
Green Belt Six Sigma module

Data zijn steeds vaker de basis om beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren. In deze

tweedaagse module leer je hoe je data gebruikt om de procesprestatie te bepalen. En bij een

onvoldoende prestatie de grondoorzaken kan vinden! Zodat gericht verbeteringen kunnen worden

bepaald en doorgevoerd. Met een prettiger werkwijze en tevreden klanten als gevolg!

In de module leer je statistiek toe te passen met behulp van het softwarepakket Minitab.

Ook voor jou?

De Green Belt Six Sigma module is geschikt voor 

leidinggevenden, projectleiders en consultants die een 

actieve rol hebben in verbetertrajecten. Ongeacht in 

welke branche je werkt, de aanpak die je leert in deze 

opleiding heeft haar nut veelvuldig bewezen.

In deze opleidingmodule gaan we er vanuit dat je eerder 

een Lean Green Belt opleiding hebt afgerond. Is dat niet 

het geval, dan kies je voor de Lean Six Sigma Green Belt 

opleiding.

Waarom kiezen voor MKPC?

Onze klanten waarderen onze opleidingen 

met gemiddeld een 9 én bevelen ons van 

harte aan bij anderen!

“Meten is weten als basis voor gerichte verbetering”

“Sessies met de trainer zijn fris en 
bieden ruimte voor interactief 

oefenen en toepassen”

http://www.mkpc.nl/


Na afloop…

ontvang je het Bewijs van Deelname en 

ben je in staat om:

✓ processen meetbaar te maken

✓ metingen op te zetten

✓ juiste data-analyses te maken

met behulp van Minitab

✓ gerichte oplossingen te ontwikkelen

✓ de nieuwe procesprestatie te borgen

✓ het Lean Six Sigma Green Belt 

examen te doen.

Kies de studievorm die bij je past!

Heb je voorkeur voor een klassikale dagopleiding 

(op locatie of online) of juist voor zelfstudie in 

eigen tijd? Of combineer je graag de voordelen van 

beide varianten in de online verkort opleiding? Bij 

MKPC is allemaal het mogelijk!

Studievarianten

Green Belt Six Sigma  - klassikaal €  895,-

(2 aaneengesloten dagen)

Green Belt Six Sigma  - online €  760,-

(4 online dagdelen)

Green Belt Six Sigma  - online verkort €  485,-

(zelfstudie met 2 online dagdelen)

Green Belt Six Sigma  - zelfstudie €  225,-

Alle genoemde bedragen zijn per persoon, exclusief btw 

en inclusief het arrangement, lesmaterialen en literatuur.

Begeleiden naar succes! 

Wat je leert in de opleiding wil je 

natuurlijk toepassen in je eigen werk! 

Om je te helpen bij de eerste stappen in 

je verbeterproject 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.

‘Veranderen op basis van

cijfers en feiten’

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze training

of de mogelijkheden van een incompany

opleiding bespreken?

Wij komen graag met je in contact via de

hieronder aangegeven contactgegevens.

http://www.mkpc.nl/
https://mkpc.nl/lean-six-sigma-opleiding/six-sigma-module/
https://mkpc.nl/incompany/

