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Cursus Six Sigma Essentials 

In één dag leer je van een praktijkgerichte docent de Six Sigma methode en veelgebruikte Six 

Sigma technieken kennen en hoe je deze in relatie tot de methode worden uitgevoerd.

Six Sigma is ontwikkeld vanuit de 

kwaliteitsmanagement met als doel de variatie in 

productie- en bedrijfsprocessen steeds verder te 

reduceren, waardoor een veel constantere kwaliteit en 

hogere voorspelbaarheid wordt gerealiseerd. Six 

Sigma wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor het 

oplossen van complexe (kwaliteits)vraagstukken door 

middel van het meetbaar maken van het proces en de 

kwaliteit en het onder controle brengen van de 

beïnvloedende factoren. Ondanks het feit dat Six 

Sigma een uitgebreide basis heeft in de statistiek is 

Six Sigma helemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt. 

 

De Six Sigma methode en haar tools 
 

Het uitgangspunt van Six Sigma is het meetbaar 

maken van de kwaliteit van bedrijfsprocessen. De 

cyclus waarin dat gebeurd staat bekend onder DMAIC, 

wat staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en 

Control. Binnen deze cyclus worden specifieke Six 

Sigma tools ingezet ter ondersteuning van het 

methode. Middels concepten als critical-to-quality, 

meetsystemen, cause-effect relaties en root cause 

analyse wordt het zowel het proces als de 

onderliggende data in kaart gebracht, gemeten en 

geanalyseerd, waardoor de organisatie in staat is de 

juiste verbetermaatregelen te selecteren. Juist deze 

samenhang tussen cyclus en tools maakt Six Sigma 

waardevol én succesvol. 

In de cursus wordt daarom ingegaan 

op: 

 de achtergrond van Six Sigma en het Six Sigma 

systeem (waaronder de 6σ belts) 

 de DMAIC cyclus en de relatie van de 

verschillende fasen tot de gestelde doelen 

 specifieke tools en technieken waaronder CTQ, 

Pareto, control charts, ishikawa en FMEA 

 het uitvoeren van Six Sigma projecten in de eigen 

organisatie 

Met het succesvol afronden van deze cursus is de 

deelnemer in staat zich een beeld te vormen over Six 

Sigma en wanneer deze methode succesvol kan 

worden ingezet. De cursist is in staat om kleinschalige 

Six Sigma projecten (onder begeleiding) uit te voeren. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is gericht op een ieder die in zijn of haar 

werk met Six Sigma te maken heeft of gaat krijgen 

dan wel Six Sigma technieken wil gebruiken om zijn of 

haar persoonlijke efficiency te verhogen. 
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Voorkennis 

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist 

 

Waarom kies je voor deze cursus? 
 Je krijgt inzicht in het Six Sigma achtergrond en 

het DMAIC proces 

 Je leert de meest bekende Six Sigma technieken 

in de praktijk toepassen 

 Je leert een gestructureerde methode voor het 

uitvoeren van procesverbeteringen 

 Je krijgt inzicht in de kracht van de Six Sigma, 

maar ook de specifieke risico’s 

 De theorie wordt afgewisseld met 

praktijkvoorbeelden en Six Sigma oefeningen 

 Je krijgt les van ervaren topdocenten met 

meerdere jaren ervaring op het gebied van het 

procesverbetering, Six Sigma, Lean en / of Agile 

 

Certificaat voor de cursus Lean 

Practitioner 

Na het volgen van de cursus Six Sigma Essentials 

ontvang je een cibit academy certificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 1 dag 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 695,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   
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