
Online WMO/GCP training voor bedrijven (meerdere licenties)

De cursist maakt zelf een account 
aan in myGCP® en voert de licentie-
code in. Hij kan direct starten met het 
doorlopen van de online modules. Na 
afronding van de cursus download 
de cursist zijn WMO/GCP certificaat 
en houdt nog een jaar toegang tot de 
modules en de functionaliteiten van 
myGCP®.

Advies op maat1 Beheer licenties2 Volg training3

Overzicht

Inhoud: Internationale Good Clinical Practice    
 richtlijn (ICH-GCP), EU Directives, Wet Medisch  
 wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) 

Duur :  8 - 10 uur

Onderdelen :    Basismodule medisch wetenschappelijk   
 onderzoek 
    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)

Certificaat :  WMO/GCP certificaat

Accreditatie :  Transcelerate erkend,  V&VN (9 pnt), 
 KNMG-GAIA (8 pnt), KNOV (9 pnt)

Modulair Direct
starten

Een WMO/GCP certificaat in 3 eenvoudige stappen

GCP Central biedt organisaties toegang tot de nieuwste technologie op het 
gebied van online leren over WMO en GCP. Onze WMO/GCP training is geschikt 
voor onderzoekers, CRA’s, research verpleegkundigen en andere research profes-
sionals die betrokken zijn bij de opzet en uitvoer van WMO-plichtig onderzoek in 
Nederland. Een WMO/GCP training van GCP Central is betaalbaar, toegankelijk 
en geeft u inzicht in de voortgang van uw medewerkers.

Online WMO/GCP training voor uw medewerkers

* 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

p.p. excl. BTW **

Vanaf

€ 122,50

Betaal via 
factuur

Bel of mail GCP Central voor een 
aanbod passend bij de wensen van 
uw organisatie. Zijn we eruit? Dan 
verstrekken we u licentiecodes voor 
de trainingen van uw keuze. Dit kan 
een combinatie zijn van light, online 
en blended licenties. Elke licentie-
code kan tot een jaar na verstrekking 
worden geactiveerd.

U bepaalt zelf aan wie en wanneer u 
de licentiecodes uitgeeft. Wij voor-
zien u van een standaard email met 
instructies voor de cursist, u verstuurt 
deze aan elke nieuwe cursist in uw 
organisatie. In uw eigen myGCP® 
beheeromgeving bekijkt u eenvoudig 
de voortgang van uw cursisten.
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