
Masterclass AVG en Passend Onderwijs

Rondom Passend Onderwijs is naast AVG specifieke regelgeving van toepassing, waar je op de
hoogte van dient te zijn. In de masterclass komt dit uitgebreid aan de orde. 
Er wordt in de leerlingenzorg gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens, waarvoor
je als organisatie extra maatregelen moet nemen. Tijdens de masterclass worden best practices
van ervaringsdeskundigen gedeeld.
Naast het veilig uitwisselen van gegevens en afspraken maken met hulpverleners zoals
psychologen en orthopedagogen, komen onderwerpen aan bod zoals het gebruik van het
convenant thuiszitters.
Er zijn rondom leerlingenzorg veel partijen betrokken, je dient te weten waar jouw
verantwoordelijkheid als organisatie ligt, maar ook eindigt. Na de masterclass heb je een antwoord
op al je privacyvragen, ook krijg je praktische hulpmiddelen aangereikt.

Waarom zou ik deze masterclass moeten volgen?

 
Wat is de studiebelasting?
De Masterclass neemt geen voorbereidingstijd in beslag. Je krijgt tijdens de masterclass de nodige
achtergrondinformatie en hulpmiddelen aangereikt. Na de bijeenkomst ontvang je een bewijs van
deelname.
 
Hoe vinden de trainingen plaats?
De masterclass wordt aangeboden via drie interactieve  webinars van
ieder max 2 uur:  di 22 & ma 28 september en do 1 oktober van 10.00 - 12.00 uur.
 
Wat zijn de kosten? De kosten bedragen € 445,00 p.p. excl. BTW 

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte met
toelichting aan. Dat kan via info@privacyopschool.nl of 0172-785075.
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Laat privacyregels voor uw organisatie werken

Voor wie is de training bedoeld?
Voor professionals binnen onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden die zich willen
specialiseren in privacyvraagstukken rondom leerlingenzorg.  Dit kan gaan om FG-ers,  Privacy
Officers, maar ook IB-ers, beleidsmedewerkers en zorgspecialisten die verantwoordelijk zijn
voor beleid en uitvoering rondom leerlingenzorg.
 

Meld
je hier
aan!
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