
Opleiding 
Privacy Professional Onderwijs (PPO)

Jij bent een ervaren Functionaris voor Gegevens-

bescherming (FG) of Privacy Officer (PO) in het 

onderwijs. Je hebt een juridische achtergrond en/

of de nodige trainingen over de AVG gevolgd. Nu 

zoek je een verdiepende opleiding die niet alleen 

aandacht geeft aan de juridische aspecten, maar ook 

aan de praktische  toepassing van de AVG. Zo beschik 

je over de meest recente inzichten en competenties 

die jouw functie vragen én je kan jezelf onderschei-

den als Privacy Professional in het onderwijs!

Is bovenstaande voor jou herkenbaar? Dan is deze 

opleiding voor jou bedoeld!

Waarom deze opleiding?

In het onderwijs ligt de focus op lesgeven. Regelmatig horen we dat de AVG de nodige druk geeft of voelt als een 

bureaucratische  verplichting. Tegelijkertijd is aandacht voor zorgvuldig omgaan met persoons gegevens - bijvoor-

beeld door passend onderwijs, online lesgeven en het werken met digitale leermiddelen - belangrijker dan ooit. 

Maar hoe pak je dat aan en verander je de mindset bij je collega’s op een effectieve manier? Wat doe je eraan 

om datalekken te voorkomen? Hoe maak je goede afspraken met leveranciers? En hoe krijg en houd je grip en 

focus op het waarom? Dit zijn de thema’s van de opleiding Privacy Professional Onderwijs.  

Resultaten
De opleiding PPO zorgt voor een verdieping van je rol als Privacy Professional door:

• Praktische instrumenten voor zorgvuldige gegevensbescherming te bieden, die je binnen een onderwijs-

organisatie op een gedegen manier kunt implementeren.

• Verschillende onderwerpen uit het onderwijs praktisch te benaderen, zoals een vooringevuld register van 

verwerkingen, een proces voor een DPIA, een AVG-rolverdeler etc.

• Handige hulpmiddelen die je direct kunt inzetten in je  organisatie, zoals een Privacy Volwassenheids model.

• Veel ruimte in te bouwen voor knelpunten waar je in je rol als PPO mee te maken krijgt en hoe deze op te lossen.

• Het niveau van de FG en PO in het onderwijs een stap  verder te brengen. 

Door de vele praktijkvoorbeelden uit het onderwijs gaat de stof echt leven. Na de opleiding kun je (tegen 

meerprijs) lid worden van ons vervolgprogramma en ontvang je ieder jaar intervisie en supervisie. Zo blijf je ook 

van actuele zaken op de hoogte. 

Over Privacy1 en Privacy op school
Privacy1 biedt AVG opleidingen (IAPP’s CIPP/E, CIPM en CIPT) voor overheid, zorginstellingen en onderwijs  

met een hoog slagingspercentage (> 95%). Privacy op School biedt FG-diensten bij meer dan 60  schoolbesturen, 

verzorgd door een team van experts met een juridische, informatie- én onderwijskundige achtergrond.  

Beide organisaties hebben hun krachten gebundeld voor deze unieke opleiding voor Privacy Professionals.  

De opleiding sluit aan bij het functieprofiel ‘FG in het onderwijs’. 
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Programma
De opleiding bestaat uit vijf modules van ieder een 

dagdeel:

• Module 1: Governance en positionering 

De business case van gegevensbescherming 

en Privacy Governance, het ‘meekrijgen’ van je 

bestuur.

• Module 2: Verantwoording en omgeving 

De samenwerkingsrelaties nader belicht, beoor-

deling van rollen en de verwerkersovereenkomst 

inclusief doorgifte/Schrems II.

• Module 3: Privacy management en control 

Het organiseren van toezicht, het inventariseren 

van verwerkingen, risicoanalyses en DPIA’s.

• Module 4: Informatiebeveiliging en maatregelen 

Cybersecurity, BIV-classificatie en datalekken.

• Module 5: Verandermanagement 

Awareness en implementatie, oftewel het 

‘meekrijgen’ van de organisatie.

Het programma is afgestemd op het takenprofiel 

voor FG’s in het onderwijs. Iedere module bevat een 

huiswerkopdracht, waarbij het FG-profiel centraal 

staat. De opleiding wordt afgesloten met een 

examenopdracht waarmee je direct in je organisatie 

aan de slag kunt.

 

Investering
Literatuur: € 100,- (excl. btw). De opleidingskosten 

bedragen € 2.250,- (excl. btw) en hotelovernachting niet 

inbegrepen. De studietijd bedraagt in totaal 30 uur.

De opbouw van de opleiding en urenverdeling is als volgt:

• Dag 1 (9.00-20.00u.): Module 1 t/m 3 (11 uur) inclusief 

lunch, diner en pauzes

• Dag 2 (9.00-17.00u.):  Module 4 en 5 (8 uur) inclusief 

lunch en pauzes

• Zelf plannen: Zelfstudie/huiswerkopdracht (5 uur)

• Dag 3 (9.00-13.00u.): Examen (5 uur)

Dag 1 en 2 sluiten op elkaar aan. Er is in het avondpro-

gramma van dag 1 ruimte voor ontspanning en ‘network 

building’.  Deelnemers ontvangen na voldoende aanwe-

zigheid en een goede afronding van de eindopdracht het 

certificaat Privacy Professional Onderwijs.  

Praktische informatie
• Deze opleiding is bedoeld voor de ervaren FG en PO in 

het onderwijs die zijn kennis en vaardig heden naar een 

hoger niveau wil brengen. 

• Locaties: Bodegraven, Groningen en/of online

• Groepsgrootte: minimaal 5 en maximaal 8  deelnemers 

• Data en aanmelden: Zie website  

www.privacyopschool.nl/opleidingen/opleiding-ppo 

Inschrijven of meer weten?
Neem dan contact op met info@privacyopschool.nl. 
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