
Gecertificeerde opleiding  
Functionaris Gegevensbescherming & Privacy Officer  

in het onderwijs 

WORD IN 2

DAGEN EXPERT

OP HET GEBIED

VAN DE AVG! 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Deze wet verplicht u informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen  
en om een interne toezichthouder– de zogeheten Functionaris voor de
Gegevensbescherming - aan te stellen. Heeft u al die kennis in huis?   



Een van de belangrijke wijzigingen uit de AVG is dat
schoolbesturen  verplicht zijn om een Functionaris voor
de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG
dient niet alleen voldoende binding te hebben met de
organisatie, maar tevens te beschikken over voldoende
en up-to-date kennis van de privacywetgeving. 
Daarnaast moeten schoolbesturen allerlei andere
(praktische) zaken regelen rondom informatiebeveili-
ging en privacy. Deze moeten grotendeels belegd
worden bij de Privacy Officer (PO). 
Na het volgen van deze tweedaagse opleiding heeft u
alle benodigde kennis binnen uw eigen organisatie
voorhanden. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om een
netwerk op te bouwen met andere professionals op het
gebied van privacy in het onderwijs.

Van wetgeving naar praktijk 

Dag 1 - van 9.00 tot 20.00 uur 
Ochtend: introductie en wetgeving 

Introductie en kennismaking
Rol van FG en PO
Beginselen AVG
Vertaling naar de praktijk
Lunch

Inhoud van de opleiding  

Docenten

Tonny Plas Karen Paardekooper-LimJudith Zweistra 

Scholen maken steeds meer gebruik van ICT en verwerken daarbij persoons-
gegevens. Het beschermen van de privacy van leerlingen en medewerkers wordt
daarom steeds belangrijker.  
Beschikt u of uw schoolbestuur over onvoldoende kennis van de privacywetgeving  
en IBP-beleid in het onderwijs? Wilt u de functie Functionaris voor de
Gegevensbescherming of Privacy Officer toerusten met toepasbare kennis en
praktische vaardigheden in het PO en VO? Dan is deze opleiding iets voor u!  

Middag: IBP-Beleid en governance 
Aanpak IBP-beleid
Organisatie IBP
Uitwerken eigen casus
Evaluatie en afronding
Netwerkdiner

Dag 2 - van 9.00 tot 17.00 uur 
Ochtend: risicioanalyse en plan van aanpak 

Aanpak risicoanalyse
Praktijkoefening
Opstellen plan van aanpak
Evaluatie en toezicht
Lunch

Middag: bewustwording en voorlichting 
Opdrachtverstrekking
Uitwerken casus
Presenteren casus
Evaluatie en afronding
Certificering en borrel

Vervolg 
Bij voldoende interesse organiseren we een
excursie naar een bedrijf buiten het onderwijs
en/of een terugkomdag. 

Gastdocenten 



Na het volgen van deze tweedaagse opleiding:
kunt u binnen uw organisatie aan de slag als
Functionaris Gegevensbescherming of als Privacy
Officer.
bent u op de hoogte van alle ins en outs van de AVG,
inclusief de uitvoeringswet.
heeft u kennis en handvatten voor de ontwikkeling
van IBP-beleid binnen uw organisatie.
weet u hoe u IBP(-beleid) binnen uw schoolbestuur
kunt organiseren en implementeren.
weet u hoe u een risicoanalyse moet uitvoeren en een
plan van aanpak opstelt voor de implementatie en
evaluatie van beheersmaatregelen.
heeft u een aanpak voor een voorlichtings- en
bewustwordingscampagne binnen uw schoolbestuur
ontwikkeld.
kunt u kennis en ervaringen (blijven) delen met
collega’s van andere besturen.

Concrete resultaten 

  Bouwmeesterplein 1 | 2801 BX Gouda

Aanmelden of meer weten?  
Aanmelden kan via onze website. Wacht niet te lang; er zijn slechts 20 plekken beschikbaar. U kunt ook via e-mail of
telefonisch contact met ons opnemen: Tonny Plas, info@privacyopschool.nl, tel. 0182 - 52 43 32. 
 
Over Privacy op School 
Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én weet alle ins en outs van het thema privacy. Met
onze tools, trainingen, ondersteuning en advies weet u zeker dat u uw informatiebeveiliging en privacy goed
geregeld hebt.  
  
 Privacy op School | www.privacyopschool.nl |

Data en locatie 
Op de website van Privacy op School vindt u de
opleidingsdata en kunt u zich direct inschrijven.  
Deze wordt verzorgd in of in de buurt van Utrecht, goed
bereikbaar met auto en openbaar vervoer. 
 
Studiebelasting en voorbereiding 
Naast de twee dagen deelname is er geen specifieke
voorbereiding nodig. We raden u aan om een laptop of
tablet mee te nemen. 
 
Voor wie 
Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die
intensief betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering
van of het toezicht houden op het IBP-beleid binnen
organisaties in de onderwijssector, zoals scholen,
schoolbesturen, samenwerkingsverbanden,
onderwijsadviesdiensten, voorschoolse educatie en
buitenschoolse opvang. 
 
Uw investering 
De kosten voor de opleiding bedragen €2499,- (excl.
BTW), inclusief lunches en diner. U ontvangt na
afronding van de opleiding een certificaat. 
 
 

Praktische informatie Online leeromgeving 
Voor, tijdens en na de opleiding heeft u toegang tot een
online leeromgeving. Hier delen we alle materialen van
de opleiding, handige modellen, tools en best practices.
Deelnemers van de opleiding kunnen er met elkaar
informatie en kennis (blijven) delen.  

https://o21.nu/contact/contactformulier/
https://www.privacyopschool.nl/opleidingen-over-privacy/
https://o21.nu/

