Opleidingsgids 2020 - 2021

Hét AVG-expertisecentrum voor het onderwijs

Voorwoord

2

3

De bescherming van persoonsgegevens is in het onderwijs belangrijker dan ooit. Door de toenemende digitalisering
in het onderwijs neemt de verwerking van persoonsgegevens alleen nog maar toe. We kunnen steeds meer met de
gegevens van leerlingen en studenten. Dat biedt kansen, maar schept ook een grote verantwoordelijkheid voor de

Deelnemer opleiding FG Basis:

bescherming van de leerlingen, studenten én medewerkers op school.
In deze opleidingsgids voor het schooljaar 2020/2021 bieden we voor elk type professional in het onderwijs een passend

“De training was praktijkgericht
met voldoende ruimte
voor vragen en interactie”

aanbod op diverse niveaus. Niet alleen beroepsopleidingen, maar ook praktische trainingen en webinars. Ons aanbod is
gericht op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van inhoudelijke kennis. De opleidingen zijn zowel geschikt voor
de individuele professionals als voor onderwijsteams, bijvoorbeeld tijdens een studiedag of training op locatie.
Wij hebben ook aan studenten en leerlingen gedacht, omdat informatiebeveiliging en privacy voor iedereen van belang
is! Vraag gerust om meer informatie of het op maat maken van onze opleidingen.
Onze trainingsfaciliteiten zijn goed bereikbaar in het noorden, het midden en het zuiden van het land, maar we komen
ook graag bij jou op locatie. Daarnaast kunnen we onze opleidingen online verzorgen.

PRIVACY OP SCHOOL BV

Ik wens je een inspirerend en leerzaam schooljaar!

Spoorlaan 2a
2411 ER Bodegraven
info@privacyopschool.nl
www.privacyopschool.nl
0172 78 50 75

Tonny Plas

@PrivacyopSchool

Directeur Privacy op School B.V.
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Opleiding FG Basis
Tijdens onze opleidingen en trainingen wordt gebruik gemaakt van een Elektronische Leeromgeving. Hierdoor kun je

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor PO en VO en geeft je alle tools in handen

Voor wie?

makkelijk vragen stellen aan de docenten en medecursisten. Ook vind je in de leeromgeving alle opleidingsdocumenten

om invulling te geven aan jouw positie als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy

Startende FG en

en achtergrondinformatie.

Officer binnen een onderwijsomgeving. Daarnaast krijg je de gelegenheid een netwerk

Privacy Officers in het

op te bouwen met andere professionals op het gebied van informatiebeveiliging en

onderwijs

Opleidingen worden afgesloten met een certificaat als bewijs van deelname. Met dit certificaat kun je CPE-punten bij

privacy in het onderwijs.

Hoe lang?

de IAPP registreren. Per opleiding is het aantal te verkrijgen CPE punten vermeld.

Dag 1

2 dagen

• Introductie & wetgeving

Goed om te weten:

• Rol van FG en PO

Kosten

• Inleiding in de AVG

€ 1.750,-

• Vertaling naar de praktijk

per deelnemer

Dag 2

Locatie

• IBP-Audit

Bodegraven of

• DPIA’s en verwerkingsregister

Drachten

Je kunt met onze opleidingen ook je CPE-punten verzamelen voor het behouden van je IAPP-certificering.

• Ethiek
Meer informatie?

• Voorlichting en bewustwording

13 CPE-punten

Ga naar onze website: www.privacyopschool.nl

Aanmelden

Opleidingen
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EXPERT Opleiding

Opleiding FG Gevorderd Nieuw!

Extra module bij de opleiding FG Gevorderd

Voor wie?

De leergang Functionaris Gegevensbescherming bestaat uit de volgende vakgebieden

De opleiding FG gevorderd kan worden uitgebreid met 2 extra dagen op het gebied van

Voor wie?

Ervaren FG en Privacy

die door gespecialiseerde en gecertificeerde docenten worden behandeld:

ICT.

Ervaren FG en Privacy

Officers

Hoe lang?

Officers
• Juridisch, 1 dag

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Organisatorisch, 2 dagen

• ICT security (juridische aspecten),

Hoe lang?

• Basis Security (awareness, analyse authenticatie),

2 dagen

3 dagen
Per vakgebied, zoals hierboven omschreven, wordt zeer gericht ingegaan op

• A-symmetrische cryptografie in de praktijk,

Kosten

de

Prijs op aanvraag

waarin de deelnemers actief zijn. Na afronding van de leergang en behalen van

• Media security (datadragers en data verwijderen),

het examen hebben de cursisten voldoende kennis om hun rol als Functionaris

• Netwerk security (bedraad en draadloos).

benodigde

kennis

en

vaardigheden,

toegespitst

op

de

specifieke

sector

(cryptografie, certificaten, verbindingen en beveiligde E-mail,

Kosten
Prijs op aanvraag

Locatie

Gegevensbescherming uit te oefenen, de werkwijze te implementeren en eventuele

Locatie

Bodegraven en

gebreken te signaleren en hierop te acteren. Het certificaat dat na afronding wordt

Bodegraven of

Drachten

uitgereikt

Drachten

heeft

een

geldigheid

van

1

jaar.

Gedurende

het

jaar

worden

de

deelnemers middels de portal gegevensbescherming op de hoogte gehouden van

13 CPE-punten

ontwikkelingen, vragen en antwoorden. Jaarlijks kan worden deelgenomen aan de
terugkomdag waarmee het certificaat weer voor een jaar kan worden verlengd.

Aanmelden

Aanmelden
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Opleidingen

13

Terugkombijeenkomst
De terugkombijeenkomst is voor oud-deelnemers aan de FG opleidingen en alle andere

Voor wie?

FG of Privacy Officers die met elkaar kennis en ervaringen willen delen in een ontspannen

FG en Privacy Officers

setting.

in het onderwijs

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de laatste ontwikkelingen rondom AVG en

Hoe lang?

informatiebeveiliging in het onderwijs. We nemen actuele vraagstukken door en lichten

3 uur

deze toe. Naast voldoende dialoog worden er één of meer gerenommeerde sprekers
uitgenodigd.

Kosten
€ 150,-

Na de bijeenkomst ben je weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken.

per deelnemer

Locatie
Bodegraven of
Drachten

3 CPE-punten

Aanmelden

Passend onderwijs en zorg
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Masterclass AVG en passend onderwijs

Kennissessie AVG en passend onderwijs

Voor wie?

Rondom passend onderwijs spelen veel vraagstukken over privacy de van leerlingen

Tijdens

FG, Privacy Officers,

en hun ouders. Er wordt veel gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens,

dagelijkse werk in het passend onderwijs. Je krijgt uitleg over de uitgangspunten rondom

IB, zorgcoördinatoren,

IB, Zorgcoördinatoren,

met alle mogelijke risico’s van dien. Er is veel specifieke regelgeving van toepassing

wetgeving passend onderwijs en de AVG, vuistregels voor het omgaan en gebruiken

mentoren en

medewerkers SWV

waarvan je op de hoogte moet zijn. In deze masterclass gaan we niet alleen in op wet- en

van persoonsgegevens, de belangrijkste tips voor samenwerking met hulpverleners, de

begeleiders

regelgeving, maar behandelen we ook actuele casuïstiek. We delen best practices en

positie van samenwerkingsverbanden, de gedragscodes van (jeugd)hulpverleners en de

Hoe lang?

staan stil bij vragen die op de werkvloer leven. De rol van hulpverleners binnen de school

regels rondom toestemming.

1 dag

(zoals psychologen en orthopedagogen) komt ook uitgebreid aan bod.

Kosten

Na deze masterclass weet jij precies waar jouw verantwoordelijkheid ligt op het gebied

op locatie te geven aan teams van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die zich

Kosten

€ 895,-

van passend onderwijs en waar deze eindigt. Je kan zelfstandig aan de slag met privacy-

met passend onderwijs bezig houden. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen,

€ 295,-

per deelnemer

vragen en passend onderwijs. Ook krijg je praktische hulpmiddelen aangereikt.

interactie en voor het (vooraf) inbrengen van casuïstiek. Neem contact met ons op voor

per deelnemer

Locatie

De

Bodegraven of

samenwerkingsverbanden die zich (verder) willen verdiepen in privacyvraagstukken

Bodegraven of

eigen locatie

rondom leerlingenzorg. Dit kan gaan om IB-ers, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers,

eigen locatie

deze

sessie

staat

centraal

wat

je

over

privacy

moet

weten

in

je

Voor wie?

Hoe lang?
2 uur

Deze sessie wordt aangeboden als open inschrijving, maar is ook bij uitstek geschikt om

een vrijblijvende offerte.
masterclass

richt

zich

op

professionals

binnen

onderwijsorganisaties

en

Locatie

FG-ers, Privacy Officers, maar ook jeugdhulpverleners en zorgspecialisten die

8 CPE-punten

verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering rondom leerlingenzorg.

gemiddeld beoordeeld met een 9 door eerdere deelnemers
Aanmelden

Aanmelden

Professionele vaardigheden
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Leren van ervaringen Nieuw!

Training AVG adviesvaardigheden Nieuw!

Voor wie?

Elk schooljaar organiseren we tweemaandelijkse bijeenkomsten van een halve dag.

Word een succesvol adviseur die zaken voor elkaar krijgt en ervaar het effect van goed

Voor wie?

FG en Privacy Officers

Een (vaste) groep van FG en Privacy Officers deelt opgedane ervaringen, bespreekt

communiceren en beïnvloeden!

FG en Privacy Officers

in het onderwijs

casuïstiek en reflecteert op het eigen optreden van de afgelopen periode. Met

in het onderwijs

deze sessies ontwikkelt de FG of Privacy Officer zich tot een privacy professional.

Het is voor een FG of Privacy Officer relatief eenvoudig om kennis op te halen. Los van

Hoe lang?

De bijeenkomsten vinden plaats in vaste groepen van 5 of 6 deelnemers. De eerste sessie

het lezen van studieboeken of literatuur zijn er veel opleidingen en cursussen beschik-

Hoe lang?

dagdelen van 4 uur

wordt op het kantoor van Privacy op School gehouden en is inclusief lunch. De locatie

baar. Maar de kennis in de praktijk brengen is niet altijd even gemakkelijk. Soms worden

1 dag

voor de daaropvolgende sessies wordt in overleg met de groep gekozen.

jouw adviezen in de wind geslagen, terwijl je toch echt weet waar je het over hebt. Wat

Kosten

doe je met weerstand van anderen en wat zijn je eigen valkuilen?

Kosten

€ 1.250,-

Het programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling, verbeteren van de eigen

per deelnemer

adviesvaardigheden en reflectie op het eigen handelen. De inbreng van de deelnemers

In deze training worden verschillende casussen behandeld door middel van rollen-

is een essentieel onderdeel. In de vorm van intervisie word je begeleid door deskundige

spellen. Hierbij zijn trainers, acteurs en andere deelnemers aanwezig, die in de rol van

Locatie

trainers en experts die bijdragen aan het realiseren van een veilige (leer)omgeving en die

gesprekspartner mee- of juist tegenwerken. Het oefenen van praktijkvoorbeelden zorgt

Locatie

Bodegraven en

de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen.

ervoor dat je als FG of Privacy Officer bent voorbereid op complexe situaties op de

Bodegraven of

werkvloer.

eigen locatie

ingebrachte) vragen en casussen behandeld. Gezamenlijk wordt gekeken naar de

Na deze training kun je je adviezen effectief aan de man brengen, maak je impact en

8 CPE-punten

gemaakte keuzes, wat de uitkomst was en wat anders had gekund. Het gaat daarbij niet

vergroot je jouw invloed op een manier die bij je past.

in de regio

€ 895,per deelnemer

Naast introductie en korte bespreking van actualiteiten worden (eventueel vooraf

5x 4 CPE-punten

om de vraag of iets ‘goed of fout’ was, maar dat je leert hoe het ook anders kan.

Aanmelden

Aanmelden

Trainingen Privacy
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19

Training Audit

Training DPIA

Voor wie?

Een belangrijke taak van de FG is om toezicht te houden en aan de verantwoordelijke te

Scholen ontkomen er niet aan om Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uit

Voor wie?

FG en Privacy Officers

rapporteren in hoeverre de organisatie voldoet aan de AVG.

te voeren. DPIA’s zijn namelijk verplicht wanneer er sprake is van een hoog risico met

FG en Privacy Officers

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Verder is het verstandig om voor

in het onderwijs

in het onderwijs

Hoe lang?

Na het volgen van deze audit training ben je in staat om effectief interne audits binnen

de meest risicovolle applicaties periodiek een DPIA uit te voeren en te bepalen of je

een schoolorganisatie uit te voeren.

maatregelen nog passend zijn of juist aanscherping behoeven.

Hoe lang?

Het uitvoeren van een DPIA is een zorgvuldige klus, waar de nodige kennis bij komt kijken.

3 uur

1 dag
We leren je de juiste basiskennis en vaardigheden om een interne audit goed voor te

Kosten

bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Een praktische training, waarmee je direct als

Tijdens deze training leer je hoe je een DPIA uitvoert en krijg je inzicht in de risico’s die er

Kosten

€ 895,-

interne auditor in je school aan de slag kunt.

binnen jouw school kunnen bestaan.

€ 495,-

Bij het uitvoeren en uitwerken van de audit kun je na de training desgewenst worden

Voor elk risico denk je na over de mogelijke maatregelen. Je leert te bepalen of het risico

ondersteund door één van onze experts.

hiermee is verholpen of is gemitigeerd tot een acceptabel niveau. Hierbij bieden we je

Locatie

een praktische methodiek en procesondersteunende formats, inclusief een sjabloon

Bodegraven of

adviesrapportage voor de besluitvorming.

eigen locatie

• interne audit plannen, organiseren en uitvoeren

Na de training ben je in staat om zelfstandig een DPIA uit te voeren en daarover te

3 CPE-punten

• gesprekstechnieken

rapporteren. Wil je bij (een eerste) DPIA extra worden ondersteund door één van onze

• hoe te handelen bij geconstateerde afwijkingen

experts, dan kan dat natuurlijk ook.

per deelnemer

Locatie

per deelnemer

Bodegraven of
eigen locatie

Onderwerpen:
• nut en doel van een interne audit

8 CPE-punten

Aanmelden

Aanmelden
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Trainingen Privacy

21

Training Verwerkingsregister

“Voor mij als niet onderwijsdeskundige was de materie
soms nieuw en complex.
Door de heldere uiteenzetting kon ik het toch goed volgen,
begrijpen en kan ik het straks toepassen in mijn rol als FG.”

Het opstellen en actueel houden van het ‘register van verwerkingsactiviteiten’, ook wel

Voor wie?

het verwerkingsregister genoemd, is voor scholen een verplicht onderdeel in haar wette-

FG en Privacy Officers

lijke verplichting om aan te tonen dat zij compliant is aan de AVG. De AVG heeft een aantal

in het onderwijs

voorwaarden aan dit register gesteld.

Hoe lang?
In deze training leer je waaraan het register moet voldoen, hoe je het verwerkingsregister

3 uur

vult en actueel houdt. Daarnaast krijg je inzicht in een aantal methodieken en tools die je
kunnen helpen om het overzicht te bewaren.

Kosten
€ 495,per deelnemer

Locatie
Bodegraven of
eigen locatie

3 CPE-punten

Aanmelden

Opleidingen Informatiebeveiliging
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EXPERT Opleiding

EXPERT Opleiding

Certified Information Systems Security Manager

Certified Ethical Hacker

Voor wie?

Organisaties doen veelal een beroep op de informatiebeveiligingsmanager (CISO),

De Certified Ethical Hacker training is zeer intensief. Je krijgt een diepgaande kennis van,

Voor wie?

CISO en ICT-ers

als het gaat om de identificatie van kritieke problemen en het bieden van effectieve

en praktische ervaring met, de huidige actuele beveiligingssystemen. Je wordt optimaal

ICT-ers werkzaam

werkzaam

informatiebeveiliging

voorbereid op het afsluitend examen (voucher inclusief) en er wordt voldoende aandacht

in of voor een

in of voor een

oplossingen creëren voor de problemen van morgen.

besteed aan de praktijk.

onderwijsorganisatie

managementoplossingen.

Hierbij

wordt

verwacht

dat

zij

onderwijsorganisatie
Deze opleiding behandelt de volgende kennis en vaardigheden: dreigingsanaly-

Je leert hoe de perimeterverdediging werkt. Je wordt vervolgens binnengeleid in je eigen

Hoe lang?

Hoe lang?

se en risico’s beoordelen; risico- en incidentbeheer; beveiligingsprogramma’s en

netwerk door middel van het scannen en aanvallen daarvan, zonder dat het netwerk

5 dagen

4 dagen

CISO-rollen; informatiebeveiligingsstrategie en -kaders; audit

echt wordt beschadigd. Je leert hoe indringers privileges ontwikkelen en hoe je een

en risicomanagement;

creatie van beleid; naleving en bewustwording, inzet en onderhoud.

systeem daartegen kunt beveiligen. Verder ontvang je de Exam Preparation Guide met

Kosten

Kosten

Met de kennis die je tijdens de opleiding opdoet, ben je tevens goed voorbereid op

oefenexamens.

€ 3.500,-

€ 2.845,-

het Mile2 C)ISSM examen, die jouw vaardigheden aantoont in informatiebeveiligings-

per deelnemer

management. Een examenvoucher is bij inbegrepen.

Locatie

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Drachten

Module 1: introductie,

per deelnemer
Door het volgen van de training ben je goed voorbereid voor de EC-Council ANSI
geaccrediteerde Certified Ethical Hacker exam 312-50. Doordat we werken met zeer

Locatie

ervaren trainers is een hoog slagingspercentage gegarandeerd.

Drachten

Module 2: Informatiebeveiliging beleid,
Module 3: Informatierisicomanagement en compliance,

Aanmelden

Module 4: Ontwikkeling en beheer van Informatiebeveiligingsprogramma’s,

De Informatiebeveiligingsopleidingen bieden wij aan in samenwerking met ICT-opleider

Module 5: Informatiebeveiliging risicomanagement.

Startel.

Aanmelden

Opleidingen Informatiebeveiliging
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EXPERT Opleiding

Ethical Hacking
Voor wie?

De Hands-On training Ethical Hacking is een vervolg op de Certified Ethical Hacking

ICT-ers werkzaam

(CEH) training. De training behandelt aan de hand van een aantal vooropgezette en

in of voor een

‘real-life’ scenario’s, het proces van onderzoek, toegang en het verkrijgen van data. Tevens

onderwijsorganisatie

wordt het analyseren van de hack in de praktijk gebracht.
De training herstelt daarmee de balans, die in CEH meestal overhelt naar ‘theorie en

Hoe lang?

tools’, naar ‘praktische toepassing’.

3 dagen
Na het afronden van deze training kun je de theorie, die je hebt geleerd tijdens de CEH

Kosten

training, goed toepassen in de praktijk.

€ 1.795,per deelnemer

De Hands-On Workshop Ethical Hacking is bedoeld voor mensen die reeds de Certified
Ethical Hacking training hebben gevolgd of over een gelijkwaardig kennisniveau

Locatie

beschikken.

Drachten
Deze training bieden wij aan in samenwerking met ICT-opleider Startel.

Aanmelden
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Train je team

27

Train je datalek
Terwijl de bedrijfshulpverlening regelmatig op training gaat en er jaarlijks een

Tijdens deze cyber-weerbaarheidstraining zijn er diverse oefeningen beschikbaar.

Voor wie?

(realistische) ontruimingsoefening plaatsvindt, wordt er maar weinig getraind op het

Afhankelijk van de wensen van het bestuur zijn deze oefeningen eenvoudig (op een

FG, Privacy Officers,

gebied van informatiebeveiliging en privacy op school.

halve dag), of complex (hele dag). In het laatste geval wordt er veel van de expertise en

privacyteams, leiding-

vaardigheden van het IBP-team gevraagd.

gevenden, ICT-ers

op locatie geoefend met een calamiteit of incident waar persoonsgegevens bij betrokken

Het is ook mogelijk om een papieren casus ‘rond de tafel’ te oefenen en de bestaande

Hoe lang?

zijn. Het IBP-team staat voor de uitdaging om de bedreiging te lijf te gaan en om erger

procedures en afspraken door te nemen en te evalueren.

4 of 8 uur

Het beste leereffect wordt bereikt wanneer de oefening vooraf niet wordt aangekondigd.

Kosten

Daar brengt Privacy op School verandering in met een drietal trainingen. Hierbij wordt er

te voorkomen.
€ 1.250,- (halve dag)

Afhankelijk van de wensen van de school worden bij het incident ook andere verantwoordelijken betrokken zoals communicatiemedewerkers, directie of bestuur, ict-afde-

Bij de oefeningen wordt er gebruik gemaakt van de ervaringen die in het onderwijs zijn

€ 1.995,- (hele dag)

ling en vertegenwoordiging van de (G)MR.

opgedaan en de bedreigingen zoals deze uit het Cyberdreigingsbeeld van Surf naar voren

per groep

komen.

Locatie
Naast de training wordt er ook een spel ontwikkeld, waarin de verschillende scenario’s

Eigen locatie

kunnen worden geoefend. Heb je hierin interesse? Neem dan contact met ons op!

Offerte

Train je team
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Privacy op schooltas

Boardroom game

Voor wie?

Je school(bestuur) heeft haar informatiebeveiliging- en privacybeleid (IBP-beleid) op

Op 23 december 2019 werd de Universiteit Maastricht slachtoffer van een ransomwa-

Voor wie?

Onderwijs-

orde. Maar hoe gaan jouw medewerkers om met privacygevoelige informatie? Zijn zij zich

re-aanval. Uiteindelijk is € 197.000,- betaald om weer toegang te krijgen tot alle data. Kan

Bestuurders,

medewerkers

bewust van de risico’s en gevolgen als er iets mis gaat?

dit jouw school/bestuur ook overkomen?

managers

Hoe lang?

Het vergroten van bewustzijn is een belangrijke opgave. Dat kan nu ook op een leuke en

Hoe sla je een cyberaanval af? Hoe zorg je ervoor dat cybercriminelen het lesgeven niet

1,5 uur

unieke manier. Speciaal voor teams in het onderwijs hebben we de Privacy op Schooltas

verstoren? Hoe beperk je het risico op een datalek?

en schoolleiders

Kosten

Hoe lang?
1,5 uur

ontwikkeld: een combinatie van fysieke opdrachten in een digitale omgeving.
Tijdens de ‘Boardroomgame’ ervaar je samen hoe het is om aangevallen te worden en

€ 495,-

Samen met collega’s maak je spelenderwijs kennis met de risico’s en mogelijk

hoe hiermee om te gaan. Zo maak je fouten, leer je ervan tijdens een geënsceneer-

Kosten

per groep

vervelende gevolgen van datalekken. De Privacy op Schooltas zorgt voor een escape

de aanval en kan je deze ervaringen rondom cybersecurity toepassen binnen je eigen

€ 795,-

room-achtige ervaring waar je helemaal in opgaat. Op een unieke manier zorgt dit voor

schoolorganisatie.

per groep

Tijdens de game ervaar je de dynamiek en de waarde van informatiebeveiliging en hoe

Locatie

belangrijk het is om vooraf goed te hebben nagedacht over het beleid en het proces. Een

Bodegraven

Locatie

serieuze bewustwording. Niet alleen op het moment van het spel zelf, maar ook lang

Eigen locatie

daarna.
Met de Privacy op Schooltas:

van de belangrijkste vaardigheden is het kiezen voor de juiste oplossingen en het nemen

• leren medewerkers en teams op een speelse manier wat risico’s zijn in hun dagelijks

van de juiste stappen.

werk.

Offerte

• wordt bewustwording vergroot op een aansprekende manier die ‘blijft hangen’.

Met deze game kun je ervaren in hoeverre je als instelling bent voorbereid op een

• is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en verbeterpunten te bespreken.

cybercrisis.

Offerte

30

Webinars
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Webinar AVG en zorg
In de leerlingenzorg wordt gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens,

Voor wie?

waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Als schoolorganisatie en als zorgprofessional dien

FG, Privacy Officer, IB,

je extra maatregelen te nemen.

Zorgcoördinatoren,
medewerkers SWV

In deze webinar gaan we in op vragen zoals:

“De docent gaf veel informatie, voorzien van goede voorbeelden.
Ik heb op al mijn vragen een bruikbaar antwoord gekregen.”

Hoe lang?
• Welke regels gelden er met betrekking tot AVG en Passend Onderwijs?

1 uur

• Wanneer vraag je toestemming en wanneer is dat niet nodig?
• Hoe communiceer je met ouders/verzorgers over de zorgbegeleiding van hun kind?

Kosten

• Hoe gaan orthopedagogen en psychologen om met hun zorgplicht, gedragscode en

€ 75,-

AVG?

per deelnemer

• Moet je afspraken maken met hulpverleners die betrokken zijn bij de begeleiding en
ondersteuning van de leerling?

Locatie
Online

1 CPE-punt

Aanmelden

Webinars
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Webinar AVG en administratie

Webinar AVG en ICT

Voor wie?

Medewerkers in de administratie krijgen veel informatievragen gesteld door interne

Veel persoonsgegevens worden digitaal verwerkt. Bewust en onbewust wordt er

Voor wie?

FG, Privacy Officer,

medewerkers en ook door externe partijen.

ontzettend veel data via het netwerk en/of internet gedeeld.

FG, Privacy Officer,

Onderwijs

Welke AVG-eisen hebben betrekking op de leerling- en personeelsadministratie?

ondersteunend
personeel

Antwoorden op de volgende vragen en meer komen aan bod:

(administratie)

• Hoe ga je om met informatievragen van interne medewerkers en derden?

Onderwijs
In deze webinar gaan we in op praktische vragen van ICT-ers:

ondersteunend

• Welke technische en organisatorische maatregelen moet je als school regelen op het

personeel (ICT-ers)

gebied van informatiebeveiliging en hoe pak je dit aan?

• Welke gegevens mag je wel en niet delen?

• Waar moet je rekening mee houden bij de inkoop van ICT?

Hoe lang?

Hoe lang?

• Waar moet je rekening mee houden bij dossiervorming?

• Welke beveiligingsstandaarden en ISO-normen zijn relevant voor het onderwijs?

1 uur

1 uur

• Wat valt onder inzagerecht?

Kosten
€ 75,-

• Wie mag welke gegevens verwerken?

Kosten

• Hoe lang mag of moet je gegevens bewaren?

€ 75,per deelnemer

per deelnemer

Locatie
Locatie

online

online

1 CPE-punt
1 CPE-punt
Aanmelden

Aanmelden
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E-learning
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E-learning AVG Basis en Gevorderd
Onze e-learnings worden aangeboden via een Learning Management Systeem. Hierdoor

Wat is een datalek? Welke gegevens mag ik doorgeven aan een logopedist? Wat moet ik

Voor wie?

kun je als beheerder niet alleen zien wie deelneemt, maar ook wie welke e-learning

weten over filmen en fotograferen in het klaslokaal?

Leidinggevenden en

succesvol heeft doorlopen. Elke e-learning wordt namelijk afgesloten met een toets.

Met onze betaalbare online cursus wordt de AVG met aansprekende voorbeelden vanuit

Onderwijs-

de onderwijspraktijk uitgelegd. Al doende krijg je als onderwijsprofessional kennis

medewerkers

Bij een voldoende score ontvangt de deelnemer een (digitaal) certificaat.

aangereikt op AVG-kwesties die je in je dagelijks werk tegenkomt.

(OP en OOP)

Onze online e-learnings kunnen op maat worden gemaakt, zowel qua inhoud als huisstijl.

Waarom deze e-learning?

Hoe lang?

• Wij gaan écht uit van de onderwijspraktijk.

+/- 45 minuten

• De e-learning vormt een meerjarige leerlijn, bestaande uit een basisversie en een
versie voor gevorderden.
• We bieden een module voor onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend/overig

Kosten
Basis:

personeel aan. Zo krijgt iedere medewerker de relevante informatie voor zijn of haar

€ 9,95 per deelnemer

functie.

Basis & Gevorderden:
€ 14,95 per deelnemer

Locatie
online

Offerte

E-Learning
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E-learning Privacy en Passend Onderwijs

E-learning Security

Voor wie?

In deze online leeromgeving van Privacy op School worden medewerkers getraind op

De module security richt zich op het trainen en bewustmaken van medewerkers op het

Voor wie?

Onderwijs-

privacy en passend onderwijs. Wanneer vraag je toestemming, welke gegevens mag ik

gebied van informatiebeveiliging. Wat is bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie en waar

Leidinggevenden en

medewerkers

doorgeven aan een orthopedagoog, wat is de VIR of meldcode?

moet een sterk wachtwoord aan voldoen? Wat is encryptie en wanneer gebruik je dit?

Onderwijs-

Met onze betaalbare online cursus wordt de AVG en passend onderwijs met

Met onze betaalbare online cursus wordt informatiebeveiliging op een laagdrempelige

aansprekende voorbeelden vanuit de onderwijspraktijk uitgelegd.

manier uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk.

(OP en OOP) en
Zorgmedewerkers

medewerkers

Hoe lang?
+/- 45 minuten

Hoe lang?
Al doende krijgt jouw onderwijsprofessional kennis aangereikt op AVG-kwesties die zij in

Medewerkers krijgen praktische handvatten aangereikt waarmee ze zich veilig in de

hun dagelijks werk tegenkomen.

digitale samenleving kunnen bewegen. Zowel binnen de school als privé.

Kosten
Deze e-learning bieden wij aan in samenwerking met Privaty.

per deelnemer

Online

Offerte

+/- 45 minuten

Kosten

€ 9,95

Locatie

(OP en OOP)

€ 9,95
per deelnemer

In ontwikkeling, verwacht eind 2020

Locatie
Online

Offerte

Voorlichtingssessies
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Sessie voor studiedag of academie

Sessie onderwijswetgeving en privacy

Voor wie?

Tijdens een studiedag of als onderdeel van Voorlichting- en/of werksessie waar

Voor medewerkers zonder juridische achtergrond, of juristen die niet eerder in

Voor wie?

Onderwijs-

dieper ingegaan wordt op praktische vraagstukken rondom de AVG. Door middel van

het onderwijs werkzaam zijn geweest, kan onderwijswetgeving best complex en

FG, Privacy Officer,

medewerkers

interactieve werkvormen krijgen medewerkers handvatten om op een informatieve,

overweldigend zijn.

Beleidsmakers, leiding-

(OP en OOP)

inspirerende en effectieve manier het AVG-beleid toe te passen binnen de organisatie.

gevenden leden van
Tijdens deze basissessie wordt uitgelegd hoe de onderwijswetgeving in elkaar zit en

het privacyteam en
Zorgcoördinatoren

Hoe lang?

Deze

een

zich verhoudt tot privacywetgeving. Hierbij worden onderwerpen besproken zoals het

3 uur

schoolorganisatie. Om voldoende interactie te kunnen garanderen, geldt een maximum

uitwisselen van het onderwijskundig rapport, passend onderwijs, ECK-iD en het privacy

van 15 deelnemers.

convenant.

sessie

mag

niet

ontbreken

in

het

professionaliseringsaanbod

van

Kosten
€ 495,-

3 uur
Vraag ons desgewenst naar referenties en beoordelingen van andere scholen.

per sessie

Locatie
Op eigen locatie

Offerte

Hoe lang?

Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Na afloop ontvangen de deelnemers
een handout die kan worden gebruikt als naslagwerk.

Reactie deelnemer:
“Ik dacht dat deze sessie saai zou zijn,
maar niks is minder waar!
Hier kan ik echt iets mee in mijn dagelijkse werk.
En we hebben nog gelachen ook!”

Kosten
€ 295,-

Deze voorlichtingssessie bieden we ook aan als groepssessie op de locatie van de school.

per deelnemer

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Locatie
Bodegraven
of eigen locatie

Aanmelden

40

Voorlichtingssessies
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Sessie Cyberdreigingsbeeld onderwijs
Cybercriminelen

hebben

onverminderd

succes

met

beproefde

en

bewezen

Voor wie?

aanvalstechnieken. Aanvalsmiddelen zijn eenvoudig te verkrijgen en laagdrempelig in te

FG, Privacy Officer,

zetten. Daarnaast blijft het aantal geregistreerde kwetsbaarheden groeien.

bestuurders,
managers, leden van

De meest voorkomende werkwijzen van cybercriminelen zijn:

de Raad van toezicht
en schoolleiders

• gijzelingssoftware (ransomware)
• website spoofing

Hoe lang?

• phishing

1 uur

• gestolen credentials
• DDoS-aanvallen

Kosten
€ 495,-

Verder zijn er trends, zoals:

per sessie

• misbruik van leveranciersketens
• aanvallen via sociale media, chat, sms

Locatie

• misbruik van mobiele devices

Op eigen locatie

Tijdens deze ‘insight’ bespreken we kort de huidige bedreigingen en mogelijke
maatregelen die je kunt nemen.

Offerte

Colleges voor studenten
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Gastcollege AVG en onderwijs

Minor Privacy op School

Voor wie?

Als stagiair en straks als leerkracht krijg je te maken met diverse persoonsgegevens van

In het onderwijs wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ict. Het aantal gegevens van

Voor wie?

PABO studenten en

kinderen, ouders en collega’s.

leerlingen dat wordt gebruikt en uitgewisseld, neemt ook steeds meer toe.

PABO studenten en

leraren in opleiding

Hoe lang?

leraren in opleiding
Hoe ga je zorgvuldig en bewust met deze persoonsgegevens om en waar moet je

Wat betekent dit voor de privacy van leerlingen en hun ouders? Wat zijn de bestaande

rekening mee houden?

regels en afspraken, hoe ga je om met vragen van ouders over privacy, hoe zit het met

Hoe lang?

privacy en passend onderwijs, heeft een school werkinstructies, zijn er sectorafspraken?

3-8 colleges

1 uur

afhankelijk van de

In dit college leer je de basiskennis van de AVG die relevant is voor jou als toekomstig

Kosten

onderwijsprofessional.

Gratis

Tijdens de minor wordt in vogelvlucht privacy in het po, vo en mbo besproken. De

Het college wordt verzorgd op uitnodiging van een Hogeschool.

dan toe hebben opgedaan, bijvoorbeeld op hun opleidingsscholen.

Locatie
Op eigen locatie

opleidingseisen

studenten krijgen praktische studieopdrachten en werken met de ervaringen die ze tot

Kosten
in overleg

Afhankelijk van het aantal verzorgde lessen, worden gastsprekers uitgenodigd en delen
zij ervaringen met privacy in het onderwijs.

Locatie

Aan het einde van de minor is iedere student in staat om veilig en verantwoord om te

Op eigen locatie

gaan met de gegevens van leerlingen waar ze tijdens hun stage of latere werk mee te
maken zullen krijgen.
Dit college wordt verzorgd op uitnodiging van een Hogeschool.

Aanvragen

Aanvragen

Lessen voor leerlingen

44
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Lesbrieven

Workshop Hack in the class

Voor wie?

Privacy op School heeft een lessenserie ontwikkeld over Privacy in de klas. Voor de

De huidige generatie kinderen groeit op in een wereld waarin technologie overal

Voor wie?

Leerlingen (10-14 jaar)

volgende thema’s zijn er lesbrieven beschikbaar:

aanwezig is. Op jonge leeftijd komen kinderen al in contact met digitale middelen. Ze

Leerlingen (10-14 jaar)

maken dagelijkse gebruik van technologie, zoals social media en kanalen als whatsapp

Hoe lang?

• Cyberpesten

en snapchat, waarbij ze moeten inschatten wat wel en niet kan worden gedeeld. Ook

Hoe lang?

1 uur per les

• Sexting

moeten ze zich weren tegen de manieren waarop hackers te werk gaan. Daarnaast zijn

2 uur

• Identiteitsfraude

er slimme kids die zelf op onderzoek uitgaan en per ongeluk iets hacken. Van kinderen

Kosten

• Hacken

wordt verwacht dat ze met al deze dingen om weten te gaan.

€195,00 voor 5 lessen

• Kritisch online

Gebaseerd op

of met 50% korting

In deze workshop gaan leerlingen aan de slag met het onderwerp hacken. Ze komen in

bij afname van een

De

opleiding

Curriculum.nu (www.curriculum.nu) en vanuit de leerlijn Mediawijsheid van Mediawijzer

lessen

zijn

Kosten

ontwikkeld

vanuit

het

leergebied

Digitale

Geletterdheid

van

onkostenvergoeding

aanraking met de verschillende aspecten van hacking, waarbij de leerlingen leren dat
hacken illegaal is en onder welke omstandigheden dit wordt gedoogd.

Locatie
Op eigen locatie

(www.mediawijzer.net).

Locatie

De lessen sluiten aan bij niveau 3 van de competenties en is daarmee te gebruiken in

Leerlingen komen in deze module in aanraking met echte hacking technieken. Door te

Op eigen locatie

de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs

leren hoe de hacker-mindset werkt, kunnen leerlingen zich beter beschermen voor de

(10-14 jaar).

toekomst.
De workshop wordt verzorgd in samenwerking met de Hack in the Class Foundation.

Bestellen

Aanmelden
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Lessen voor leerlingen
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Gastles(sen) Privacy op School
De docenten van Privacy op School komen graag bij je langs om op school te vertellen

Voor wie?

over privacy en hoe leerlingen zelf hun persoonsgegevens kunnen beschermen.

Leerlingen (10-18 jaar)

De leerlingen krijgen uitleg over wat privacy is en waarom het belangrijk is. Ze krijgen

Hoe lang?

onder andere uitleg over:

1-3 uur

• hoe ze controle kunnen houden over hun gegevens,
• hoe ze verstandig kunnen omgaan met social media,

Kosten

• wat ze kunnen doen tegen cyberpesten,

Op aanvraag

• hoe ze kunnen voorkomen dat ze worden gehackt,
• wat ze wel en wat ze beter niet kunnen delen.

Locatie
Op eigen locatie

Er zijn gastlessen mogelijk voor de bovenbouw van het basisonderwijs en voor het
voortgezet onderwijs.

Offerte

48

Over ons
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Expertise

Ervaring

Privacy op School biedt een unieke mix van expertise op het gebied van privacy, security, ICT en onderwijs. Wij zijn een

Wij gaan voor een optimale samenwerking met de school en met andere partners binnen de sector en we delen onze kennis

snelgroeiende organisatie die inmiddels meer dan 50 besturen in het po, vo en mbo ondersteunt op het gebied van

en kunde. Zo zijn onze medewerkers aangesloten bij de Vereniging Privacyrecht en het Nederlands Genootschap van

informatiebeveiliging en privacy. Naast onze vaste docenten nodigen wij regelmatig diverse gastdocenten uit die hun

Functionarissen voor de gegevensbescherming (NGFG) en zijn wij mede-initiatiefnemer van de Werkgroep Onderwijs.

sporen hebben verdiend op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én weet alle ins en outs van het thema privacy. Met onze
Privacy op School is hét AVG expertisecentrum voor het onderwijs. Onze missie is het optimaal ondersteunen van

praktische tools, trainingen, ondersteuning en advies weet u zeker dat u uw informatiebeveiliging en privacy goed hebt

scholen bij het beschermen van persoonsgegevens en het voldoen aan de AVG.

geregeld. Kijk op onze website voor meer informatie en onze online kennisbank: www.privacyopschool.nl

Team
Ons team is de drijvende kracht achter het succes van onze organisatie. Samen met enthousiaste juristen en adviseurs
Naast opleidingen bieden wij ook de volgende diensten aan:
FG as-a-service
Audits
Projectbegeleiding
Consultancy

die verstand hebben van onderwijs, helpen we scholen in het po, vo en mbo om hun IBP-beleid vorm te geven.
Wij hebben niet alleen een passie voor privacy; wij kennen de onderwijscultuur van binnenuit en spreken dezelfde
taal. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs én de AVG.

Opleidingen
Onze docenten
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Tonny Plas

Erik van Es

Maarten van D
 iggele

Job Vos

Directeur, Adviseur, Functionaris

Adviseur, Functionaris

Adviseur, Functionaris

Senior adviseur, Functionaris

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming en

Gegevensbescherming en

privacy jurist

privacy jurist

De rode draad in mijn werk is het verbinden van de

Ik heb me gespecialiseerd in de AVG en de

Vanuit mijn achtergrond in de bancaire sector heb

Mijn specialisatie is privacy. Het is voor mij

onderwijs- en ict-organisatie. Ik houd me al meer

thema’s Informatiebeveiliging en privacy (IBP).

ik ervaring met procesmatig werken en denken

inspirerend

dan 15 jaar bezig met informatiemanagement

Met mijn achtergrond als Informatiemanager,

vanuit de klant. Deze kennis en ervaring breng

privacy (IBP) te werken. Op een heldere en

in het onderwijs en heb mij de afgelopen 6 jaar

mijn ervaring als beleidsadviseur en projectlei-

ik mee naar onderwijs, een mooie sector met

begrijpelijke manier uitleggen wat er in de

gespecialiseerd in informatiebeveiliging en privacy.

der, kan ik snel schakelen en organisaties gericht

toegewijde

voor

wet staat en hoe je dat in de praktijk toepast.

Mijn drive is om het onderwijs privacybewust

begeleiden naar AVG compliance. Ik vind het

de leerling. Graag help ik het onderwijs met

Bij Kennisnet heb ik vanuit die gedachte de

en veilig te maken en de informatievoorziening

leuk om tijdens trainingen de achterliggende

oplossingen die het makkelijk houden. Mijn drive is

Aanpak IBP po/vo opgezet waarmee honderden

optimaal te laten werken voor het goed kunnen

‘bedoelingen’ van de AVG over te brengen en

om vanuit mijn expertise en vaardigheden scholen

schoolbesturen werken. Ik heb ook meegewerkt

verzorgen van het onderwijs.

daarmee de samenhang van de verschillende

te helpen met het bieden van goed onderwijs in

aan het framework IBP mbo. Ik lever graag een

aspecten te verduidelijken. Door het aanreiken

een veilige leeromgeving. Via onze opleidingen en

bijdrage aan de zoektocht naar de balans tussen

van praktische tools leren deelnemers de AVG

trainingen draag ik hier graag aan bij!

het mensenrecht privacy en de realiteit van de

Aanmelden

mensen

die

hart

hebben

met

informatiebeveiliging

en

en de noodzakelijke maatregelen in hun eigen

werkvloer. Alleen als privacy praktisch wordt

organisaties over te brengen.

toegepast in je werk, is er sprake van privacybescherming zoals die is bedoeld!Aanmelden
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Algemeen
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Opleidingsadvies

Onze trainingslocaties

Ben je op zoek naar een opleiding of weet je niet wat het beste past in jouw ontwikkeling of wat jouw medewerkers

Onze opleidingen, netwerkbijeenkomsten, trainingen organiseren wij vanuit onze eigen opleidingslocatie aan de

nodig hebben? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies of scholingsplan.

Spoorlaan 2a in Bodegraven. De locatie is met de auto en openbaar vervoer zeer goed bereikbaar en er is voldoende

Opleidingen op maat

gratis parkeergelegenheid.
Sommige opleidingen bieden we aan bij het opleidingscentrum van Startel in Drachten. Hierdoor is het mogelijk om
opleidingen in deze regio te volgen.

Alle opleidingen kunnen ook op maat en/of op locatie worden verzorgd, vraag een vrijblijvende offerte op maat aan.

Voorwaarden

Afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19, kunnen bijeenkomsten op locatie(s) – in onderling overleg – ook online
plaatsvinden door middel van videobellen of via een livestream.

Samenwerkingspartners
We werken samen met de volgende partners op het gebied van informatiebeveiliging.
Startel: www.startel.nl
Privaty: www.privaty.nl
Hack in the Class Foundation: www.hackintheclass.nl

Alle prijzen zijn exclusief btw.
Opleidingen/trainingen per deelnemer (open inschrijvingen), gaan alleen door bij 3 of meer deelnemers.
Bekijk onze algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden op www.privacyopschool.
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Notities
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Het AVG-expertisecentrum voor het onderwijs

PRIVACY OP SCHOOL BV
Spoorlaan 2a

www.privacyopschool.nl

2411 ER Bodegraven

0172 78 50 75

info@privacyopschool.nl

@PrivacyopSchool

