
De GreenBelt-2-BlackBelt zelfstudie Plus®

Met de GreenBelt-2-BlackBelt zelfstudie Plus® zet je als professional de laatste stap

naar het niveau van Lean Six Sigma BlackBelt. Want deze zelfstudie Plus® gaat verder

waar de GreenBelt opleiding is geëindigd.

Je leert alle technieken uit de DMAIC aanpak om procesproblemen op te sporen, te

analyseren en op te lossen. En om de verbeteringen ook echt werkend te krijgen.

Want een BlackBelt is meer dan alleen een analyticus… Die is ook een veranderaar!

Studeren in eigen tijd en tempo, op de plaats die jou schikt!

Ben jij dit?

Een professional, die in eigen tijd en

op een eigen plek certified Lean Six

Sigma BlackBelt wil worden.

En die ondersteuning wil van een

ervaren Master BlackBelt gedurende

de thuis studie.

Kies de GreenBelt-2-BlackBelt zelfstudie Plus als je

✓ Eerder een erkende GreenBelt opleiding hebt afgerond

✓ Alle Lean Six Sigma technieken wilt leren

✓ Opgeleid wilt worden op internationaal erkend niveau

✓ Goedkoop certified Lean Six Sigma BlackBelt wilt worden

✓ Graag je eigen studietempo bepaalt

✓ Op je eigen plek, vanuit huis, wilt leren en ontwikkelen

✓ Naast zelfstudie professionele ondersteuning (op afstand) 

in je leerproces waardevol vindt

Studeren vanuit huis… het kan!



Opleidingsprijs

€ 1.795,- (excl. btw) per persoon.

Dat is 40% goedkoper dan de 

dagopleiding van € 2.995,- (excl. btw). 

Meer informatie?

Meer informatie over deze unieke zelfstudie Plus? Bel ons op 070 – 512 31 44.

Wij staan graag voor je klaar!

Wat je er voor krijgt

✓ Alle lesmaterialen, inclusief theorieboek, 

opdracht- en antwoordboek en alle 

hand-outs en artikelen.

✓ Een studiewijzer die per module 

aangeeft wat je moet voorbereiden. 

✓ Vier ‘live’ verdiepingsmomenten via 

beeldverbinding (Skype, Teams) waarin 

onze professional met jou de module 

doorneemt en je vragen beantwoordt.

✓ Kosteloos gebruik van onze helpdesk, 

voor als je tussendoor vragen hebt.

✓ Gratis deelname aan de online 

examenvoorbereiding

“Na deze zelfstudie kijk ik anders 
naar processen en hoe statistiek en 
data praktisch helpen om tot goede 
inzichten te komen!”

MKPC is sinds 2011 een erkend aanbieder 
van Lean Six Sigma zelfstudies

(Honderden deelnemers gingen jou voor !!)

Deze zelfstudie Plus® is uniek, omdat…

… je efficiënt met je tijd omgaat!

Alle verdiepingsmomenten bereid je in eigen tijd 

en tempo voor aan de hand van de studiewijzer! 

Zo bepaal jij je eigen ritme.

… je op jouw eigen plek studeert!

Of je nu op werk bent of vanuit huis studeert, jij 

doet de zelfstudie Plus® waar het jou uitkomt. 

Voor de zelfstudie en de verdiepingsmomenten!

… wij jou ervarend laten leren!

In de zelfstudie Plus® maak je optimaal kennis 

met de praktijk, door de vele opdrachten in het 

lesmateriaal en tijdens verdiepingsmomenten!

… je tegen de laagste kosten BlackBelt wordt!

Door de slimme combinatie van zelfstudie en 

‘online’ verdiepingsmomenten is deze opleiding 

uiterst scherp geprijsd.

… je wordt opgeleid op certificeringsniveau 

Met deze opleiding word je opgeleid tot op het 

door het ASQ internationaal erkende niveau van 

een Lean Six Sigma BlackBelt!


