
Cleanroom 
Academy 
Online
Eenvoudig & flexibel – onze digitale cleanroom-opleidingen.



Opleidingen die volledig 
op u zijn afgestemd
Cursussen volgen waar en wanneer u maar wilt. Onze nieuwe online 
cursussen maken het mogelijk: u koopt gewoon een cursus op factuur 
via onze webshop en u kunt aan de slag. De eerste cursus „Gedrag in 
de cleanroom“ staat al voor u klaar. Een GMP-basis- & opbouwcursus 
zullen volgen.

De cursus “Gedrag in de cleanroom” bestaat uit 5 ca. 45 minuten durende modules:
Module 1: Verontreinigingen & hun toegangswegen
Module 2: Cleanrooms
Module 3: Sluizen
Module 4: Cleanroom-kleding & aankleedprocedure
Module 5: Persoonlijke hygiëne en gedrag

Begin nu: www.cleanroomtraining-online.nl



Mijn Dashboard
• Overzicht van de leeractiviteiten,  

vorderingen en behaalde deelnamecertificaten
• Toont de volgende modules 
• Hiermee kunt u de les voortzetten waar  

u het laatst was gebleven

Voordelen van onze online cursussen

Mijn rapporten
• Alle deelnamecertificaten in één oogopslag  

en downloadbaar
• Met individuele rapportagefunctie per cursus incl. 

mogelijkheid om rapporten rechtstreeks naar de 
leidinggevenden te sturen

Mijn cursussen
• Alle cursussen in één oogopslag
• Cursussen en modules in willekeurige voltooien
• In de populaire videoportaal-stijl
• De belangrijkste gegevens altijd duidelijk  

zichtbaar: thema‘s, cursusstatus, duur
• Categorieën – aangepast aan rol,  

taak en individuele leerdoelen

Snelle support
• In het menu vindt u onder Helpcentrum antwoorden  

op de meest gestelde vragen (FAQ)
• Als daar geen antwoord vindt op uw vraag, stuurt u  

ons uw vraag gewoon via het contactformulier. Op 
werkdagen krijgt u binnen max. 24 uur antwoord.

Uw leerportaal,  
overzichtelijk en intuïtief
Als u de cursus in de webshop hebt gekocht, krijgt  
u via uw toegangsgegevens toegang tot het leerportaal.  
U kunt direct starten in de browser op uw PC, tablet of 
smartphone. Uw persoonlijke dashboard biedt u steeds 
een overzicht van de cursussen en uw leerprestaties. Elke 
cursus staat gedurende 6 maanden ter beschikking.

Een modern opleidingsconcept  
– geoptimaliseerd voor uw leersucces
• Gemakkelijk te begrijpen cursusvideo‘s, animaties en infografieken
• Interactieve oefeningen om het geleerde te toetsen
• Downloadbare documenten voor herhaling thuis en op het werk
• Afsluitende toetsen na elke module

Zonder  
technische 
integratie – 
direct beginnen 

Niet tijdgebon-
den & flexibele 
opleiding 

Tijdsbesparing 
door wegvallen 
van reistijd 

Trainingstijd & 
leersnelheid 
eenvoudig zelf 
te bepalen 

Modules kunnen 
in willekeurige 
volgorde doorlo-
pen worden

Certificaat na 
succesvolle 
afronding“



100 % AVG-conform
• Alleen e-mailadres en wachtwoord worden in het leerportaal als persoonsgegevens gebruikt
• Activiteits- of cursusgerelateerde gegevens worden anoniem gepresenteerd en afgeleverd

Efficiëntie en  
transparantie voor  
de HR-afdeling
Geef uw hele team heel eenvoudig een toegang. Ons online platform 
ondersteunt u optimaal bij het organiseren van cursussen en het 
beheer van de deelnemers – helemaal zonder technische integratie. 
De HR-rapporteringstool biedt u steeds een volleidg overzicht en een 
mogelijkheid om het leersucces optimaal te sturen. Neem contact met 
ons op via mail of telefoon voor een gratis proefperiode.

Onge-
compliceerde 
administratie
• Importeren van werkne-

mersgegevens via stand-
aard-interface (SSO/SAML/
O-AUTH)

• Accounts eenvoudig hand-
matig of via massa-import 
(bijv. uit Excel) aanmaken

Succesvolle 
opleiding in  
5 stappen
1. Cursus kiezen en bestellen
2. Factuur ontvangen  

en betalen
3. Toegang krijgen
4. Leren
5. Succescontrole per module 

en bevestiging van deel-
name voor de gehele cursus

Rapportage  
en analyse 

• Flexibele, veelzijdige HR-
rapportagetool met configu-
ratie van rollen en rechten

• Creëer als HR-manager of 
afdelingshoofd met de 
nodige autorisatie een breed 
scala aan rapporten en 
analyses over de activiteiten 
en vorderingen van uw 
medewerkers



Nog vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op.
Cleanroom Academy Online  
Onderdeel van de CWS Groep 
Rosa-Luxemburg-Straße 12-14  
04103 Leipzig 

 info@reinraum-akademie.de 

 +49 (0) 341 98989-303

  www.cws.com/cleanroomopleiding 

Start je eerste cursus nu:  
www.cleanroomtraining-online.nl


