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Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie 
 

 

Lean Six Sigma BlackBelt worden op het internationaal erkende niveau van het ASQ? Met 

onze Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie leer je op interactieve wijze de methoden en 

technieken om problemen in processen op te sporen, te analyseren en te verminderen. En 

natuurlijk ook hoe je deze verbeteringen doorvoert met de medewerkers in jouw 

organisatie. 

Deze zelfstudie is interactief omdat de theorie met meer dan honderd opdrachten wordt 

afgewisseld. Zo ben je actief aan de slag met alles wat je leert en vertaal je de theorie 

voortdurend naar je eigen praktijk. De opbouw van de zelfstudie is gelijk aan de stappen die 

noodzakelijk zijn bij het verbeteren van processen. Je leert hierdoor de juiste tools en 

technieken op het juiste moment toe te passen. 

 

Het resultaat van deze zelfstudie 

Na afloop van de Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie heb je een concreet en compleet inzicht 

van de mogelijkheden om processen aan de hand van zowel Lean als Six Sigma te 

verbeteren. Je leert de verschillende tools en technieken toe te passen en de theorie te 

vertalen naar de eigen werk- of projectomgeving. Na deze opleiding begrijp je de impact van 

veranderingen op medewerkers en de organisatie. Bovendien krijg je met onze aanpak een 

helder beeld hoe ingrijpende verbeteringen gerealiseerd worden door een goede analyse 

van het proces en haar inefficiënties. 

Na deze opleiding ben je opgeleid tot het internationaal erkende niveau van Lean Six Sigma 

BlackBelt volgens de eisen van het ASQ. Je bent daarmee in staat procesproblemen efficiënt 

en gestructureerd te identificeren en op te lossen. Ook ben je in staat verbeterprojecten en 

veranderprojecten daadkrachtig te managen, waardoor de processen beter presteren en 

een hogere kwaliteit en productiviteit halen. En dit vertaalt zich in lagere kosten voor het 

bedrijf en hogere klanttevredenheid bij jouw relaties. 
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Doelgroep 

De BlackBelt zelfstudie is een studie op HBO-niveau en bedoeld voor leidinggevenden, 

(senior) projectleiders en consultants die een voortrekkersrol hebben of krijgen in Lean Six 

Sigma verbeterprojecten. Ook is deze opleiding geschikt als je te maken krijgt met 

verbeterprojecten en daar een rol in gaat spelen. 

De studievariant ‘zelfstudie’ is uitermate geschikt als je in eigen tijd en tempo de opleiding 

wilt volgen en in staat bent daar de discipline voor op te brengen. 

Om aan deze opleiding mee te doen heb je geen specifieke vooropleiding nodig. 

 

Opleidingsduur, -tijden en -locatie 

Je doet deze zelfstudie in eigen tijd, op eigen tempo en in een zelf verkozen omgeving. De 

ervaring leert dat de studiebelasting tussen de 180 en 220 uur ligt. 

 

Het opleidingsmateriaal 

Nadat je de BlackBelt zelfstudie hebt betaald, gaan wij direct over tot het verzenden van alle 

benodigde materialen. Zo kan je snel aan de slag met deze opleiding.  

 

De Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie bestaat deels uit een digitale leeromgeving waarin het 

geleerde direct kan worden toegepast en geoefend. Zo wordt voortdurend afgewisseld 

tussen theorie en praktijk en oefen je gedurende de zelfstudie met het toepassen van de 

geleerde kennis. 

Onderdeel van deze opleiding is het werken en oefenen met statistische analyses. In de 

zelfstudie en bij het maken van de opdrachten wordt daarom gebruik gemaakt van de 

software programma’s Excel en MiniTab (versie 16, 17 of 18). 

Een 30-dagen free trial licentie voor MiniTab is te verkrijgen via de website van MiniTab 

(www.minitab.com). Het is uiteraard belangrijk deze 30 dagen termijn goed te gebruiken 

voor het uitvoeren van de betreffende opdrachten. Via MKPC kan je eenmalig je free trail 

periode laten verlengen met nog eens 30 dagen. 

Wij adviseren je tenslotte (niet verplicht!) parallel aan de opleiding een eigen 

verbeterproject uit te voeren. Door het geleerde meteen toe te passen in je eigen casuïstiek 

neemt de leerervaring immers sterk toe!  
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Jouw investering 

Deze opleiding betaalt zichzelf terug! Zodra jij na deze opleiding beter in staat bent de 

verbeteringen in je werk door te voeren en processen te optimaliseren, keert het tij. Je 

betaalt voor deze zelfstudie € 2.390,00 (excl. btw) per deelnemer. 

Doe je met meer deelnemers van hetzelfde bedrijf mee aan deze zelfstudie? Dan ontvangen 

jullie een collegiale korting van 15% over de totale opleidingsprijs. 

 

Er is nogal wat in deze prijs inbegrepen: 

✓ De Nederlandstalige theorieboeken. Een unieke uitgave vol voorbeelden en ook later 

uitermate geschikt als voorbereiding op het examen of als naslagwerk 

✓ Het Nederlandstalige opdrachtenboek met meer dan honderd vragen en opdrachten 

✓ Een syllabus met een uiteenzetting van workshoptechnieken 

✓ Referencecards 

✓ Gratis Nederlandstalige proefexamens 

✓ Gratis deelname aan de examenvoorbereiding 

✓ Vier uur coaching via de telefonische helpdesk* 

 
* Telefonische Helpdesk 

Tijdens de BlackBelt zelfstudie heb je de mogelijkheid om van een van onze 

gecertificeerde Lean Six Sigma (Master) BlackBelts ondersteuning te krijgen voor al je 

inhoudelijke vragen. Deze ondersteuning is voor in totaal vier uur en zal een minimale 

tijdsduur hebben van tien minuten per telefonisch contactmoment. 

De telefonische helpdesk wordt bemand door gecertificeerde Lean Six Sigma (Master) 

BlackBelts. Zij kennen het vak uit de boeken én uit de praktijk. Onze (Master) 

BlackBelts beschikken tot op het hoogste niveau over de juiste inhoudelijke kennis ten 

aanzien van Lean Six Sigma en de relevante veranderkundige thema’s. Daarnaast 

beschikken zij over de vaardigheid om je vragen op een correcte, heldere wijze te 

beantwoorden. 
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Lean Six Sigma BlackBelt Certificaat 

Je wordt conform de eisen van het ASQ (American Society for Quality) opgeleid tot het 

internationaal erkende certificeringsniveau van een Lean Six Sigma BlackBelt. Het Lean Six 

Sigma BlackBelt Certificaat wordt behaald door het succesvol afronden van het theorie 

examen  

 

Theorie examen 

Het theorie examen is een Nederlandstalig examen dat bestaat uit 100 

meerkeuzevragen. Je slaagt voor het theorie examen als tenminste 70% van de 

vragen correct is beantwoord. De examenkosten bedragen € 199,50 (excl. btw) en 

zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen. 

 

Wil je – na het behalen van het theorie-examen – de stap zetten om echt gecertificeerd te 

worden, dan moet je ook met positief oordeel een eindpresentatie geven over twee 

succesvol uitgevoerde Lean Six Sigma Verbeterprojecten op BlackBelt niveau.  

Het uitvoeren van de projecten en het afleggen van het praktijkexamen hoeft overigens 

niet binnen een bepaalde tijd, na het behalen van het theorie-examen, te worden gedaan. 

 

Praktijk examen 

De eindpresentatie dient te gaan over tenminste twee door de kandidaat-BlackBelt 

uitgevoerde verbeterprojecten, die elk een aantoonbaar verbeterpotentieel hebben 

laten zien van minimaal € 100.000,-. De presentatie duurt maximaal een halfuur en 

wordt ten overstaan van de examencommissie gehouden. 

De kandidaat-BlackBelt slaagt voor dit praktijkdeel als het oordeel van de 

examencommissie positief is en de opdrachtgever(s) van de betreffende 

verbeterprojecten (al dan niet schriftelijk) hebben verklaard dat de gepresenteerde 

resultaten zijn behaald. De kosten van het praktijkexamen zijn € 295,00 (excl. btw), 

welke niet in de opleidingsprijs zijn inbegrepen. 

 

Heb je bij ons de BlackBelt zelfstudie afgenomen? Profiteer dan van je kosteloze deelname 

aan de examenvoorbereiding. Deze organiseren wij steeds 2 weken voordat een BlackBelt 

theorie-examen is ingepland! 
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En verder 

Alle materialen die in verband met de BlackBelt Zelfstudie worden verstrekt, mogen worden 

gebruikt voor je eigen werkzaamheden. Dat geldt nadrukkelijk niet als deze materialen als 

opleidings- of instructiemateriaal worden (her)gebruikt. Lean Six Sigma Zelfstudie B.V. tekent 

in dat verband aan dat het intellectuele eigendom van alle opleidingsmaterialen bij Lean Six 

Sigma Zelfstudie B.V. berust. 

Op de uitvoering van deze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden Lean Six Sigma 

Zelfstudie B.V.  van toepassing. 

 

Ten slotte 

Wij verheugen ons op jouw interesse voor onze Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie en hopen 

dat je interesse wordt omgezet in de aanschaf van deze hoogwaardige studie. 

Graag helpen wij je verder te ontwikkelen naar een succesvol eindresultaat: ‘kennis van Lean 

Six Sigma op (internationaal erkend) BlackBelt niveau’. 


