
WORD JIJ 

ONZE NIEUWE

COLLEGA? 

Privacy op School BV is op zoek naar een:

Functionaris Gegevensbescherming / adviseur IBP 
voor het onderwijs (m/v) 

28 - 32 uur 

Ben jij iemand die... 

Dan is Privacy op School op zoek naar jou! 

Dit zijn wij 

Privacy op School is een jong bedrijf in Bodegraven met een klein team van zes enthousiaste 
FG’s en adviseurs IBP die hun sporen hebben verdiend binnen en buiten het onderwijs en 
alles weten van informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs (PO t/m MBO). 
Privacy op School ondersteunt scholen in Nederland om hun informatiebeveiliging en 
privacybeleid te ontwikkelen en te implementeren. Hiervoor bieden we aan schoolbesturen 
advies en begeleiding, scholing en diverse praktische (digitale) tools. 

kennis heeft van informatiebeveiliging en AVG
kennis heeft van toezicht en auditing 
bestuurlijke sensitiviteit heeft 
ervaring in en affiniteit heeft met het onderwijs
op verschillende organisatieniveaus kan schakelen
een kei is in adviseren 
een ondernemende houding heeft



Helpt scholen te voldoen aan de AVG
Houdt toezicht bij schoolbesturen en rapporteert 
hierover
Adviseert bestuurders over privacyrisico’s en 
datalekken
Verzorgt opleiding en voorlichting
Onderhoudt een actief netwerk met andere FG’s 
Voert DPIA’s , risicoanalyses, nulmetingen en 
audits uit
Komt bij voorkeur uit de regio Arnhem, 
Apeldoorn of Zwolle

Wie zoeken wij? 

Om de ambities van Privacy op School op dit 
vlak vorm te geven willen wij ons team 
versterken. Daarom zijn we per direct op zoek 
naar een FG / adviseur IBP (m/v) voor 28-32 uur 
per week met mogelijke uitbreiding in de 
toekomst. 

De FG / adviseur IBP: 

  Spoorlaan 2A | 2411 ER Bodegraven Privacy op School | www.privacyopschool.nl |

Geïnteresseerd? Neem dan meteen contact op! 

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 10 maart naar info@privacyopschool.nl. 
Voor vragen over deze functie kun je terecht bij Tonny Plas via tonny@privacyopschool.nl 
of via 06 - 266 944 99. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27 maart, dus houd deze datum even vrij. 

De FG / adviseur IBP beschikt over de volgende kennis en
vaardigheden: 

Welke kennis en ervaring verwachten we? 

HBO of WO werk- en denkniveau
Kennis van AVG en (informatie)beveiliging 
Relevante werkervaring als FG, bij voorkeur in het 
onderwijs
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel 
mondeling als schriftelijk
CIPP-E, CIPP-M of vergelijkbare certificaten 
Kennis van ISO 27001 en ISO27701

Wat bieden wij jou? 

Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s 
Veel vrijheid en ruimte om je werk zelf te plannen 
en te organiseren en daarnaast een uitstekende 
werkplek op ons kantoor in Bodegraven
Een marktconform salaris en prima 
arbeidsvoorwaarden

https://o21.nu/contact/contactformulier/
http://www.privacyopschool.nl/
http://www.privacyopschool.nl/



