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Green- of BlackBelt worden in je eigen  
tijd en tempo mét persoonlijke coach! 

 

Je kiest voor de zelfstudie Plus® als je 

✓ graag zelf je eigen studietempo en –plaats bepaalt 

✓ behoefte hebt aan structuur door een studiewijzer 

✓ behoefte hebt aan professionele ondersteuning (op 

afstand) in je leerproces 

✓ geen (facturabele) werktijd wilt verliezen 

✓ Lean (Six Sigma) Green- of BlackBelt – en dus een 

veranderspecialist – wilt worden tegen een scherp tarief. 

 

Zelf regie over je leerproces, met hulp van MKPC 

In de zelfstudie Plus® leer je, in de volgorde van een echt 

verbeterproject, de theorie en aanpak van Lean Six Sigma. En 

pas je de tools en technieken op een aantrekkelijke manier 

toe in tientallen opdrachten die bij dit leertraject horen. 

De zelfstudie Plus® bestaat uit een aantal leermodules. Aan de 

hand van een heldere studiewijzer bereid je iedere module – 

in de tijd en het tempo dat jou past – zelfstandig de theorie en 

opdrachten voor. Een leermodule sluit je af met een (online) 

verdiepingssessie, waarin jij samen met je persoonlijke coach 

de essentie doorneemt van het geleerde en de vertaling 

maakt naar jouw eigen praktijk. 

 

De opleidingsprijs 

De zelfstudie Plus® is scherp geprijsd, zeker als je gelijktijdig 

met je collega deelneemt. Beiden krijgen dan 15% korting! 

Een btw-vrije factuur behoort tot de mogelijkheden. 

 

Het opleidingsmateriaal 

Na ontvangst van de betaling, ontvang je het bij de zelfstudie 

Plus® behorende lesmateriaal, waaronder: 

✓ Nederlandstalig studieboek met alle theorie 

✓ Nederlandstalig werkboek met alle opdrachten 

✓ per module een heldere studiewijzer 

✓ kosteloze voorbereiding op het officiële examen 

✓ online verdiepingsmomenten met een privétrainer* 

 

* online verdiepingsmomenten 

Tijdens de zelfstudie Plus® heb je als afsluiting van een 

module een online verdiepingsmoment van circa 1½ uur 

om met jouw persoonlijke coach (Master BlackBelt van 

MKPC) de essentie van de stof door te nemen en deze 

te vertalen naar de praktijk. 

Studiebelasting 

De studiebelasting is afhankelijk welke opleiding je doet en je 

eigen leertempo. 

 

Na afloop van de zelfstudie Plus® 

✓ ben je opgeleid tot op het relevante certificeringsniveau 

✓ ken je de tools en technieken om processen te verbeteren 

met de juiste Lean (Six Sigma) technieken 

✓ heb je geleerd met Lean (Six Sigma-)-technieken te werken 

✓ begrijp je de impact van veranderingen op jouw omgeving 

✓ heb je geleerd de theorie toe te passen in je eigen praktijk 

✓ weet je hoe je ‘continu verbeteren’ kunt implementeren. 

Zo leer je hoe je direct ingrijpende verbeteringen realiseert. 

En dat werken en verbeteren volgens de Lean (Six Sigma)-

methode tot aansprekende resultaten leidt én plezierig is 

voor medewerkers in allerlei soorten processen. 

 

Het officiële certificaat 

Wij leiden je op tot het internationaal erkend certificerings-

niveau, conform de eisen van de International Independent 

Board for Lean Certification® (Lean opleidingen), of van het 

American Society for Quality (Lean Six Sigma opleidingen). 

 

In de gratis examenvoorbereiding nemen we in één 

dagdeel de belangrijkste punten van de opleiding en al 

je vragen met je door. Je bent daarmee volledig 

voorbereid op het afleggen van het theorie-examen. 

 

theorie-examen 

Circa 1 keer per maand is er een centraal Nederlandstalig 

(Engelstalig op aanvraag) theorie-examen voor alle opleidings-

varianten. Locatie: Utrecht, Den Haag, Eindhoven of Zwolle. 

 

praktijkcertificering 

De praktijkcertificering verkrijg je door het succesvol afronden 

van het theorie-examen en het met positief oordeel afsluiten 

van een eindpresentatie over je verbeterproject(en). 

 

Meer weten? 

Gedetailleerde informatie (kosten opleiding, examens, 

studiebelasting) per zelfstudie vind je op onze website. Heb je 

hierna toch nog vragen, stel ze gerust, wij helpen je graag. We 

zijn bereikbaar op telefoonnummer (070) 512 31 44 en via e-

mail info@mkpc.nl. 
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