
Concrete verbeteringen realiseren  
in je organisatie die tot positieve, 
meetbare resultaten leiden én  
bijdragen aan jouw persoonlijke  
ontwikkeling.

Het kan! Op een manier die bij jou en je organisatie past.

De BlackBelt opleiding van MKPC leidt op tot het erkende ASQ certificeringsniveau van een Lean Six Sigma 

BlackBelt. Deze opleiding helpt jou in je persoonlijke ontwikkeling. En helpt uiteraard om de verbeterdoelen 

in jouw organisatie te halen. We doen dat door jou ervarend te laten leren. Je gaat in deze opleiding actief en 

praktisch aan de slag met de theorie. Geen statistiek om de wetenschap, maar statistiek praktisch toepassen 

om tot inzicht te komen. Zo ontstaan ontwikkeling, groei en verbetering. Het kán!

Waarom een opleiding volgen bij MKPC?

Onze klanten waarderen onze opleidingen met gemiddeld een 9 én bevelen ons van harte aan bij anderen!

Nieuwsgierig wat MKPC jou met deze opleiding te bieden heeft? Lees dan verder……

BlackBelt Opleiding



Ook voor jou?
De BlackBelt opleiding is een opleiding op HBO niveau en geschikt voor  
professionals die concrete verbeteringen willen doorvoeren in hun organisatie 
en daarin gebruik willen maken van de kracht van Lean Six Sigma.
Door deze opleiding word je een serieuze gesprekspartner voor het manage-
ment. En ben je in staat om zowel de praktische Lean technieken als de op  
data gebaseerde Six Sigma aanpak toe te passen.
Deze opleiding is bruikbaar in alle branches. Aan de hand van veel praktijk- 
oefeningen leer je alles wat belangrijk is bij procesverbetering volgens Lean 
Six Sigma.

Ervarend leren door een praktijkgerichte aanpak
In deze opleiding leer je op internationaal erkend BlackBelt niveau alle  
relevante theorie over Lean Six Sigma. Ook brengen we je de juiste vaardig- 
heden bij om de (ook statistische) methodes en technieken zelfstandig en  
toe te passen in je eigen verbeterprojecten.
In onze BlackBelt opleiding wisselen we theorie af met de praktijk. We  
besteden daarin ook aandacht aan de rol van de BlackBelt en de verander- 
kundige uitdagingen die je tegenkomt in de praktijk. Onze trainers helpen je 
graag met het toepassen van de kennis en het vertalen ervan naar je eigen 
verbeterproject!

Wat kost het, wat levert het op?
Deze opleiding vraagt een investering maar betaalt zich dubbel terug! Met een 
gedegen aanpak en gerichte analyses weet jij de pijnpunten in organisaties 
bloot te leggen en weet jij hiervoor effectieve verbeteringen te ontwikkelen.
Wij bieden veel voor een aantrekkelijke prijs. De details vind je in de uitgebreide 
productinformatie. De prijs per opleidingsvariant vind je op pagina 3 van deze 
brochure.

Eerdere deelnemers kozen voor deze opleiding

  je wordt opgeleid volgens de internationale standaard van ASQ

  het is een praktijkgerichte opleiding

  wij gebruiken data en statistiek als hulpmiddel, niet als doel

  je werkt actief aan je persoonlijke ontwikkeling

  onze trainers zijn op het hoogste niveau opgeleid

  een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

  gratis een Nederlandstalig theorieboek met alle lesstof

Het officiële BlackBelt Certificaat
Je wordt met de BlackBelt opleiding  
opgeleid volgens de internationaal 
erkende standaard van ASQ (American 
Society for Quality). 

Naast het theorie-examen biedt MKPC 
je ook de mogelijkheid om het Lean  
Six Sigma BlackBelt praktijkexamen  
te doen. Je verkrijgt daarmee de titel 
Certified BlackBelt.

Eerst oriënteren?
Schrijf dan in voor deelname aan  
de Lean Workshop.

Met een investering van € 95,- (excl. 
btw) maak je in de workshop kennis met 
procesverbeteren volgens Lean Six Sigma 
en met de werkwijze van MKPC.

Samen met andere deelnemers ontdek 
je dat je met de juiste analyses snel  
ingrijpende verbeteringen kunt reali-
seren. En dat verbeteren met Lean Six 
Sigma ook leuk is als het helpt de juiste 
resultaten te halen. In welke branche 
dan ook!



Begeleiden naar succes!
Wat je leert in de opleiding wil je  
natuurlijk direct toepassen in je eerste 
projecten. Misschien wel om ze te ge-
bruiken voor je praktijkcertificering! Om 
je te helpen bij de eerste stappen bieden 
wij ondersteuning op maat.

Laat je door ons begeleiden en zet  
de eerste stappen naar succes! Neem 
contact met ons op om de invulling te 
bespreken die bij jou past.

Meer informatie?
Op onze website  

www.mkpc.nl vind je meer informatie wanneer deze opleiding bij jou in de buurt start.  
Je kunt daar ook meteen  

inschrijven!

Kies de studievorm die bij jou past!
Bij MKPC kies je de studievorm die het beste bij jou past! Zo kun je voorkeur 
hebben voor een klassikale dagopleiding of juist voor zelfstudie in eigen tijd. 
Ook heb je de keus de dagopleiding in een verkorte variant te doen: de Boot-
camp, de opleiding waarin je met minder opleidingsdagen en een beperkte 
zelfstudie in korte tijd kunt opgaan voor het BlackBelt certificaat!

Al eerder een (erkende) GreenBelt opleiding gedaan?
Kies dan voor de Upgrade-2-BlackBelt opleiding. Dat is de opleiding die verder 
gaat, waar de Lean Six Sigma GreenBelt opleiding is geëindigd. En ga je aan de 
slag met nieuwe leerstof!
 
Heb je bij een andere opleider je GreenBelt opleiding gevolgd? Geen probleem, 
want je bent altijd welkom bij MKPC. Bel met ons om af te stemmen over de 
aansluiting tussen de opleidingen. 
 
Ook als je niet eerder een GreenBelt opleiding hebt gedaan, ben je van harte 
welkom. In dat geval kies je voor de volledige BlackBelt opleiding.

Met elke variant word je bij MKPC opgeleid tot het internationaal gecertificeer-
de niveau van ASQ. Ook wordt in elke opleidingsvariant op een eigen manier 
de theorie aan de praktijk gekoppeld én wordt veel aandacht besteed aan de 
veranderkundige uitdagingen om de verbeteringen succesvol door te voeren.

Met meerdere collega’s deze opleiding doen?
Wij maken graag (prijs)afspraken bij meerdere inschrijvingen tegelijk. Vanaf 6 
deelnemers is het te overwegen de opleiding incompany te organiseren. Een 
unieke kans om de opleiding aan te laten sluiten bij jullie eigen vraagstukken.

Hulp nodig voor je juiste keuze?
Wij denken graag met je  mee! Neem vrijblijvend contact met ons op en wij 
helpen je graag bij het maken van de keuze die past bij jouw behoefte!

Upgrade-2-BlackBelt opleiding € 2.950,-
(8 dagen)

Upgrade-2-BlackBelt Bootcamp € 2.150,-
(5 dagen)

Upgrade-2-BlackBelt Zelfstudie €   1.450,-

BlackBelt opleiding € 5.650,-
(15 dagen)

BlackBelt Bootcamp € 3.950,-
(10 dagen)

BlackBelt Zelfstudie €   2.250,-

Upgrade-2-BlackBelt
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.



Haal het beste uit jezelf, en uit je bedrijf!
Succesvol zijn betekent voor bedrijven en medewerkers continuïteit, groei én 
persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven dat waar ‘mens’ en ‘organisatie’ samen-
komen, de spiraal altijd opwaarts gaat. Samen kunnen we ervoor zorgen dat  
jij én je organisatie succesvol zijn en blijven. De kracht van resultaat- en 
mensgericht verbeteren!

Wij helpen bij het verbeteren van de efficiency, effectiviteit en samenwerking 
binnen organisaties, zodat resultaten en klanttevredenheid naar het hoogst 
mogelijke niveau komen.

We doen dat door medewerkers te trainen en te begeleiden, zodat zij zelf in 
staat zijn te bouwen aan een lerende en continu verbeterende organisatie.  
Zo werken wij aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de groei van jouw bedrijf!
Ons motto:  Voordoen – Samen doen – Zelf doen!

Dit is wat eerdere deelnemers aan de 
BlackBelt opleiding ons teruggaven:

“Begeleiding van de trainer is top!  
Hij weet waarover hij praat en stemt  
de voorbeelden af op de deelnemers.”

“De lesstof is erg overzichtelijk en tijdens 
de leerdagen wordt op een duidelijke, 
enthousiaste wijze uitleg gegeven. Ook 
de opdrachten zijn zeer interactief en 
waardevol.”

“Ik heb gekozen voor de BlackBelt zelf-
studie en die keuze was voor mij perfect. 
Nu kon ik zelf mijn tijdindeling bepalen. 
Bovendien kwam het ook budgettair 
goed uit.”

“Ik heb de BlackBelt Bootcamp afge- 
sloten met het internationaal certificaat 
van het ASQ. En ruim geslaagd! De op- 
leiding sloot voor mij perfect aan op  
wat in het examen werd gevraagd.”

Waar moet ik zijn voor info?
De meeste informatie staat online, op onze website. Heb je andere vragen?  
Bel ons gerust. We helpen je graag verder.

Waar vind je MKPC?
Ons kantoor is gevestigd in Den Haag:

Leidsestraatweg 77a, 2594 BB Den Haag
070 - 512 31 44  I  info@mkpc.nl

www.mkpc.nl

Onze opdrachtgevers en opleidingslocaties zitten door heel het land.

Bel ons als:
• de omzet achterblijft • de kosten  omlaag moeten • de medewerkers een boost nodig hebben • je beter wil aan-sluiten bij je klanten • het ziekteverzuim te hoog is  • medewerkers vaak moeten overwerken • kansen onbenut blijven  • collega’s vaak op een houtje zitten te bijten, terwijl je het zelf 

heel druk hebt

070 - 512 31 44

 “Wij geloven in 
de betrokkenheid 
van mensen”


