
Online WMO/GCP herregistratie voor bedrijven (meerdere licenties)

Advies op maat1 Beheer licenties2 Volg training3

Overzicht

Inhoud: Good Clinical Practice richtlijn update 2016, 
 EU Verordening Geneesmiddelen, safe�  reporting,  
 multicenter onderzoek, medische hulpmiddelen,  
 kwaliteitsborging en niet-WMO-plichtig onderzoek.

Duur :  6 uur

Onderdelen :    Basismodule medisch wetenschappelijk   
 onderzoek en gewijzigde wetgeving.
    Een module voor elke stap in klinisch 
 onderzoek: van opzet tot afronding. 
    Gebruik van de myGCP leeromgeving
    Rapportages en beheer* 

Taal : Nederlands

Deelnemers :  Vanaf 1 medewerker 
 (korting vanaf 50 medewerkers)

Certifi caat :  WMO/GCP herregistratie certifi caat en verlenging  
 in WMO/GCP register (door EMWO)

Accreditatie :  V&VN (6 pnt) en KNMG-GAIA (6 pnt) 

Modulair Direct
starten

Jouw WMO/GCP herregistratie geregeld in 3 eenvoudige stappen

Hebben uw medewerkers 4 jaar geleden een WMO/GCP certifi caat behaald en 

bent u op zoek naar een effi  ciënte en kwalitatief hoogwaardige methode om de 

herregistratie training aan te bieden? Maak dan nu gebruik van de enige online 

WMO/GCP herregistratie cursus van Nederland. De WMO/GCP herregistratie 

training van GCP Central is betaalbaar, fl exibel en geaccrediteerd. 

Ook hee�  u inzicht in de voortgang van uw cursisten.

Uw medewerkers volgen de WMO/GCP herregistratie cursus nu volledig online.

* vanaf 50 licenties 
** prijs afhankelijk van 
aantal medewerkers waar-
voor in een keer licenties 
worden aangeschaft.

powered by:
Meer informatie of vragen? Ga naar www.gcpcentral.com of neem contact 
op met de klantenservice. Direct een adviesgesprek aanvragen? 
Bel       088 – 7300 888  of mail naar       klantenservice@gcpcentral.com 

Betaal via 
factuur

Bel of mail GCP Central voor een aanbod 

passend bij de wensen van uw organisa-

tie. Zijn we eruit? Dan sturen we u de lijst 

met licentiecodes voor de herregistratie 

cursussen. Elke licentiecode kan tot een 

jaar na verstrekking worden geactiveerd. 

Behoe� e aan een meer geautomatiseerd 

proces of integratie in uw leerportaal? Ook 

dat is mogelijk. 

U bepaalt zelf aan wie en wanneer u de 

licentiecodes uitgee� . Wij voorzien u van 

een standaard email met instructies voor 

de cursist, u verstuurt deze aan elke nieuwe 

cursist in uw organisatie. Via rapportages 

houden we u op de hoogte van de voort-

gang van uw cursisten. 

CertificaatOnline

EMWO

Rapportages Online

WMO / GCP
herregistratie

p.p. excl. BTW **

€ 125,-

De cursist maakt zelf een account aan in 

myGCP® en voert de licentiecode in. Hij 

kan direct starten met het doorlopen van 

de online modules. Na afronding van de 

cursus download de cursist zijn WMO/

GCP certifi caat en houdt nog een jaar 

toegang tot de modules van myGCP®. Wij 

verlengen de registratie in het WMO/GCP 

register bij EMWO. De cursist ontvangt 

bericht van EMWO wanneer dit is gebeurd.


