
De externe toets is 
niet afgenomen 
onder minimaal 
drie verschillende 
partijen. De vijf 
vragen zoals in de 
theorie beschreven 
zijn onvoldoende 
beantwoord en 
uitgewerkt. De 
uitkomsten van de 
externe toets zijn 
te beperkt 
beschreven en in 
het is niet duidelijk 
hoe ze 
geïmplementeerd 
zijn in het advies. 

De externe toets is 
afgenomen onder 
minimaal drie 
verschillende 
partijen. De vijf 
vragen zoals in de 
theorie beschreven 
zijn matig 
beantwoord en 
uitgewerkt. De 
uitkomsten van de 
externe toets zijn 
matig beschreven 
en in het is niet 
helemaal duidelijk 
hoe ze 
geïmplementeerd 
zijn in het advies. 

De externe toets is 
afgenomen onder 
minimaal drie 
verschillende 
partijen. De vijf 
vragen zoals in de 
theorie beschreven 
zijn voldoende 
beantwoord en 
uitgewerkt. De 
uitkomsten van de 
externe toets zijn 
voldoende 
beschreven en in 
redelijke mate 
geïmplementeerd 
in het advies. 

De externe toets is 
afgenomen onder 
minimaal drie 
verschillende 
partijen. De vijf 
vragen zoals in de 
theorie beschreven 
zijn duidelijk 
beantwoord en 
uitgewerkt. De 
uitkomsten van de 
externe toets zijn 
helder beschreven 
en 
geïmplementeerd 
in het advies. 
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Creativiteit: 
Impact en 
meervoudige 
waardecreatie 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
De impact van het 
businessmodel is 
matig geformuleerd 
en laat amper zien 
dat er sprake is van 
meervoudige 
waardecreatie. 
Binnen de kaders 
van de opdracht en 
opdrachtgever zijn 
nauwelijks 
vernieuwende en 
creatieve manieren 
om impact te 
creëren beperkt 
uitgewerkt waarbij 
waardebehoud en 
waardecreatie op 
het gebied van 
materialen en 
producten niet 
duidelijk centraal 
staan. 

De impact van het 
businessmodel is 
redelijk 
geformuleerd en 
laat enigszins zien 
dat er sprake is van 
meervoudige 
waardecreatie. 
Binnen de kaders 
van de opdracht en 
opdrachtgever zijn 
matig vernieuwende 
en creatieve 
manieren om 
impact te creëren 
beperkt uitgewerkt 
waarbij 
waardebehoud en 
waardecreatie op 
het gebied van 
materialen en 
producten in 
redelijke mate 
centraal staan. 

De impact van het 
businessmodel is 
overwegend helder 
geformuleerd en 
laat zien dat er 
sprake is van 
meervoudige 
waardecreatie. 
Binnen de kaders 
van de opdracht en 
opdrachtgever zijn 
enigszins 
vernieuwende en 
creatieve manieren 
om impact te 
creëren uitgewerkt 
waarbij 
waardebehoud en 
waardecreatie op 
het gebied van 
materialen en 
producten duidelijk 
centraal staan. 

De impact van het 
businessmodel is 
erg helder 
geformuleerd en 
laat duidelijk zien 
dat er sprake is van 
meervoudige 
waardecreatie. 
Binnen de kaders 
van de opdracht en 
opdrachtgever zijn 
vernieuwende en 
creatieve manieren 
om impact te 
creëren uitgewerkt 
waarbij 
waardebehoud en 
waardecreatie op 
het gebied van 
materialen en 
producten duidelijk 
centraal staan. 
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Innoveren: 
Impact en 
indicatoren 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
Er is sprake van een 
weinig innovatieve 
en vernieuwende 
uitvoering van de 
indicatoren gericht 
op het creëren van 
duurzame impact. 
Bij de uitwerking van 
de indicatoren is 
geen duidelijk 
onderscheid 
gemaakt in output 
(korte termijn), 
outcome 
(middellange 
termijn) en impact 
(lange termijn), 
waarbij innovatieve 
indicatoren in niet 
zijn uitgewerkt. 

Er is sprake van een 
redelijke innovatieve 
en vernieuwende 
uitvoering van de 
indicatoren gericht 
op het creëren van 
duurzame impact. 
Bij de uitwerking van 
de indicatoren is 
enigszins 
onderscheid 
gemaakt in output 
(korte termijn), 
outcome 
(middellange 
termijn) en impact 
(lange termijn), 
waarbij innovatieve 
indicatoren in 
onvoldoende mate 
zijn uitgewerkt. 

Er is sprake van een 
voldoende 
innovatieve en 
vernieuwende 
uitvoering van de 
indicatoren gericht 
op het creëren van 
duurzame impact. 
Bij de uitwerking van 
de indicatoren is een 
onderscheid 
gemaakt in output 
(korte termijn), 
outcome 
(middellange 
termijn) en impact 
(lange termijn), 
waarbij innovatieve 
indicatoren in 
voldoende mate zijn 
uitgewerkt. 

Er is sprake van een 
duidelijke 
innovatieve en 
vernieuwende 
uitvoering van de 
indicatoren gericht 
op het creëren van 
duurzame impact. 
Bij de uitwerking van 
de indicatoren is een 
duidelijk 
onderscheid 
gemaakt in output 
(korte termijn), 
outcome 
(middellange 
termijn) en impact 
(lange termijn), 
waarbij innovatieve 
indicatoren scherp 
zijn uitgewerkt. 
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Innoveren: 
Passende 
verdienmodellen 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 

 

In het rapport zijn 
geen vernieuwende 
manieren om met 
de 
verdienmodellen 
en geldstromen het 
circulaire karakter 
van het BM te 
ondersteunen 
uitgewerkt 
(waardebehoud en 
creatie), terwijl er 
wel mogelijkheden 
zijn binnen de 
kaders van de 
opdracht(gever). 

In het rapport is 
slechts in beperkte 
mate gekeken naar 
vernieuwende 
manieren om met 
de verdienmodellen 
en geldstromen het 
circulaire karakter 
van het BM te 
ondersteunen 
(waardebehoud en 
creatie), terwijl er 
meer mogelijk was 
binnen de kaders 
van de 
opdracht(gever). 
  

In het rapport is in 
voldoende mate 
gekeken naar 
vernieuwende 
manieren om met 
de 
verdienmodellen 
en geldstromen het 
circulaire karakter 
van het BM te 
ondersteunen 
(waardebehoud en 
creatie), dit alles 
wel passend 
binnen de kaders 
van de 
opdracht(gever). 

In het rapport is 
duidelijk gekeken 
naar vernieuwende 
manieren om met 
de 
verdienmodellen 
en geldstromen het 
circulaire karakter 
van het BM te 
ondersteunen 
(waardebehoud en 
creatie) en zijn 
zelfs de grenzen 
van de kaders van 
de opdracht(gever) 
opgezocht. 
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Oordeelsvorming: 
Afweging opties 
en concepten in 
advies 
 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
Er is in onvoldoende 
mate sprake van 
logische en 
onderbouwde 
afwegingen binnen 
de gepresenteerde 
mogelijkheden en 
opties. Er is een 
onsamenhangend 
advies 
geformuleerd. 

Er is in beperkte 
mate sprake van 
logische en 
onderbouwde 
afwegingen 
binnen de 
gepresenteerde 
mogelijkheden en 
opties. Er is maar 
een matig 
samenhangend 
advies 
geformuleerd. 

Er is in voldoende 
mate sprake van 
logische en 
voldoende 
onderbouwde 
afwegingen 
binnen de 
gepresenteerde 
mogelijkheden en 
opties om te 
komen tot een 
helder en 
samenhangend 
advies. 

Er is duidelijk 
sprake van 
logische en goed 
onderbouwde 
afwegingen 
binnen de 
gepresenteerde 
mogelijkheden en 
opties om te 
komen tot een 
helder en 
samenhangend 
advies. 

Samenwerken: 
Vertaling 
onderdelen 
onderzoek en 
bouwstenen BMCE 
naar het advies in 
een goed lopend 
rapport. 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
Uit alle bouwstenen 
van het BM en de 
uitwerking door de 
verschillende 
studenten is een 
voornamelijk 
onlogisch advies 
geformuleerd. Het 
schriftelijke rapport 
is een onvoldoende 
samenhangend 
schriftelijk werk 
waarin de gebruikte 
taal, de schrijfstijl 
en de inhoudelijke 
indeling 
onvoldoende op 
elkaar aansluiten. 

Uit alle 
bouwstenen van 
het BM en de 
uitwerking door 
de verschillende 
studenten is een 
maar deels logisch 
advies 
geformuleerd. Het 
schriftelijke 
rapport is een 
onvoldoende 
samenhangend 
schriftelijk werk 
waarin de 
gebruikte taal, de 
schrijfstijl en de 
inhoudelijke 
indeling slechts in 
beperkte mate op 
elkaar aansluiten. 

Uit alle 
bouwstenen van 
het BM en de 
uitwerking door 
de verschillende 
studenten is een 
voldoende logisch 
advies 
geformuleerd. Het 
schriftelijke 
rapport is een 
samenhangend 
schriftelijk werk 
waarin de 
gebruikte taal, de 
schrijfstijl en de 
inhoudelijke 
indeling in 
voldoende mate 
op elkaar 
aansluiten. 

Uit alle 
bouwstenen van 
het BM en de 
uitwerking door 
de verschillende 
studenten is een 
volstrekt logisch 
advies 
geformuleerd. Het 
schriftelijke 
rapport is een 
samenhangend 
schriftelijk werk 
waarin de 
gebruikte taal, de 
schrijfstijl en de 
inhoudelijke 
indeling goed op 
elkaar aansluiten. 
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Innoveren: 
Inzet van 
theorie 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
De tijdens de 
colleges aangereikte 
nieuwe stof en 
theorie is niet of 
nauwelijks ingezet 
om te komen tot 
innovatieve 
oplossingen. Uit het 
verslag blijkt niet 
waar en hoe de 
gekozen onderdelen 
uit de theorie leiden 
tot vernieuwende 
concepten, ideeën en 
uitwerkingen, ook is 
de toepassing niet 
goed uitgewerkt of 
logisch. 

De tijdens de 
colleges aangereikte 
nieuwe stof en 
theorie is in beperkte 
mate ingezet om te 
komen tot 
innovatieve 
oplossingen. In het 
verslag is meestal 
niet duidelijk waar en 
hoe de gekozen 
onderdelen uit de 
theorie leiden tot 
vernieuwende 
concepten, ideeën en 
uitwerkingen, ook is 
de toepassing niet 
altijd goed 
uitgewerkt of 
logisch. 

De tijdens de 
colleges aangereikte 
nieuwe stof en 
theorie is in 
voldoende mate 
ingezet om te komen 
tot innovatieve 
oplossingen. In het 
verslag is meestal 
duidelijk waar en hoe 
de gekozen 
onderdelen uit de 
theorie leiden tot 
vernieuwende 
concepten, ideeën en 
uitwerkingen, al is de 
toepassing niet altijd 
goed uitgewerkt of 
logisch. 

De tijdens de 
colleges 
aangereikte nieuwe 
stof en theorie is 
duidelijk ingezet 
om te komen tot 
innovatieve 
oplossingen. In het 
verslag is duidelijk 
waar en hoe de 
gekozen 
onderdelen uit de 
theorie leiden tot 
vernieuwende 
concepten, ideeën 
en uitwerkingen. 
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Innoveren 
Gebruik 
van tools 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
De tijdens de 
colleges aangereikte 
tools, zoals het BMT 
en de kringlopentool, 
zijn ingezet om te 
komen tot 
innovatieve 
oplossingen, echter 
is de uitwerking 
onvoldoende. De 
tools zijn niet op de 
juiste manier ingezet 
om te komen tot (of 
te ondersteunen bij) 
vernieuwende 
concepten, ideeën en 
uitwerkingen, er zijn 
nog heel veel 
verbeterpunten te 
benoemen. 

De tijdens de 
colleges aangereikte 
tools, zoals het BMT 
en de kringlopentool, 
zijn ingezet om te 
komen tot 
innovatieve 
oplossingen, echter 
is de uitwerking 
onvoldoende. De 
tools zijn slechts 
deels op de juiste 
manier ingezet om te 
komen tot (of te 
ondersteunen bij) 
vernieuwende 
concepten, ideeën en 
uitwerkingen, er zijn 
nog veel 
verbeterpunten te 
benoemen. 

De tijdens de 
colleges aangereikte 
tools, zoals het BMT 
en de kringlopentool, 
zijn voldoende 
ingezet om te komen 
tot innovatieve 
oplossingen. De 
tools zijn veelal op 
de juiste manier 
ingezet om te komen 
tot (of te 
ondersteunen bij) 
vernieuwende 
concepten, ideeën en 
uitwerkingen, al zijn 
er nog 
verbeterpunten te 
benoemen. 

De tijdens de 
colleges aangereikte 
tools, zoals het BMT 
en de 
kringlopentool, zijn 
duidelijk ingezet om 
te komen tot 
innovatieve 
oplossingen. De 
tools zijn op de 
juiste manier 
ingezet om te 
komen tot (of te 
ondersteunen bij) 
vernieuwende 
concepten, ideeën 
en uitwerkingen. 
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Samenwerking: 
stijl, toon en 
opmaak 
rapport 

Onvoldoende Matig Voldoende Goed 
Punten: 1,25 Punten: 2,5 Punten: 3,75 Punten: 5 
Het rapport is in 
onvoldoende mate 
vanuit één stijl en 
toon geschreven 
waarin de 
onderdelen op een 
wisselende manier 
zijn samengevoegd. 
Het rapport kent 
een matige stijl en 
opmaak en is 
onvoldoende 
afgewerkt op 
onderdelen zoals 
paginanummering, 
nummers bij 
figuren, 
(bron)verwijzingen 
en bijlagen. Op veel 
punten is duidelijk 
te zien dat stukken 
van het rapport 
onderling zijn 
verdeeld. 

Het rapport is in 
beperkte mate 
vanuit één stijl en 
toon geschreven 
waarin de 
onderdelen op een 
wisselende manier 
zijn samengevoegd. 
Het rapport kent 
een matige stijl en 
opmaak en is 
onvoldoende 
afgewerkt op 
onderdelen zoals 
paginanummering, 
nummers bij 
figuren, 
(bron)verwijzingen 
en bijlagen. Op een 
aantal punten is 
duidelijk te zien dat 
stukken van het 
rapport onderling 
zijn verdeeld. 

Het rapport is 
grotendeels vanuit 
één stijl en toon 
geschreven waarin 
de onderdelen 
voldoende zijn 
samengevoegd. Het 
rapport kent een 
passende stijl en 
opmaak en is 
voldoende 
afgewerkt op 
onderdelen zoals 
paginanummering, 
nummers bij 
figuren, 
(bron)verwijzingen 
en bijlagen. Wel is 
op punten te zien 
dat stukken van het 
rapport onderling 
zijn verdeeld. 

Het rapport is 
vanuit één stijl en 
toon geschreven 
waarin de 
onderdelen met 
zorg zijn 
samengevoegd. Het 
rapport kent een 
passende stijl en 
opmaak en is 
zorgvuldig 
afgewerkt op 
onderdelen zoals 
paginanummering, 
nummers bij 
figuren, 
(bron)verwijzingen 
en bijlagen. 
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[C] Adviesrapport bedrijfscoach rubrics 20% = 20 punten 
 
Criteria adviesrapport 
bedrijfscoach 

Prestatieniveau 
1-2 

Prestatieniveau 
3-5 

Prestatieniveau 
6-7 

Prestatieniveau 
8-10  

Punten: 2 Punten: 5 Punten: 7 Punten: 10 
Klantgerichtheid: De student 
kan klantgericht opereren 
door de wensen en 
behoeften van de 
opdrachtgever te 
onderzoeken en in dit 
perspectief te denken en te 
handelen bij het vormen van 
een advies voor de 
ontwikkeling van een 
circulair businessmodel. De 
klantgericht heeft zich 
vertaald in een helder 
adviesgesprek van de 
student aan de 
opdrachtgever. 

Geen of weinig 
interactie. De 
vragen worden 
niet correct 
beantwoord, de 
antwoorden 
bieden geen 
meerwaarde. 
De opbouw van 
het 
adviesgesprek 
is rommelig, 
geen duidelijke 
inleiding en 
afsluiting en 
een conclusie 
ontbreekt. 

Weinig 
interactie. De 
vragen worden 
vaag 
beantwoord, de 
antwoorden 
bieden weinig 
meerwaarde. 
De opbouw van 
het 
adviesgesprek 
was redelijk 
maar geen 
duidelijke 
inleiding en 
afsluiting. De 
conclusie bleef 
vaag. 

Voldoende 
interactie. De 
vragen worden 
meestal correct 
beantwoord, de 
antwoorden 
bieden meestal 
meerwaarde. 
De opbouw van 
het 
adviesgesprek  
was goed met 
een duidelijke 
inleiding en 
afsluiting. De 
conclusie was 
niet heel 
scherp. 

Student initiëert 
volop interactie. 
Vragen worden 
correct 
beantwoord, de 
antwoorden 
bieden duidelijke 
meerwaarde.  De 
opbouw van het 
adviesgesprek is 
uitstekend met 
een duidelijke 
inleiding en 
afsluiting. De 
conclusie was 
scherp. 
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Prestatieniveau   
1-2 

Prestatieniveau   
3-5 

Prestatieniveau   
6-7 

Prestatieniveau         
8-10  

Punten: 2 Punten: 5 Punten: 7 Punten: 10 
Luisteren: De 
student kan 
tijdens het 
contact en de 
samenwerking 
met de 
opdrachtgever 
belangrijke 
boodschappen 
oppikken en 
aandacht en 
ruimte geven 
aan 
gesprekspartne
rs, waaronder 
de 
opdrachtgever 
en eventuele 
medewerkers 
aldaar als 
medestudent(e
n) waarmee de 
opdracht wordt 
uitgevoerd.  

De student heeft 
niet tot nauwelijks 
geluisterd naar de 
opdrachtgever en 
belangrijke 
boodschappen 
naast zich 
neergelegd. 
Tijdens de 
gesprekken is er 
onvoldoende 
ruimte gegeven 
aan de 
gesprekspartners 
bij de 
opdrachtgever. 

De student heeft 
matig geluisterd 
naar de 
opdrachtgever en 
belangrijke 
boodschappen 
maar gedeeltelijk 
verwerkt. Tijdens 
de gesprekken is 
er te weinig 
ruimte gegeven 
aan de 
gesprekspartners 
bij de 
opdrachtgever. 

De student heeft 
voldoende 
geluisterd naar de 
opdrachtgever en 
belangrijke 
boodschappen in 
redelijke mate 
verwerkt. Tijdens 
de gesprekken is 
er voldoende 
ruimte gegeven 
aan de gesprek-
partners bij de 
opdrachtgever en 
was er in zekere 
mate sprake van 
een evenwichtig 
gesprek. 

De student heeft 
uitstekend geluisterd 
naar de opdrachtgever 
en belangrijke 
boodschappen zo 
goed mogelijk 
verwerkt. Tijdens de 
gesprekken is er ruim 
voldoende ruimte 
gegeven aan de 
gesprekspartners bij 
de opdrachtgever en 
was er sprake van een 
helder en evenwichtig 
gesprek. 
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[D] Reflectie essay rubrics 50% = 50 punten 
 
Criteria Prestatieniveau 

1-2 
Prestatieniveau 
3-5 

Prestatieniveau 
6-7 

Prestatieniveau 
8-10 

Reflectie - Persoonlijke 
ontwikkeling 

Punten: 5 Punten: 12,5 Punten: 17,5 Punten: 25 

 
In de reflectie 
wordt 
onvoldoende 
gekeken naar 
de eigen 
persoonlijke 
ontwikkeling. 
De impact van 
het traject 
vanaf het begin 
tot het eind van 
de minor wordt 
onvoldoende 
gekoppeld aan 
de eigen 
ontwikkeling. 

In de reflectie 
wordt de eigen 
persoonlijke 
ontwikkeling 
beschreven 
maar is de 
impact van het 
traject vanaf 
het begin tot 
het eind van de 
minor 
onvoldoende 
gekoppeld aan 
de eigen 
ontwikkeling. 

In de reflectie 
wordt de eigen 
persoonlijke 
ontwikkeling 
beschreven en 
is de impact 
van het traject 
vanaf het begin 
tot het eind van 
de minor 
duidelijk 
gekoppeld aan 
de eigen 
ontwikkeling. 

In de reflectie 
wordt de eigen 
persoonlijke 
ontwikkeling 
helder en 
volledig 
beschreven. 
Daarnaast is de 
impact van het 
traject vanaf het 
begin tot het 
eind van de 
minor helder en 
inzichtelijk 
gekoppeld aan 
de eigen 
ontwikkeling. 
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Prestatieniveau 
1-2 

Prestatieniveau 
3-5 

Prestatieniveau 
6-7 

Prestatieniveau 
8-10 

Reflectie - Rol als 
beroepsbeoefenaar 

Punten: 5 Punten: 12,5 Punten: 17,5 Punten: 25 

 
De rol als 
toekomstig 
beroepsbeoefe
naar in een 
toenemend 
circulaire 
economie komt 
niet/nauwelijks 
naar voren in 
het essay. 

De rol als 
toekomstig 
beroepsbeoefe
naar in een 
toenemend 
circulaire 
economie komt 
naar voren in 
het essay maar 
blijft erg 
oppervlakkig. 

De rol als 
toekomstig 
beroepsbeoefe
naar in een 
toenemend 
circulaire 
economie komt 
naar voren in 
het essay 
waarbij 
beroepsspecifie
ke kenmerken 
worden 
meegenomen. 

De rol als 
toekomstig 
beroepsbeoefen
aar in een 
toenemend 
circulaire 
economie komt 
duidelijk naar 
voren in het 
essay waarbij 
beroepsspecifiek
e kenmerken 
worden 
gekoppeld aan 
toekomstige 
verwachtingen 
omtrent de 
circulaire 
economie. 
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[E] Videopitch rubrics 50% = 50 punten 
 
Criteria               
Videopitch 

Prestatieniveau 
1-2 

Prestatieniveau 
3-5 

Prestatieniveau 
6-7 

Prestatieniveau   
8-10  

Punten: 2,5 Punten: 6,25 Punten: 8,75 Punten: 12,5 
Communiceren 
toepasselijkheid  
inhoud  
videopitch  

De videopitch is 
niet concreet, 
duidelijk of 
relevant en 
brengt 
onvoldoende de 
essentie over. 

De videopitch is 
redelijk 
concreet, 
duidelijk en 
relevant, maar 
beidt geen 
meerwaarde 
boven het 
geschreven 
advies. 

De videopitch is 
redelijk 
concreet, 
duidelijk en 
relevant, en 
beidt een 
meerwaarde 
boven het 
geschreven 
advies. 

De videopitch is 
erg concreet, 
duidelijk en 
relevant, en beidt 
een duidelijke 
meerwaarde boven 
het geschreven 
advies. 

 
Prestatieniveau 
1-2 

Prestatieniveau 
3-5 

Prestatieniveau 
6-7 

Prestatieniveau   
8-10  

Punten: 2,5 Punten: 6,25 Punten: 8,75 Punten: 12,5 
Communiceren  
taalgebruik 

Het taalgebruik 
is 
onprofessioneel 
en niet passend 
binnen de 
setting van een 
adviesopdracht. 

Het taalgebruik 
is matig 
professioneel en 
onvoldoende 
passend binnen 
de setting van 
een 
adviesopdracht. 

Het taalgebruik 
is voldoende 
professioneel en 
passend binnen 
de setting van 
een 
adviesopdracht. 

Het taalgebruik is 
uitmuntend qua 
professionaliteit en 
past uitstekend 
binnen de setting 
van een 
adviesopdracht. 

 
Prestatieniveau 
1-2 

Prestatieniveau 
3-5 

Prestatieniveau 
6-7 

Prestatieniveau   
8-10  

Punten: 2,5 Punten: 6,25 Punten: 8,75 Punten: 12,5 
Communiceren  
aansluiting beeld  
en sfeer  
bij opdrachtgever 

De videopitch 
richt zich niet op 
de 
opdrachtgever in 
beeld en sfeer. 

In de videopitch 
zijn elementen 
opgenomen die 
in beeld en sfeer 
aansluiten bij de 
opdrachtgever 
maar de 
uitvoering is 
onvoldoende. 

In de videopitch 
zijn elementen 
opgenomen die 
in beeld en sfeer 
aansluiten bij de 
opdrachtgever. 

De videopitch sluit 
in beeld en sfeer 
helemaal aan bij de 
opdrachtgever. 
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Prestatieniveau 
1-2 

Prestatieniveau 
3-5 

Prestatieniveau 
6-7 

Prestatieniveau       
8-10  

Punten: 2,5 Punten: 6,25 Punten: 8,75 Punten: 12,5 
Communiceren  
algehele  
uitstraling  
en afwerking 
videopitch 

De algehele 
uitstraling van 
de videopitch is 
slordig en de 
afwerking is 
matig. 

De algehele 
uitstraling van 
de videopitch is 
redelijk maar de 
afwerking is 
matig. Het 
geheel oogt 
weinig 
professioneel. 

De algehele 
uitstraling van 
de videopitch is 
voldoende en de 
afwerking is in 
orde. Het geheel 
oogt 
professioneel, 
heeft een 
heldere structuur 
en is duidelijk. 

De algehele 
uitstraling van de 
videopitch is goed en 
de afwerking is in 
uitstekend. Sterke, 
professioneel ogende 
pitch. Er is een 
originele invalshoek 
gekozen. Details 
versterken de goed 
opgebouwde 
boodschap. 
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[F] Praktijkopdracht Intercultural Awareness 
De praktijkopdracht Intercultural Awareness wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande rubrics: 
 
Cesuur F1*{50%}+F2*{50%} = 5,5 

 
F1 Rubric Slavernij / Slavenmuseum  
  
Competentie Toetscriteria Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal 
Intercultural 
awareness 

Machtsver-
houdingen 

0 =heeft geen of 
zeer matig 
machtsverhoudingen 
beschreven 

2= heeft 
machtsverhouding
en voldoende 
beschreven  

3 = heeft machts-
verhoudingen 
beschreven en 
geanalyseerd 

Intercultural 
awareness 

Actoren 0 = vermeldt niet 
wie de actoren zijn 
in de slavernij 

1= vermeldt 
summier wie de 
actoren zijn in de 
slavernij 

2 = vermeldt 
uitgebreid wie de 
actoren zijn in de 
slavernij en hun 
onderlinge 
verhoudingen 

Intercultural 
awareness 

Uitvoering  0 = vermeldt 
summier de wijze 
waarop de slavernij 
is uitgevoerd 

1= vermeldt de 
wijze waarop de 
slavernij is 
uitgevoerd 

3 = vermeldt 
uitgebreid de 
wijze waarop de 
slavernij is 
uitgevoerd met 
concrete 
voorbeelden 

Intercultural 
awareness 

Reflectie 0 = reflecteert niet 
of nauwelijks op het 
bezoek aan Kura 
Hulanda 

1,5 = reflecteert 
voldoende op het 
bezoek aan Kura 
Hulanda 

2 = reflecteert 
diepgaand op het 
bezoek aan Kura 
Hulanda 

Cijfer: iedere rij geeft een score. De scores van 4 de kolommen worden opgeteld. 
  
 
  

F2 Cultuuranalyse 
  
Competentie Toetscriteria Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3   
Cultuurverschillen 
Intercultural 
awareness 

Cultuur- 
termen 
beschrijving 

0 = heeft minder 
dan 6 
cultuurtermen 
beschreven 

1 = heeft 6 
cultuurtermen 
beschreven 

2 = heeft 6 of meer 
cultuurtermen 
uitgebreid 
beschreven 
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Intercultural 
awareness 

Cultuur- 
termen 
analyse 

0 = analyse is niet 
op alle 6 termen 
uitgevoerd 

1 = analyse is op 6 
termen uitgevoerd 

2 = analyse is op 6 
termen in detail 
uitgevoerd 

Intercultural 
awareness 

Omgaan met 
cultuur-
verschillen, 
persoonlijke 
ervaring en 
mening 

0 =  laat matig zien 
hoe hij/zij met 
cultuurverschillen 
omgaat 

1 = laat zien hoe 
hij/zij met 
cultuurverschillen 
omgaat, geeft een 
korte onderbouwing 
met voorbeelden 

2 = laat zien hoe 
hij/zij met 
cultuurverschillen 
omgaat, geeft 
uitgebreide 
onderbouwing met 
betekenisvolle 
voorbeelden 

Cultuuronderwerp 
Intercultural 
awareness 

Beschrijving / 
Analyse 

0 = geeft matige 
beschrijving en 
analyse van het 
onderwerp 
  

1 = geeft goede 
beschrijving en 
analyse van het 
onderwerp 

2 = geeft 
uitgebreide 
beschrijving en 
analyse van het 
onderwerp ook op 
basis van valide 
externe bronnen 

Intercultural 
awareness 

Reflectie 0 = geeft matige 
reflectie op het 
cultuuronderwerp 

1= geeft goede 
reflectie op het 
cultuuronderwerp 
met motivatie 

2 = geeft goede 
reflectie op het 
onderwerp met 
uitgebreide 
motivatie 

Cijfer: iedere rij geeft een score. De scores van 5 de kolommen worden opgeteld. 
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[G] Verwachtingen 
 
Curaçao is geen Nederland, in tegendeel zelfs. Veel studenten die naar Curaçao gaan zien het als een 
permanente vakantie. Logisch natuurlijk met 30 graden iedere dag, veel strand en een azuur blauwe zee, 
en ook nog een omgeving waar Nederlands gesproken wordt. Dit is het alom heersende beeld van 
Curaçao, en zal ook volledig correct zijn als je er voor 1 week naar toe gaat om vakantie te vieren. Echter 
de minor studenten gaan er naar toe om te werken, en zijn dus voor 5 maanden een onderdeel van de 
maatschappij. Dan ligt de situatie heel anders, dit moet goed doordringen. De verwachtingen en de 
werkelijkheid liggen dan ver uit elkaar. Niet alle studenten accepteren dit, zij leggen hun Nederlandse 
beeld over de maatschappij van Curaçao. Dit wordt ook nog eens versterkt omdat er dagelijks Nederlands 
gesproken wordt. Dit leidt vaak tot onbegrip over en weer. Het is natuurlijk de bedoeling dat de 
minorstudent zich aanpast aan de maatschappij van Curaçao en niet andersom (dit gaat toch niet lukken). 
Als de minor student zich staande kan houden in de Curaçaose maatschappij kan het met trots zeggen te 
beschikken over de competentie internationale aanpassing en integratie, iets waar je trots op kan zijn. 
 
 
Een aantal voorbeelden van verwachting en werkelijkheid; 
 In Curaçao kun je binnen 1 uur een baan krijgen maar ook binnen 1 uur ontslagen worden. 
 De arbeidsverhoudingen in Curaçao zijn heel hiërarchisch, de baas is de baas. 
 Papiamentu is een jonge taal met weinig woorden, als er vanuit het papiamentu vertaald wordt naar 

het Nederlands dan kan dat heel directief klinken (Lijkt onvriendelijk maar is het niet). 
 Gedurende de werktijden of schooltijden gaat iedereen normaal gekleed naar werk of school, geen 

teenslippers, geen shorts, geen badkleding, geen bloot, geen zweeftruitjes, geen spaghetti bandjes 
enzovoort. 

 Curaçao zit niet op jou te wachten, je bent er te gast, dus toon respect. 
 Curaçao heeft minder regels, hierdoor heb je ook minder rechten dan in Nederland. 
 Een hbo‘er kenmerkt zich door sensitiviteit en initiatief in zijn gedrag. 
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Conclusie; het grootste gevaar is onderschatting van je veiligheid, ga daarom nooit alleen uit en zeker 
niet ’s avonds. Kijk goed om je heen of je iets vreemds ziet. Ga nooit als laatste naar huis. Ga ook niet 
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[H] Aanpassing en social targets 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social targets 

Omgaan met het onbekende. 
 

Niets is zeker, alles komt goed. 
 

Je kunt eruit halen wat erin zit. 
 

Hoe voelt het om de minderheid te zijn. 
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[I] Reglement minor 
Hier worden een aantal bindende afspraken gemaakt voor de uit te voeren minor. Bedoeld voor jullie en 
voor ons succes. Het deelnemen aan deze minor impliceert dat je je aan onderstaande afspraken houdt.  
 
Afspraken:  

 Minorstudenten houden zich aan de planning en deadlines voor het uitvoeren en inleveren van 
opdrachten die door Saxion worden uitgegeven. 

 De lesdagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) worden als gewone werkdag van 8 uur beschouwd. 
 Minorstudenten zijn tijdens de lesdagen aanwezig op het UDC en volgen de online lessen fysiek in 

het leslokaal van het UDC. 
 Minorstudenten dienen zich aan het getekende stagecontract te houden. 
 Alle werk-leer-bedrijven zijn goedgekeurd door UDC en Saxion. 
 Indien je ziek bent dien je dit onverwijld te melden bij je werk-leer-bedrijf en bij UDC 

(minor@udc.cw) en binnen 2 dagen een doktersverklaring te overleggen bij het werk-leer-bedrijf 
(origineel) en bij UDC (kopie).  

 In het jaarrooster van Saxion (zie mijnsaxion.nl) vind je de vakanties (en dus ook de 
vakantiedagen) van een schooljaar tijdens de minor. Deze vakantiedagen zijn leidend voor de 
minorstudenten tijdens de minor. Tijdens deze vakanties zijn er geen lessen en wordt er ook niet 
gewerkt aan de adviesopdracht bij het werk-leer-bedrijf. 

 Bezoek familie: wanneer je een half jaar op Curaçao is het begrijpelijk dat familie, vrienden, etc. 
Willen langskomen en ook dat ze dit willen buiten de schoolvakanties in verband met de dan 
lagere ticket- en accommodatieprijzen. Jullie hebben dan echter als student geen vrij. De lessen, 
het werken aan de opdrachten, maar ook de praktijkstage bij het lokale bedrijf waar wordt gewerkt 
aan het adviesrapport gaan dan gewoon door. 

 Een stagevergoeding is per bedrijf anders. Het bedrijf bepaalt. Studenten hebben geen specifieke 
rechten. Vakantiedagen op UDC zijn conform de schoolvakanties. 

 Werktijden variëren per bedrijf. Minorstudenten passen zich aan aan deze werktijden.  
 Op eigen initiatief veranderen van werk-leer-bedrijf kan als gevolg hebben dat je uitgesloten 

wordt van het vervolg van de minor.  
 De minorstudent dient, in geval van conflict, de uitspraak en beoordeling van stagebureau UDC en 

Saxion te respecteren. 
 Alle knelpunten op het werk-leer-bedrijf dienen direct aan stagebureau UDC te worden gemeld. 
 De minorstudent dient zich te houden aan de werkuren van het werk-leer-bedrijf.  
 Minorstudenten dienen zich aan kledingvoorschriften van UDC en werk-leer-bedrijf te houden. 
 Negatieve opmerkingen/uitlatingen aan anderen over UDC/Saxion die partijen in kwaad daglicht 

doen staan, worden niet getolereerd. 
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[J] Verkeerstips Curaçao 
 

1. Op een T-kruising heeft het doorgaande verkeer altijd voorrang.  
2. Bijna nergens heeft rechts voorrang behalve op gelijkwaardige kruisigingen, (daar zijn er 

niet zoveel van). Meestal heeft de grootste weg voorrang.  
3. Meestal rijdt het verkeer harder dan 70 km/u, zelfs als dit niet is toegestaan. Als u zich 

aan deze gewoonte aanpast en ontspannen rijdt, zult u niet veel problemen ondervinden. 
Laat u zich vooral niet opjagen door het gewone verkeer. Zij passeren u toch wel.  

4. U wordt zowel van rechts als van links ingehaald (ook met hoge snelheden). Wij raden u 
dan ook aan niet steeds van baan te wisselen. Het normale verkeer houdt daar geen 
rekening mee, houd uw eigen baan aan.  

5. Wees bedacht op auto’s die zo maar ineens stoppen midden op de rijbaan. Het kan zijn 
dat iemand een bekende heeft gezien en deze even wil groeten. Het kan ook mogelijk 
zijn dan men zich heeft gerealiseerd dat een afslag is gemist of men helemaal verkeerd is 
gereden en wil op dat moment omdraaien. Ook wordt er vaak getoeterd. Niet te snel 
schrikken behalve als de toeter erg lang aanhoudt of zeer snel nadert.  

6. Afstand houden is hier een gouden regel waar u zich zeker aan moet houden, veel van 
onze inwoners vinden het niet normaal dat zij hun remlichten laten maken mochten deze 
kapot zijn. Het kan ook zijn dat deze simpelweg niet worden gebruikt. Hier komt u pas 
achter als u in de kofferbak van uw voorganger zit. Als een knipperlicht al brandt hoeft 
dat niet direct te betekenen dat men daadwerkelijk afslaat.  

7. Als het op Curaçao begint te regenen, dan dient u niet harder te rijden dan 30 a 40 km/u. 
Ga ervanuit dat het geijzeld heeft: Het is hier dan spekglad. Grote afstand houden is zeer 
raadzaam. Pompend remmen en hopen dat de persoon achter u hetzelfde doet.  

8. Het kan zijn dat de weg geblokkeerd wordt door twee auto’s waarvan de chauffeurs een 
praatje aan het maken zijn, wees geduldig… na een tijdje zullen zij wel weer doorrijden.  

9. Als u van plan bent te stoppen is het verstandig een paar keer uw rem aan te raken en te 
kijken in uw achteruitspiegel of de persoon u wel heeft gezien. Men kijkt hier vaker naast 
dan op de weg.  

10. Iedere rotonde heeft zijn eigen regels, deze staan ook niet altijd aangegeven. Op 
sommige rotondes heeft alles wat van rechts komt voorrang, sommige rotondes alles wat 
op de rotonde zit. Soms ook de helft wat van rechts komt en de andere helft wat al op de 
rotonde zit. Kijk dus goed uit wat uw voorganger doet en als een auto erg hard aan komt 
rijden, mag u er gerust van uitgaan dat deze voorrang heeft.  

11. Rode lichtrijders hebben we hier ook, als het groen wordt checkt u eerst even of bij het 
vorige groene (dan rode) stoplicht iedereen daadwerkelijk is gestopt.  

12. Ook Curaçao kent dronken automobilisten, vooral in de weekenden en zeker aan het 
einde van de maand. Feestdagen zoals oud en nieuw en carnaval zijn ook erg populair. 
De meeste dronken chauffeurs rijden vaak heel zachtjes en voorzichtig en blijven vaak in 
hun baan, of trachten dit te verwezenlijken. Als u zo iemand tegenkomt probeer hem dan 
niet te passeren maar blijf achter hem/haar op grote afstand.  

13. Als de chauffeur een arm uit het raam heeft hangen, een beetje gestrekt, wil betekenen 
dat hij/zij wil stoppen, remmen, heeft ruimte nodig, wil achteruit, wil afslaan, wil draaien 
of alleen even wil parkeren.  

14. Curaçao kent vele eenrichtingsverkeerwegen, vooral in Willemstad. Het is heel goed 
mogelijk dat deze verkeerd worden gebruikt en er dus tegen de richting in wordt 
gereden.  

15. Ongeveer 5% van de weggebruikers is onverzekerd.  
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16. Als u een aanrijding heeft belt u altijd de politie en/of road service 144/199. Maak geen 
deals met de tegenpartij want die is vaak niet te vertrouwen. Zij gaan ervanuit dat u toch 
maar een toerist bent en na een paar dagen niet meer op het eiland bent.  

17. Als er een auto kapotgaat, laten veel mensen deze exact staan waar deze kapot ging, met 
of zonder motorkap omhoog, met of zonder benen die er onderuit steken, met of zonder 
paniekverlichting.  

18. Probeer geen hagedissen te ontwijken. 9 van de 10 keer calculeert het beestje de snelheid 
perfect in het en haalt het. Als u remt, dan is de kans vele malen groter dat de hagedis 
het niet zal redden.  

19. Altijd vaart minderen als u geiten aan de kant van de weg ziet. Zij steken vaak de weg 
over en houden geen rekening met het verkeer. Vaak weten ze zelf niet waar ze naartoe 
gaan. Als zij halverwege zijn gaan ze bekijken of het gras aan de overkant echt wel 
groener is, zo niet dan besluiten ze weer terug te gaan.. of toch niet… Nee toch wee 
heen, nee toch weer….  

20. Piepende remmen is een vrij normaal verschijnsel, ander wegdek.  
21. Gouden Regel: Nooit voorrang nemen, ook al heeft u die wel. 
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[K] Reglement tentamens UDC 
 

 Studenten dienen 15 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn in het lokaal; 
 Alle studenten moeten zich legitimeren aan het begin van het tentamen; Zonder legitimatie geen 

tentamen. 
 Alle tassen en andere voorwerpen voor in de klas plaatsen; 
 Tijdens het tentamen mag niets geleend worden van andere collega – studenten; 
 Surveillanten mogen tijdens het tentamen geen informatie geven over het tentamen; 
 Studenten mogen een half uur (30 min.) na aanvang het tentamen, na inleveren van het tentamen, 

het lokaal verlaten; 
 Het op eigen initiatief verwisselen van de versies van het tentamen is fraude en zal leiden tot een 

directe verwijdering van het tentamen; 
 Aanwijzingen die door de surveillanten voor de aanvang, tijdens en/ of na afloop van het tentamen 

worden gegeven, dienen door de student te worden opgevolgd; 
 Na beëindiging van het tentamen levert de student de werkstukken in bij de surveillant, tekent de 

presentielijst en verlaat de zaal. Het ingeleverde werk dient te zijn voorzien van naam, de datum 
en het gemaakte vak/ de gemaakte deelkwalificatie. 

 Tijdens het tentamen MOETEN de telefoons uitstaan en in de tassen bewaard zijn. 
 Het telefoneren tijdens het tentamen is fraude en leidt tot directe verwijdering en ongeldig 

verklaren van het tentamen! 
 
 


