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In het kort
 Ǭ Start: 14 juni 2022
 Ǭ Duur: 4 dagen
 Ǭ Locatie: Utrecht
 Ǭ Prijs: € 2.985 exclusief btw

Opleiding tot  
Privacy Officer 

Bent u een beginnend Privacy 
Officer (PO) of wilt u deze functie 
gaan bekleden? Heeft u nog  
niet de nodige kennis over de 
Europese privacywetgeving (AVG), 
maar wilt u hier wel binnen een 
korte termijn mee uit de voeten 
kunnen? ICTRecht Academy biedt 
u de opleiding tot Privacy Officer. 
In slechts 4 trainingsdagen geven 
wij u een snelcursus AVG en  
gaat u aan de slag met praktijk
casussen die zijn toegespitst op 
uw werkzaamheden als Privacy 
Officer. 
    

Na het volgen van deze  
opleiding:

 Ǭ Beschikt u over actuele en praktische 
kennis over de AVG en andere relevante 
privacywetgeving 

 Ǭ Kunt u theoretische kennis over de  
AVG vertalen naar de praktijk van de 
Privacy Officer

 Ǭ Bent u in staat om praktijkvragen over 
de AVG op een pragmatische manier 
vanuit uw rol te beantwoorden

Voor wie is de opleiding  
toegankelijk? 

De opleiding is gericht op de Privacy  
Officer en ieder andere professional die 
(mede)verantwoordelijkheid draagt voor 
privacy binnen zijn/haar organisatie.  
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
privacy juristen, compliance officers, 
HRmanagers en beleids en kwaliteits
medewerkers.
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Waarom kiezen voor ons? 

Bij ons staat de praktijk voorop en wij  
maken leren leuk! 
Na de theorie doorgenomen te hebben, gaat u 
aan de slag met interactieve (workshop) 
elementen, zoals real life cases en rollenspellen. 
Op deze manier maken we een vertaalslag naar 
de praktijk en bieden we u praktische 
handvatten.

Trainers uit het werkveld
Het trainingsprogramma is opgesteld door 
onze eigen privacy specialisten en zij zullen 
ook de trainingen verzorgen. Zij weten als 
geen ander welke kennis en skills de functie 
vereist.

IAPP-erkend
Door de IAPP is ICTRecht erkend als official  
CPE Provider. Met deze opleiding kunt u 13  
CPE punten verdienen. Deze punten hebben 
privacy professionals nodig om hun IAPP
certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden.

1 uur gratis advies bij adviesbureau ICTRecht
Als deelnemers ontvangt u aan het einde van 
de opleiding een waardebon t.w.v. 1 uur gratis 
advies bij adviesbureau ICTRecht. Deze waarde
bon is gedurende één jaar na de uitgiftedatum 
in te zetten voor advies over alle specialismen 
waar ICTRecht op actief is.

Korting op onze CIPP/E training
Word naast een Privacy Officer ook een 
nationaal en internationaal gecertificeerde 
privacy professional met onze officiële CIPP/E 
training. Tegen een meerprijs kunt u aanvullend 
deelnemen aan deze tweedaagse training.  
Meer informatie vindt u op pagina 7.
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Trainings- 
overzicht

Binnen de kaders van  
de opleiding volgt u de  
volgende trainingen.
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Theoretische kennis:  
de AVG op hoofdlijnen

Module 1
In deze training wordt de AVG op hoofd
lijnen uitgewerkt om zo voor u als Privacy 
Officer het kader voor een zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens te kunnen 
realiseren.

Na het volgen van deze training kunt u:
 Ǭ Toetsen wanneer gegevens 
persoonsgegevens zijn

 Ǭ De basisbeginselen van omgang met 
persoonsgegevens benoemen

 Ǭ Benoemen welke rechten betrokkenen 
hebben onder de AVG 

 Ǭ De vereisten voor de verschillende 
grondslagen voor verwerking toetsen

 Ǭ Kernbegrippen rondom technische 
en organisatorische beveiliging, DPIA’s 
en privacy by design and privacy by 
default toepassen

 Ǭ Aangeven hoe de rol van Privacy Officer 
zich verhoudt tot de rol van FG, CISO  
en andere stakeholders binnen een 
organisatie 

Praktische toepassing:  
handvatten voor de praktijk

Als Privacy Officer bent u veelal verant
woordelijk voor de uitvoerende werk
zaamheden op het gebied van privacy. 
U bent binnen uw organisatie het aan
spreekpunt voor allerlei vraagstukken  
op het gebied van privacy en zorgt dat 
het privacyniveau van uw organisatie  
in orde is én blijft. Daarvoor moet u de 
nodige kennis bezitten. Maar uiteraard 
bent u er daar niet mee want hoe brengt 
u die kennis naar de praktijk?

Wat doet u bijvoorbeeld als u in uw  
organisatie aanloopt tegen een datalek 
en hoe gaat een DPIA eigenlijk in zijn 
werk? Hoe bewaakt u interne processen 
en implementeert u privacy (verder)  
binnen de organisatie? En hoe gaat u  
om en werkt u samen met de FG en CISO 
(en andere stakeholders zoals de directie 
en de verschillende afdelingen zoals HR 
en Financiën binnen uw organisatie).

Module 2
Privacywetgeving kent open normen  
en grijze gebieden. Zo zorgt het thema 
‘verantwoordelijke of verwerker’ in de 
praktijk voor veel discussie. Het is  
daarom belangrijk dat we inzoomen op 
een aantal belangrijke thema’s binnen  
de privacywetgeving die voor de Privacy 
Officer relevant kunnen zijn.

Na het volgen van deze training kunt u:
 Ǭ Vaststellen wanneer iemand 
verwerkingsverantwoordelijke of 
verwerker is 

 Ǭ Bepalingen uit een 
verwerkersovereenkomst opstellen en 
toetsen

 Ǭ Beoordelen of en hoe een DPIA 
uitgevoerd moet worden

 Ǭ Beoordelen of een incident kwalificeert 
als datalek

 Ǭ Aangeven met wat voor aspecten 
rekening moet worden gehouden bij 
export van gegevens buiten de EER

 Ǭ Uitleggen hoe de handhaving en 
toezicht op de AVG in Nederland is 
geregeld 

Module 1
Na het volgen van deze training kunt u:

 Ǭ Uw rol als Privacy Officer optimaal  
inzetten om het volwassenheidsniveau 
van een organisatie op het gebied van 
privacy (verder) te laten groeien 

 Ǭ Privacydocumenten beoordelen en op 
de juiste manier aanpassen/aanvullen

 Ǭ Praktijkvragen op privacygebied op  
een pragmatische manier vanuit uw  
rol als Privacy Officer beantwoorden

 Ǭ Een datalek beoordelen en adequaat 
afhandelen

Module 2
Na het volgen van deze training kunt u:

 Ǭ Een verwerkersovereenkomst  
beoordelen op de grootste risico’s 

 Ǭ Een verwerkingsregister invullen  
en aanvullen waar nodig

 Ǭ Een DPIA uitvoeren 
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CIPP/E training

CIPP/E (Certified Information Privacy  
Professional Europe) is een titel van de 
IAPP en wordt gezien als dé Europese 
standaard op het gebied van privacy
certificering. Wij bieden u de mogelijkheid 
om als aanvulling op de opleiding tot  
Privacy Officer, onze officiële CIPP/E 
training te volgen tegen een meerprijs 
van € 1.700 excl. btw (i.p.v. € 1.975 excl. 
btw). Zo wordt u naast Privacy Officer,  
ook een nationaal en internationaal 
gecertificeerde privacy professional.

Onze ICTRecht Academy is benoemd 
tot ‘Official Training Partner’ van IAPP
(International Association of Privacy  
Professionals), de grootste internationale 
vakvereniging voor privacy professionals. 
Daarmee zijn wij bevoegd om onder meer 
CIPP/E trainingen aan te bieden. Dit is dé 
training om uw kennis over de Europese 
privacywetgeving (AVG) te verdiepen. 
Daarnaast vormt de training een uitstekende 
voorbereiding op het CIPP/E examen. 

Met het CIPP/E certificaat toont u gedegen 
privacykennis aan, waardoor u wordt 
aangemerkt als echte privacy professional 
in ieder type organisatie. Onze officiële 
CIPP/E training bestaat uit twee trainings
dagen en wordt in het Nederlands gegeven. 
Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in 
het Engels. Naast uw deelname ontvangt 
u een examenvoucher en één jaar IAPP 
lidmaatschap.

In de agenda van deze brochure hebben 
we data opgenomen waarop u kunt deel
nemen aan onze CIPP/E training. In overleg 
is het ook mogelijk om deel te nemen aan 
de training op een ander moment.

Tijdens deze training leert u:
 Ǭ Definiëren van sleutelbegrippen binnen 
het Europees gegevensbeschermings
recht, waaronder:
• Categorieën van persoonsgegevens
• De verschillende rollen van de  

verwerkingsverantwoordelijke en  
de verwerker

• De beginselen van gegevens
bescherming

7

 Ǭ Beschrijven van EUgegevensbescher
mingswetgeving en de bijbehorende  
toezichthoudende organen, waaronder:
• Een overzicht van de adviserende en 

toezichthoudende autoriteiten
• Hun handhavingsbevoegdheden

 Ǭ Toepassen van de AVG en andere  
verplichtingen op Europese en  
internationale entiteiten, waaronder:
• Regels voor de verwerkersovereenkomst
• Rechtsgronden voor de verwerking van 

persoonsgegevens
• Rechten van betrokkenen op inzage,  

gegevensuitwissing en rectificatie
• Transparantie en informatieverplichtingen
• Passende technische en organisa torische 

maatregelen om een  
passende beveiliging te waarborgen

• Datalekmeldingen
• Verantwoording richting toezicht houders 

en betrokkenen
• Regels voor de doorgifte van  

persoonsgegevens buiten de EU

Kijk voor meer informatie  
op onze website: 
www.ictrecht.nl/cipp-e



Ardine Siepman
Juridisch adviseur
expertise: privacy

Tess Vonk
Juridisch adviseur, CIPP/E

expertise: privacy

Docenten
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Kalender 

Juni 2022

Di 14
09:30  17:00 uur
Theoretische kennis: 
de AVG op hoofdlijnen | Module 1

Di 28
09:30  17:00 uur
Theoretische kennis: 
de AVG op hoofdlijnen | Module 2

Juli 2022

Di 5
10:00  11:00 uur
Online spreekuur

September 2022

Di 6 
09:30  17:00 uur
Praktische toepassing:
handvatten voor de praktijk | Module 1

Di 13
09:30  17:00 uur
Praktische toepassing:
handvatten voor de praktijk | Module 2

November 2022

Woe 16 
(optioneel / tegen meerprijs beschikbaar)
09:00 – 17:15 uur
CIPP/E training deel I

Do 17
(optioneel / tegen meerprijs beschikbaar) 
09:00 – 17:15 uur
CIPP/E training deel II

Di 27 september 2022
Examen

Di 18 oktober 2022
Herexamen
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Voorwaarden en  
invulling

Studiebelasting en  
contactmomenten

De studiebelasting* in uren is als volgt:

Aantal trainingsuren 24
Huiswerk 10
Voorbereiding schriftelijk examen 20
Schriftelijk examen 2

*het betreft hier een schatting. Een en  
ander hangt mede af van de achtergrond 
en het kennis en vaardigheden niveau 
van de deelnemer. 

Voorafgaand aan de opleiding doen  
we graag een schriftelijke intake met de 
deelnemers. Tijdens de intake willen we 
inventariseren welke vragen er bij de  
deelnemers spelen zodat we die kunnen 
meenemen in de opleiding. 

Na de eerste twee trainingsdagen en vóór 
de praktijkdagen zal er een online spreek
uur plaatsvinden. Mochten deelnemers 
(resterende) vragen hebben over de stof 
van de eerste twee trainingsdagen, dan 
kunnen die tijdens dit uur gesteld worden.

Opleidingsduur en locatie 

De opleiding bestaat uit 4 trainingsdagen. 
Alle trainingsdagen duren een hele dag 
(6 uur, exclusief (lunch)pauzes).

De trainingen vinden plaats in Utrecht.  
Er kan gevarieerd worden tussen trainings
locaties die goed bereikbaar zijn met de 
auto en met openbaar vervoer.  

Studiemateriaal en online  
leeromgeving

Deelnemers van de opleiding ontvangen 
onze populaire boeken: De AVG: Artikels
gewijs commentaar en Handboek AVG 
compliance in de praktijk. Voor deelnemers 
is ook een elearning omgeving beschik
baar. Hierin is alle informatie over de  
opleiding, inclusief huiswerk en naslag
werk terug te vinden. Daarnaast kan  
er via de sociale ruimte contact gelegd  
worden en kunnen deelnemers onderling 
discussiëren met mededeelnemers en de 
docent(en). 

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een 
schriftelijk examen dat bestaat uit casus
sen. Een voldoende voor het schriftelijk 
examen is een vereiste om het certificaat 
‘Privacy Officer’ te krijgen. 

Het is niet verplicht om de opleiding af te 
sluiten met het schriftelijk examen. In dat 
geval ontvangt de deelnemer een bewijs 
van deelname aan de gevolgde trainings
dagen.

Privacy en persoonsgegevens 

Wij stellen de privacy van onze deelnemers 
voorop en gebruiken de gegevens van 
deelnemers alleen voor het verzorgen van 
de trainingen. Zonder aparte toestemming 
sturen wij deelnemers geen reclame of  
andere ongevraagde communicatie.
Informatie wordt niet aan derden verstrekt 
tenzij dat nodig is voor de opleiding of 
wettelijk verplicht is.

Het volledige privacyreglement verstrekken 
wij u bij uw inschrijving. Neemt u alstublieft 
contact op met onze manager ICTRecht 
Academy, Henrike Bongers (via: 020 663 
1941) als u nog vragen heeft of uw wettelijke 
rechten wilt uitoefenen.

Algemene voorwaarden

De kosten voor de opleiding bedragen  
€ 2.985 excl. btw. De kosten dienen in  
één keer te worden voldaan. 

Alle data staan vast. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen worden individuele trainingen 
verplaatst. 

Bekijk onze volledige  
algemene voorwaarden 
online: bit.ly/3riqvoP
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Opleiding tot Privacy Officer 
Juni 2022

Meer weten over de opleiding 
of vragen?
Neem dan contact op met onze 
opleidingscoördinator Stephanie Hester
via email: academy@ictrecht.nl of 
telefoonnummer: 020 663 19 41. 

Schrijf u nu eenvoudig en snel in 
via onze website:

www.ictrecht.nl/opleiding-privacy-officer

Volg ons op:

  @ICTRechtAcademy

   ICTRecht Academy


