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Green Belt to Black Belt Training 
Lean Six Sigma 

 

 

 

 

Als Green Belt heeft u al concrete ervaring met continu verbeteren volgens de Lean Six Sigma-methodologie. 

Als Black Belt bent u in staat grotere en complexere projecten vorm te geven en te begeleiden. Q-Consult biedt 

u een intensieve training waarmee u kunt doorgroeien tot een gecertificeerde Black Belt. De interactie tussen 

trainers en deelnemers, praktijksimulaties, opdrachten, zelf ingebrachte cases en voorbeelden zorgen ervoor dat 

u zich de stof eigen maakt. 

In de praktijk blijkt dat 80% van het succes van het traject afhangt van de ‘menselijke kant’. Daarom wordt aan 

dit aspect in de training veel aandacht besteed. 

 

 

De body of knowledge van onze training is gebaseerd op de internationale 

standaard van ASQ. Na het succesvol volgen van deze training ontvangt u het 

LearninQ Black Belt kenniscertificaat. U bent daarbij uitstekend voorbereid om 

aanvullend examen te doen voor een internationaal erkend ASQ Black Belt 

certificaat.   

 

 

Wat levert de training u op?  

 

• U kunt als projectleider complexe en multidisciplinaire Lean Six Sigma projecten 

aansturen, met een minimale besparing van 50k 

• U kunt geavanceerde statistische verbetertools toepassen in alle DMAIC-fasen 

• U bent sparringpartner voor directie/management voor Lean Six Sigma-trajecten 

• U bent ‘vraagbaak’ en coach voor de rest van de organisatie 

• U bent zich bewust van het doorslaggevende menselijke aspect en kunt diverse 

‘human dynamics’ technieken toepassen 

• U wisselt kennis en ervaring uit met deelnemers van andere organisaties. 

 

Reacties van deelnemers: 

“Uitstekende balans tussen theorie en praktijk.” 

“Inzichten direct bruikbaar in onze eigen organisatie.” 

“Judo en Lean Six Sigma: verrassend sterke relatie.” 

“Ook aandacht voor zelfreflectie: wat is nu mijn rol en 

hoe pak ik het aan. Zeer positief!” 
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Programma 
 

1. Six Sigma principes - verdieping 
• Uitgangspunten en de kern van diverse 

methodieken vergeleken: Six Sigma, Lean, TOC, TPM 

• Inrichting Lean Six Sigma (project)organisatie 

• Projectselectie: beslisboom en trechtermodel 

• Six Sigma implementatie & borging 

 

2. Lean principes - verdieping 

• 14 management principes van Toyota 

• Current & Future State value stream mapping 

• Lean leadership: GEMBA management + Lean Kata 

• Policy Deployment & Hoshin Kanri  

• Programma management (Lean roadmapping)  

  

3. Geavanceerde statistiek 

• Toetsen van hypothesen, steekproefgrootte  

• Analyse van variatie (ANOVA) 

• Correlatie (Pearson, chi-square) 

• Grafische analyse (Pareto, Cause & Effect, 

Histogram, Boxplot, Scatterplot)  

• Statistische Proces Beheersing (SPC) 

• Process Capability & Performance (Cpk, Ppk) 

• Niet-normale gegevens (mediaan toets, Kruskal-

wallis, Mood’s, Levene’s, Mann-Whitney) 

• Design Of Experiments (meer dan 2 factoren, 

Central Composite, Box Behnken,) 

• Advanced regression (Multiple-, Step-wise, 

Logistisch) 

• Meetsysteemanalyse (MSA attributief) 

 

4. Human- en Team Dynamics 

1. Coaching van gedrag en eigenaarschap 

2. Verandermanagement, weerstand & cultuur 

3. Teamontwikkeling, teamrol management 

4. Project- en stakeholdermanagement (gevorderd) 

 

5. Design for Six Sigma 

5. Quality Function Deployment (QFD) 

6. Robust design & process 

7. Failure mode and effects analysis (FMEA) 

8. Design tools (DFX, TRIZ) 

 

6. Praktijk - ‘Leren door ervaren’ in simulaties 

• Case waarbij de DMAIC-fasering wordt doorlopen 

• Gebruik van Minitab statistische software 

• Inbreng eigen cases en afsluiting met examen*  
 

* Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het kenniscertificaat. 

Voor wie is deze training bedoeld? 

Green Belts / Projectleiders in organisaties die zich 

bezighouden met het optimaliseren van processen 

(kwaliteit, engineering, productie, logistiek, facilitair). 

Kennisniveau is minimaal HBO. Tevens kennis van 

Excel/Minitab.  

 

De training wordt in het Nederlands gegeven. 

 

Incompany 

Deze training verzorgen wij ook incompany. Neem 

gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.  

 

Data en plaats 

Kijk op www.learninq.nl voor de data van deze 

training. De trainingsdagen duren van 9:00 – 17:00 

uur.  

 

Locatie: Waardenburg 

 

Trainers 

Drs. Jan Telman (Black Belt),  

senior consultant Q-Consult & trainer LearninQ 

Drs. Pascal Smits (Lean Expert) 

senior consultant Q-Consult & trainer LearninQ 

Verschillende gastsprekers die specialist zijn op het 

vakgebied 

 

Investering 

De deelnamekosten voor deze 8-daagse training 

bedragen € 3.950,- per persoon exclusief BTW.  

Dit is inclusief studiemateriaal, lunch, koffie/thee en 

frisdrank. Eventuele kosten voor diner en 

hotelovernachting zijn hierbij niet inbegrepen.  

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via onze website 

www.learninq.nl  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:  

085 016 04 58  

 

De annuleringsvoorwaarden leest u op onze website. 

 

 

 
 

 

 

LearninQ is onderdeel van Q-Consult bedrijfskundig adviseurs BV. 
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