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1 Introductie
1.1 LSSA - Lean Six Sigma Academy
Het is belangrijk voor zorginstellingen en organisaties om constant te focussen op klanttevredenheid
door producten of diensten te leveren met uitstekende kwaliteit, tegen de laagste kosten en levering
binnen de afgesproken tijd. Het verbeteren van kwaliteit en efficiëntie is het domein van ‘Proces
Verbetering’.
Het realiseren van deze doelen word effectief behaald door het toepassen van Lean Six Sigma: een
combinatie van Lean Manufacturing en Six Sigma. Beide management strategieën hebben hun
effectiviteit bewezen en behoren al vele jaren tot de meest toegepaste management methodieken
van de wereld. Lean Six Sigma is een duidelijke, praktische en gestructureerde methode om
productietijd, productieverlies, kwaliteitsklachten en kosten te reduceren. Binnen Lean Six Sigma
kunnen individuen worden getraind op verschillende ‘Belt niveaus’. Deze niveaus zijn: Black Belt,
Green Belt, Orange Belt en Yellow Belt.
Belt niveau

Beroepsonderwijs Opleiding

Volwassen onderwijs – Baan

Yellow Belt

MBO-verpleegkunde niveau 4

Iedereen die directe zorg verleent aan patiënten

Orange Belt

MBO – HBO

Verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig
assistenten

Green Belt

HBO – HBO+

Verpleegkundig afdelingshoofden, managers, nurse
practitioners

Black Belt

HBO – HBO+

Zorgadviseurs, projectmanagers

De LSSA is een Europese organisatie opgericht in 2009 met als missie het aanreiken van centrale
Europese richtlijnen voor de Lean Six Sigma belt niveaus. Dit is gerealiseerd door vier Skill sets met
duidelijke criteria en een online examenportaal te ontwikkelen.

1.2 ECQA – European Certification and Qualification Association
De LSSA is ondergebracht onder de ECQA – ‘European Certification and Qualification Association’. Dit
is een non-profit organisatie die circa tien jaar geleden is opgericht om te komen tot uniforme
Europese certificering voor een aantal opleidingen, waaronder de vier Lean Six Sigma belt niveaus.
De ECQA is het resultaat van meerdere EU-ondersteunde initiatieven, waarin onderwijsinstellingen
besloten om een gezamenlijk proces te volgen voor de certificatie van individuelen werkzaam in de
industrie als deel van de het Europese programma Leven Lang Leren. De ECQA biedt een portal
waarop studenten een zelf-test kunnen doen en zich kunnen inschrijven voor een examen.
De ECQA/LSSA examen gids kan worden gedownload op www.ecqa.org en www.lssa.eu
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2 Definitie Skill Set Model
2.1 Skill Set Strategie
Een skill set is een groep van specifieke leerelementen (‘Learning Elements’), die men moet kunnen
toepassen binnen een specifieke baan. Een standaard groep van skill sets binnen Europa is
noodzakelijk als gevolg van de vrije mobiliteit van werknemers. Europese landen zoals Engeland,
Nederland en Frankrijk hebben al goed gevestigde open leercursussen die APL (Accreditation of Prior
Learning) ondersteunen. Binnen APL worden de vaardigheden van de student beoordeeld, bestaande
vaardigheden worden herkend en er wordt een leerplan ontwikkeld om andere vaardigheden aan te
leren. Het beoordelen van de vaardigheden is gebaseerd op het toetsen van de student op basis van
een vaardigheidsprofiel dat aangeeft hoeveel leerelementen worden afgedekt.
LSSA heeft vier skill sets ontwikkeld die specificeren welke Lean Six Sigma tools dienen te worden
afgedekt binnen een bepaald Belt niveau. Een skill set is een verzameling van leerelementen
(‘Learning Elements’) die worden beschreven binnen acht ‘Skill Units’.
ASQ (American Society for Quality) Body of Knowledge [5], [6] documenten werden gebruikt als basis
en zijn vervolgens bijgewerkt volgens de laatste inzichten. Elk van de ‘Learning Elements’ bevat een
aantal ‘Performance Criteria’. Elke ‘Performance Criteria’ heeft een uitleg en een cognitief niveau
volgens Bloom [8] waarop deze moet kunnen worden toegepast. Toetsing tijdens een examen zal
plaatsvinden volgens deze skill sets.

2.2 Definities
De skill sets zijn gebaseerd op de definities van de skills voorgesteld door de DTI (Department of
Trade and Industry) in Engeland volgens de NVQ (National Vocational Qualification) normen [2] en
herziende skill cards van andere landen. Het bevat de volgende onderwerpen:
·
·
·
·

·
·

Domain: Een domein of beroepscategorie. Vb. Domain = ‘Proces verbetering’.
Job Role: Een bepaald beroep of functieprofiel. Vb. Job Role = Yellow Belt, Orange Belt,
Green Belt of Black Belt.
Unit: Hoogste niveau van vaardigheid in de kwalificatiestandaard hiërarchie. Elke unit
bestaat uit een aantal leerelementen. Vb. Unit = Project Management, Define, etc.
Learning Element: Dit is een leerelement: Een beschrijving van een bepaald aspect van het
werkgebied. Dit kan zijn een specifieke taak die de werknemer moet uitvoeren of een
specifieke manier van werken. Elk element bestaat uit een aantal prestatie criteria
(Performance Criteria).
Performance Criteria: Beschrijving van een prestatie criteria, met een toelichting op hetgeen
van de medewerker verwacht wordt. Elk leerelement heeft één of meer prestatie criteria.
Niveau van cognitie: Voor elke Performance Criteria is er een beoogd niveau van kennis. Dit
geeft aan op welk niveau de Performance Criteria moet kunnen worden toegepast, volgens
Bloom’s Taxonomy – Rev. 2001 (Zie bijlage A).
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2.3 Skill Set structuur
Voor de functie “Lean Six Sigma Green Belt” is een hiërarchie ontworpen volgens de terminologie die
in het skill definitie model gebruikt wordt. Deze omvat de skills zoals deze benoemd zijn binnen de
vraag analyse die aan het begin van het project is uitgevoerd.
In het onderstaande schema staat een voorbeeld van de eerste vier Skill Units en de leerelementen
die hierbij horen. De eerste Skill Unit ‘Organisatie breed verbeteren’ (hieronder genoemd ‘Enterprise
wide deployment’), bestaat uit twee leerelementen. Het eerste van deze leerelementen bevat vier
prestatie criteria.
De volledige Lean Six Sigma skill set voor ‘Yellow Belt’ bestaat uit 7 units, 17 Learning Elements en 50
Performance Criteria.

Domain :

Job Role :

Process
Improvement

LSS Yellow Belt

U1 - Skill Unit 1:

U2 - Skill Unit 2:

U3 - Skill Unit 3:

U4 - Skill Unit 4:

Enterprise-Wide
Deployment

Project
Management

Define

Measure

Learning Elements:

Learning Elements:

Learning Elements:

Learning Elements:

E1 - World Class Performance
E2 - Leadership

E1 - Project mgmt tools

E1 - Voice of the customer

E1
E2
E3
E4

Performance Criteria:

- Process Mapping & Data Collection
- Measurement systems
- Statistics
- Process capability and performance

Bloom Cognition Level

(U1.E1 - World Class Performance)
U1.E1.PC1

History of continuous improvement
Describe the origins of continuous improvement and its impact on other improvement models.

Remember

U1.E1.PC2

Value and foundations of Lean and Six Sigma
Remember
Describe the value of Six Sigma, its philosophy, history and goals.
Describe the value of Lean, its philosophy and goals. Describe the relationship between Lean and Six Sigma.

U1.E1.PC3

Six Sigma and Lean applications
Remember
Know that Lean and Six Sigma can be applied to processes in different types of enterprises (e.g. manufacturing,
service, transactional, product and process design, innovation, construction)

U1.E1.PC4

Lean principles in the organization
Know the Toyota philosophy, the 14 principles and understand the impact of the
Toyota Production System (TPS) on strategy, quality and production.

Remember
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3 Yellow Belt Skill Set
3.1 U1 – Organisatie breed verbeteren
De Unit ‘Organisatie breed verbeteren’ bespreekt de algemene filosofie van procesverbetering. Het
behandelt het overzicht van de verschillende procesverbeteringsmethoden en de geschiedenis van
de belangrijkste methoden: Lean en Six Sigma. Het legt ook uit waarom procesverbetering nodig is,
hoe het is georganiseerd alsmede de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die erbij zijn
betrokken.
3.1.1 E1 – World Class presteren
Het leerelement ‘World Class presteren’ behandelt de geschiedenis, waarden en principes van Lean
en Six Sigma. De overeenkomsten en verschillen met andere verbeteringsmethodes worden hier
beschreven.
U1.E1.PC1

Geschiedenis van procesverbetering
Onthouden
Kennen van de oorsprong van voortdurende verbetering en de impact daarvan op
verbeteringsmodellen.

U1.E1.PC2

Waarde en principes van Lean en Six Sigma
Onthouden
Kennen van de filosofie van Lean en Six Sigma, beschrijf de relaties en verschillen
tussen Lean en Six Sigma.

U1.E1.PC3

Six Sigma en Lean toepassingen
Onthouden
Weten dat Lean en Six Sigma kan worden toegepast bij processen in verschillende
typen ondernemingen.

U1.E1.PC4

Lean principes in de organisatie
Kennen van de Toyota filosofie en principes.

Onthouden

3.1.2 E2 – Leiderschap
Het leerelement ‘Leiderschap’ behandelt de rollen en verantwoordelijkheden van de mensen die bij
procesverbetering betrokken zijn. De verschillende Belt-niveaus en verantwoordelijkheden van het
management, teamleiders en teamleden worden behandeld.
U1.E2.PC1

Taken en verantwoordelijkheden
Onthouden
Kennen van de Six Sigma niveaus: Master Black Belt, Black Belt, Green Belt, Orange
Belt en Yellow Belt. Ken de verschillende taken en verantwoordelijkheden van:
Champion, project leider en teamlid.

“Dit project is tot stand gekomen door een bijdrage van de Europese commissie. Deze inhoud van dit document valt onder de
verantwoordelijkheid van de auteurs. De Europese commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud.”

9

3.2 U2 – Project management
De Unit ‘Project management’ beschrijft een overzicht waarop verbeterprojecten moeten worden
uitgevoerd. Het betreft de meest voorkomende projectmanagement instrumenten, de DMAIC
roadmap en rollen binnen het projectteam.
3.2.1 E1 – Project management instrumenten
Het leerelement ‘Project management Instrumenten’ bevat de belangrijkste elementen die moeten
worden meegenomen in de uitvoering van projecten, zoals de uiteenlopende belangen van de
stakeholders en uitvoering van het project binnen de afgesproken tijd en budget.
U2.E1.PC1

Stakeholder analyse
Weten dat er verschillende stakeholders in een project bestaan.

Onthouden

U2.E1.PC2

DMAIC roadmap
Kennen van de Lean Six Sigma DMAIC roadmap.

Onthouden

U2.E1.PC3

Tijdmanagement
Begrijpen
Het bijwonen van vergaderingen, op tijd arriveren, voorbereid deelnemen. Wees
concreet en punctueel. Begrijp dat de bijdrage van de werkvloer belangrijk is voor
procesverbetering.

3.2.2 E3 – Teamsamenstelling
Het leerelement ‘Team samenstelling’ beschrijft de verschillende typen teams en het proces voor het
selecteren van teamleden.
U2.E3.PC1

Teamdynamiek en -prestatie
Begrijpen
Wees constructief en proactief. Denk in oplossingen in plaats van in excuses en
obstakels.
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3.3 U3 – Define
Define (Definiëren) is de eerste fase binnen het DMAIC stappenplan. In de unit ‘Define’ wordt
ingegaan op de elementen die meegenomen moeten worden in de eerste fase van een
verbeterproject zoals de project charter en de klant-specifieke eisen.
3.3.1 E1 – Voice of the Customer (VOC)
Het leerelement ‘Voice of the Customer’ oftewel ‘De stem van de klant’, geeft een overzicht van de
klant-specifieke eisen (intern/extern) en het omzetten van deze eisen naar meetbare criteria voor
het product en proces.
U3.E1.PC1

Klantidentificatie
Onthouden
Weten dat een project impact heeft op zowel interne als externe klanten.

U3.E1.PC2

Klanteisen en -specificaties
Onthouden
Begrijpen dat verschillende klanten verschillende behoeftes, verwachtingen, eisen en
wensen hebben.

U3.E1.PC3

Klantvraag
Het verschil kennen tussen takt tijd en cycle tijd.

U3.E1.PC4

Kritische kenmerken (CTx)
Onthouden
Weten dat kritische kenmerken CTQ (Critical to Quality) genoemd worden en dat
deze naar interne proces prestaties vertaald moeten worden.

Onthouden
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3.4 U4 – Measure
Measure (Meten) is de tweede fase in de DMAIC roadmap. De Unit ‘Measure’ beschrijft de
meetbaarheid van productparameters, procesresultaten en invloedsfactoren. Deze Unit beschrijft
ook manieren voor het in kaart brengen van processen, verschillende datatypen en de
betrouwbaarheid van de meetmethode. Deze Unit behandelt ook de basisstatistiek en het
visualiseren van data.
3.4.1 E1 – Proces mapping & Data verzameling
Het leerelement ‘Proces mapping & Data verzameling’ behandelt de verschillende manieren voor het
in kaart brengen van processen en het visualiseren van het proces. Dit element behandelt ook de
verschillende data de nauwkeurigheid en integriteit van gegevens.
U4.E1.PC1

Input- en outputvariabelen (SIPOC)
Begrijpen
Ondersteunen bij het identificeren van input en output variabelen van het proces, die
gebruikt worden om een stroomdiagram (Process Flow Map) en SIPOC of Cause en
Effect Matrix te construeren.

U4.E1.PC2

Procesbeschrijving en kentallen
Begrijpen
Ondersteunen bij het in kaart brengen van het proces en het maken van stroom
diagrammen.

U4.E1.PC3

Gegevenstypen
Onthouden
Weten dat er verschillende datatypen zijn. Weet dat er een verschil is tussen tellen
en meten.

U4.E1.PC4

Steekproefmethoden voor het garanderen van nauwkeurigheid en integriteit van
gegevens
Begrijpen
Kennen van methoden voor het verzamelen van gegevens, zoals turfstaten.
Weten dat het belangrijk is om systematisch data te verzamelen.

3.4.2 E2 – Statistiek
Het leerelement ‘Statistiek’ geeft een overzicht van de basisprincipes van statistieken, zoals
gemiddelde, afwijkingen en waarschijnlijkheden. Dit leerelement geeft ook een overzicht van
grafieken die kunnen worden gebruikt om gegevens te visualiseren.
U4.E2.PC1

Basisbegrippen
Begrijpen van statistische basistermen (bijv. Gemiddelde, mediaan,
standaarddeviatie en bereik).

Begrijpen

U4.E2.PC2

Visualisatie van data
Begrijpen
Weten dat er verschillende diagrammen en grafieken zijn, zoals staafdiagram,
cirkeldiagram, Pareto, Time Series Plot en Scatter Plot).
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3.4.3 E3 – Meetsysteem analyse
Het leerelement ‘Meetsysteem analyse’ onderzoekt de betrouwbaarheid van het meetsysteem.
U4.E3.PC1

Meetmethoden
Onthouden
Kennen van meetmethodes voor zowel de continue als discrete data.

U4.E3.PC2

Meet systeem analyse
Begrijpen
Weten dat de meetprocedure variatie heeft. Ken het belang van het randomiseren
van samples (monsters).

3.4.4 E4 – Proces capabiliteit & prestatie
Het leerelement ‘Proces capabiliteit & prestatie’ legt proces capabiliteit en prestaties uit in relatie tot
eisen en specificaties.
U4.E4.PC1

Proces prestatie indicatoren
Begrijpen
Begrijpen van prestatie indicatoren, zoals uitval percentages, parts per million (PPM),
defecten per miljoen mogelijkheden (DPMO), defecten per eenheid (DPU), en het
rendement van een proces (RTY). Kennen van het verschil tussen een defect en een
defective.

U4.E4.PC2

Proces capabiliteitsstudies
Begrijpen
Kennen van de basisprincipes van proces capabiliteit studies en het verzamelen van
gegevens.

U4.E4.PC3

Korte en lange termijn capabiliteit
Onthouden
Weten dat er een verschil is tussen korte en lange termijn capabiliteit.

U4.E4.PC4

Proces capabiliteits indicatoren
Onthouden
Kennen van de belangrijkste proces capabiliteitsindicatoren zoals Cp en Cpk.

U4.E4.PC5

Proces prestatie indicatoren
Onthouden
Kennen van de belangrijkste procesprestatie indicatoren zoals Pp en Ppk.
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3.5 U5 – Analyse
‘Analyse’ oftewel Analyseren is de derde fase binnen de DMAIC roadmap. De unit ‘Analyse’
beoordeelt de analyse van de huidige proces prestaties. De verschillende elementen behandelen de
risico analyse, de Root cause analyse, het identificeren van verspilling, regressieve analyse en variatie
analyse.
3.5.1 E1 – Verkennende data analyse
Het leerelement ‘Verkennende data analyse’ beschrijft voorspellende modellen die gebruik maken
van regressie technieken om de relatie te bepalen van invloedsfactoren op het resultaat. Dit
leerelement behandelt ook proces prestatie indicatoren en de methode om de geschiktheid van een
proces om aan specificaties te voldoen, te meten.
U5.E1.PC1

Regressie analyse
De beginselen van lineaire regressie kennen.

Onthouden

U5.E1.PC2

Correlatie Coëfficiënt
De beginselen van de correlatie coëfficiënt kennen.

Onthouden

3.5.2 E2 – Hypothese testen
Het leerelement ‘Hypothese testen’ beschrijft test methoden die gebruikt zijn om een hypothese te
testen. Dit leerelement bespreekt ook betrouwbaarheidsintervallen die de betrouwbaarheid van
conclusies weergeeft.
U5.E2.PC1

Terminologie
Basisprincipes van hypothesetesten kennen.

Onthouden

3.5.3 E3 – Analytische methoden
Het leerelement ‘Analytische methoden’ beschrijft de instrumenten die gebruikt kunnen worden
voor risico analyse, root cause analyse en identificatie van verspillingen.
U5.E3.PC1

Failure mode & effects analysis (FMEA)
Begrijpen
Begrijpen van het doel en de elementen van een FMEA, inclusief risico
prioriteitsbepaling (RPN: Risk priority number).

U5.E3.PC2

Root cause analyse
Begrijpen
Begrijpen van de te nemen stappen bij het vinden van de grondoorzaak van een
probleem. Het toepassen van instrumenten die helpen om problemen te analyseren,
zoals de 5-Why techniek en het Visgraat diagram (ook wel genoemd Cause & Effect
diagram of Ishikawa).
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U5.E3.PC3

Identificatie van verspillingen
Identificeren en interpreteren van de 8 soorten verspilling (Overproductie, Wachten,
Transport, Overprocessing, Voorraad, Bewegen, Afkeur & herbewerking en
Ongebruikte kennis).

U5.E3.PC4

Waardestroom analyse (Value Stream Mapping)
Begrijpen
Onderscheiden van activiteiten die waarde toevoegen en activiteiten die geen
waarde toevoegen. Weten dat een waardestroomanalyse (Value Stream Mapping)
een techniek is om verspillingen en niet-waarde-toevoegende activiteiten te
identificeren.
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3.6 U6 – Improve
‘Improve’, oftewel ‘Verbeteren’ is de vierde fase in de DMAIC roadmap. De unit ‘Improve’ bespreekt
de identificatie, de invoering en de verificatie van verbeteringen die een probleem oplossen, uitval
elimineren of de kwaliteit van een proces verbeteren.
3.6.1 E1 – Proces verbetering
Het leerelement ‘Proces verbetering’ bevat een reeks van methoden en instrumenten die gebruikt
kunnen worden voor procesverbetering, zoals 5S, Kaizen, 8D, Theory of Constraints en Total
Productive Maintenance.
U6.E1.PC1

Werkplekorganisatie (5S)
Begrijpen
Organiseren van de werkomgeving door 5S toe te passen (Scheiden, Schikken,
Schoonmaken, Systematiseren, Standaardiseren). Begrijpen dat door een
georganiseerde werkomgeving de veiligheid en moraal zullen verbeteren.

U6.E1.PC2

Verbeterteams (Kaizen)
Begrijpen
Het opstellen en aansturen van een verbeterteam, ook wel Kaizen team genoemd.

U6.E1.PC3

Probleemoplossend proces (8D)
Begrijpen
Vertrouwd zijn met de acht stappen (8 Disciplines) van het proces dat wordt gebruikt
om een probleem aan te pakken en op te lossen.

U6.E1.PC4

Beperkingentheorie (TOC: Theory of Constraints)
Onthouden
Begrijpen van het begrip ‘Theory of Constraints’ en weten waarom het belangrijk is
om knelpunten in een proces te identificeren.

U6.E1.PC5

Total Productive Maintenance (TPM)
Begrijpen
Kennen van de acht TPM pilaren en weten hoe de methodiek TPM toegepast kan
worden bij het verbeteren van processen.

3.6.2 E2 – Verspillingen elimineren
Het leerelement ‘Verspillingen elimineren’ bespreekt de verbetering van een productielijn of proces
in de organisatie. Dit leerelement behandelt tevens het balanceren van lijnen (line balancing) en de
begrippen Flow en Pull. Verder wordt het reduceren van omsteltijden behandelt en het belang om
zaken in één keer goed te doen.
U6.E2.PC1

Value Stream Mapping (Future State)
Onthouden
De basisbegrippen kennen van ‘Value Stream Mapping’ en weten dat dit instrument
gebruikt wordt om de waardestroom in kaart te brengen.

U6.E2.PC2

Work and Line Balancing (Flow & Pull)
Kennen van de basis principes van lijn balancering, Flow en Pull.

Onthouden
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U6.E2.PC3

Omsteltijdreductie (SMED: Single Minute Exchange of Dies)
Begrijpen
Ondersteunen van activiteiten om lijnen te balanceren door het reduceren van
omsteltijden met behulp van SMED (Single Minute Exchange of Die). Verminderen
van benodigde materialen, arbeid en tijd om gereedschappen te wisselen.

U6.E2.PC4

In één keer goed (FTR: First Time Right)
Begrijpen
Het belang van First Time Right begrijpen. Weten dat een proces moet worden
gestopt als er een kwaliteitsprobleem is. Identificeren van kansen om Poka Yoke toe
te passen om kwaliteitsproblemen te voorkomen.
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3.7 U7 – Control
‘Controle’ is de vijfde fase in de DMAIC roadmap. De unit ‘Control’ gaat over het borgen van
verbeteringen en bespreekt de instrumenten en procedures die een goede kwaliteit garanderen. De
elementen die worden behandeld zijn onder andere Statistische Process Beheersing, Visueel
Management, Standaardisatie en goede werkinstructies en documentatie.
3.7.1 E1 – Statistische proces beheersing (SPC)
Het leerelement ‘Statistical proces beheersing’ legt de controle methoden uit die worden gebruikt
om afwijkingen in de loop van de tijd en om niet-beheerste situaties (Out of control) te identificeren.
Verschillende types van SPC regelkaarten worden behandeld.
U7.E1.PC1

Doelstellingen en voordelen
Begrijpen van de doelstellingen en voordelen van SPC.

Begrijpen

U7.E1.PC2

Keuze en toepassing van regelkaarten
Onthouden
Weten dat er verschillende regelkaarten zijn, zoals de Xbar-R regelkaart.

U7.E1.PC3

Analyseren van regelkaarten
Onthouden
Weten dat er een verschil is tussen standaard variatie (ruis), ook wel ‘Common Cause
variatie’ genoemd, en variatie als gevolg van bijzondere oorzaken (Special Cause
Variatie).

3.7.2 E2 – Kwaliteits controle
Het leerelement ‘Kwaliteitscontrole’ bevat een aantal instrumenten en procedures die kunnen
worden gebruikt voor het meten, communiceren en inspecteren van kwaliteit, zoals visueel
management en het meet- en inspectieplan.
U7.E2.PC1

Visueel Management
Begrijpen
Aangeven hoe visueel management kan helpen bij het beheersen van processen.

U7.E2.PC2

Meet- & inspectieplan
Onthouden
Weten dat een Meet- & inspectieplan (Control plan) elementen bevat om het proces
te verifiëren, zodat de productkwaliteit gegarandeerd is.
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3.7.3 E3 – Borgen van verbeteringen
Het leerelement ‘Borgen van verbeteringen’ bespreekt methodes voor het vasthouden van bereikte
resultaten, het toepassen van standaardisatie en hoe je kunt komen tot een lerende organisatie.
U7.E3.PC1

Geleerde lessen
Begrijpen
Identificeren van mogelijkheden om te leren en deze over te dragen aan een
leidinggevende.

U7.E3.PC2

Gestandaardiseerde werkprocedures en documentatie
Begrijpen
Begrijpen dat gestandaardiseerde werkwijzen de basis zijn voor continu verbeteren.
Ondersteuning bij het wijzigen van werkinstructies (ook wel genoemd SOP’s:
Standard Operating Procedures).
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Bijlage A – Bloom's Taxonomy voor Performance Criteria
Naast de vermelding van de inhoud, geeft elke performance criteria in een bepaalde skill set ook het
beoogde complexiteitsniveau van de testvragen voor elk onderwerp. Deze niveaus zijn gebaseerd op
“Levels of Cognition” (volgens Bloom’s Taxonomy, herzien 2011) en kan gebruikt worden om bij
studenten leerresultaten te toetsen [7]
De Taxonomy of Educational Objectives, vaak Bloom’s Taxonomy genoemd, is een classificatie van de
verschillende doelstellingen die docenten voor studenten vaststelden (leerdoelen). De taxonomie
werd voor het eerst geïntroduceerd in 1956 door Benjamin Bloom, een educatieve psycholoog
verbonden aan de universiteit van Chicago. In de jaren negentig heeft Lorin Anderson, een oudleerling van Bloom, het cognitieve domein in de taxonomie herzien [8]. Bloom’s Taxonomy verdeelt
educatieve doelstellingen in drie “domeinen”: affectieve, psychomotorische en cognitieve. Deze Skill
set let alleen op het cognitieve domein.
De ‘Levels of Cognition’ zijn in rangorde – van minst complexe tot meest ingewikkelde gerangschikt.
Remember - Onthouden
Herinneren of herkennen van termen, definities, feiten, ideeën, materialen, patronen, sequenties,
methoden, principes, etc.
Begrijpen - Begrijpen
Lezen en begrijpen van beschrijvingen, mededelingen, verslagen, tabellen, schema’s.
routebeschrijvingen, voorschriften, etc.
Apply - Toepassen
Weten wanneer en hoe de volgende elementen toegepast kunnen worden: ideeën, procedures,
methoden, formules, principes, theorieën etc.
Analyse - Analyseren
Het kunnen ontleden van informatie in de losse bestanddelen en herkennen van onderling relaties.
Het kunnen identificeren van sub-niveau factoren of het kunnen herkennen van opvallende gegevens
binnen een complex scenario.
Evaluate - Evalueren
Oordelen over de waarde van voorgestelde ideeën, oplossingen, etc., door het voorstel te vergelijken
met specifieke criteria of normen.
Create - Creëren
Het kunnen samenstellen van onderdelen of elementen op een zodanige wijze, dat een eerder
verhuld patroon of structuur valt te ontdekken. Bepalen welke gegevens of informatie van een
complex geheel geschikt is om verder te onderzoeken, of van waaruit ondersteunende conclusies
kunnen worden getrokken.
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Bijlage B – European Qualifications Framework (EQF) for Job roles
De European Qualifications Framework (EQF) treedt binnen Europa op als een vertaalhulpmiddel om
nationale kwalificaties beter leesbaar te maken om een beter onderling vergelijk te kunnen maken.
Hiermee bevordert de EQF de mobiliteit van werkenden en lerenden tussen landen en het principe
van ‘Leven lang leren’.
De kern van het EQF zijn ‘Learning outcomes’. Dit zijn acht referentieniveaus die beschrijven wat een
lerende kent, begrijpt en kan doen.

Level

Knowledge

Level 1

Algemene basiskennis

Level 2

Basiskennis van feiten binnen een werk- of studiegebied

Level 3

Kennis van feiten, principes, processen en algemene begrippen binnen een
werk- of studiegebied

Level 4

Feitelijke en theoretische kennis in brede contexten binnen een werk- of
studiegebied

Level 5

Level 6

Ruime, gespecialiseerde feiten- en theoretische kennis binnen een werk- of
studiegebied en bewust zijn van de grenzen van die kennis

Gevorderde kennis binnen een werk- of studiegebied met een kritisch
inzicht in theorieën en principes
·

Level 7

Level 8

·

Zeer gespecialiseerde kennis, waarvan sommige in de voorhoede van
kennis in een werk- of studiegebied, als basis voor originele ideeën
en/of onderzoek
Kritisch bewustzijn van probleemkennis op het veld en op het raakvlak
tussen verschillende vakgebieden

Kennis op het meest geavanceerde vlak van een werk- of studiegebied en op
het raakvlak tussen verschillende vakgebieden

Belt level
-

-

-

Lean Six Sigma
Yellow Belt
Lean Six Sigma
Orange Belt
Lean Six Sigma
Green Belt
Lean Six Sigma
Black Belt
Lean Six Sigma
Master Black Belt
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Bijlage C – Afkortingen
Afkorting

Omschrijving

APL

Accreditation of Prior Learning

ASQ

American Society of Quality

CREDIT

Accreditation of Skills via the Internet

YB

Lean Six Sigma Yellow Belt

OB

Lean Six Sigma Orange Belt

GB

Lean Six Sigma Green Belt

BB

Lean Six Sigma Black Belt

LSSA

Lean Six Sigma Academy, www.lssa.eu

NVQ

National Vocational Qualification standard of England, Wales and N. Ireland

EQF

European Qualifications Framework

ECQA

European Certification and Qualification Association, www.ecqa.org

De LSSA heeft een uitvoerige lijst met meer dan 200 Lean Six Sigma termen en afkortingen
samengesteld. Deze lijst is online beschikbaar in vijf verschillende talen op www.lssa.eu.
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