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In het kort

 Ǭ Eénjarige praktijkopleiding, start:  
20 april 2021

 Ǭ Trainingen gegeven door specialisten 
uit het werkveld. Veel trainers  
hebben zelf werkervaring als privacy 
jurist

 Ǭ Online leeromgeving met toegang 
 tot videoregistraties

 Ǭ 18 trainingsdagen (3 hele dagen,  
11 halve dagen en 4 blokken)

 Ǭ Te behalen PO-punten: 70
 Ǭ Geaccrediteerd opleidingsinstituut 
door de Nederlandse Orde van  
Advocaten en erkend official  
CPE Provider door de IAPP

 Ǭ Inclusief alle benodigde literatuur
 Ǭ Locatie: Amsterdam of online (via 
livestream dan wel video-opname)

 Ǭ Prijs: € 5750,- excl. btw
 Ǭ Trainingspakket op maat is mogelijk 
& trainingen zijn ook los afneembaar

Specialiseer u tot 
allround privacy  
jurist 
Vrijwel iedere organisatie heeft  
te maken met de kaders die de 
AVG stelt rond het gebruik van 
persoonsgegevens. Een praktisch 
juridisch advies over de impact 
van de AVG is vaak ook zeer 
gewenst. Een allround privacy 
jurist moet dit kunnen leveren.  
Met de opleiding tot allround 
privacy jurist verwerft u grondige 
kennis en skills op het gebied van 
privacy en recht, met bijzondere 
aandacht voor ICT-diensten en 
software. De opleiding geeft u als 
allround privacy jurist meerwaarde 
door het opdoen van technische 
en juridische diepgang.    

Het programma is afgestemd  
op de laatste ontwikkelingen  
op het gebied van privacy en 
bescherming van persoons-
gegevens, waarbij IT en recht  
als rode draad fungeert en 
technische kennis een noodzaak 
is. Deze ontwikkelingen vertalen 
zich naar de volgende thema’s  
binnen de opleiding:

 Ǭ Privacy en persoonsgegevens
 Ǭ Cloud en software
 Ǭ Technologie
 Ǭ Ondernemen

Waarom allround privacy jurist 
worden?  

Een allround privacy jurist is een jurist die 
zich bezighoudt met privacy en persoons-
gegevens. Privacy is een onderwerp dat 
iedereen aangaat. De AVG heeft organisa-
ties meer verantwoordelijkheden gege-
ven en burgers meer privacyrechten. De  
omgang met persoonsgegeven vormen 
dan ook een kernaspect binnen het ICT-  
of internetrecht; nagenoeg alle internet-
diensten drijven op dergelijke data. 

Het overkoepelende internetrecht kunnen 
we (vrijwel) zien als een levensbehoefte. 
Het is uniek dat men juist hierbinnen heel 
veel ruimte heeft om zelf de regels te  
maken. Het internetrecht is namelijk niet 
zwart-wit, maar meestal grijs: de achterlig-
gende infrastructuur van diensten bepaalt 
wat je wel en niet mag. 

De AVG heeft een stevige streep in het 
zand gezet, waar de ICT en het internet 
nu een nieuwe manier van werken bij 
moet vinden. Daarvoor hebben we  
allround privacy juristen nodig zoals u.

Na de opleiding bent u een allround 
privacy jurist die:

 Ǭ Beschikt over een grondig niveau  
aan kennis en skills rondom privacy  
en persoonsgegevens

 Ǭ Zelfstandig klanten kan adviseren  
en begeleiden met complexe privacy-
vraagstukken

 Ǭ Buiten kaders kan treden indien nodig 
 Ǭ Relevante maatwerkdocumenten kan 
opstellen en assessments kan maken

Voor wie is de opleiding  
toegankelijk? 

De opleiding is toegankelijk voor wo -
juristen die zich willen specialiseren  
in het privacyrecht. Verdere specifieke  
voorkennis is niet noodzakelijk. De  
opleiding is een deeltraject binnen de  
opleiding tot ICT-jurist en ICT-jurist: de 
verdieping van de ICTRecht Academy.
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Trainingsoverzicht
Binnen de kaders van de opleiding 
volgt de allround privacy jurist 
verschillende trainingen.  
De trainingen worden gegeven in 
diverse activerende werkvormen, 
waaronder: workshops, interactieve 
presentaties en het klassikaal 
behandelen van casussen.  
Op de volgende pagina’s staan 
alle trainingen per thema 
weergegeven.
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Privacy en persoonsgegevens

Omgang met persoonsgegevens 
en meer algemeen privacy is hét 
speerpunt van de komende jaren. 
Privacy heeft namelijk op vele 
manieren invloed op organisaties. 
De inwerkingtreding van de AVG 
heeft deze invloed alleen maar 
groter gemaakt. De allround 
privacy jurist moet een grondige 
kennis bezitten over dit onderwerp.

Privacy: AVG in ICT nader bekeken
Privacywetgeving kent open normen en 
grijze gebieden. Als allround privacy jurist 
dient u deze te kunnen identificeren en  
op een deskundige en begrijpelijke wijze 
naar de praktijk te kunnen vertalen.  
Hierbij is diepgravende kennis over de  
relevante technologie van groot belang.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Het gerechtvaardigd belang en doel-
binding in de praktijk toepassen

 Ǭ Vaststellen wanneer iemand verwerkings-
verantwoordelijke of verwerker is

 Ǭ Een verwerkersovereenkomst opstellen 
en toetsen

 Ǭ Een DPIA uitvoeren op een praktijkcasus

Privacy: AVG op hoofdlijnen
In deze training wordt de AVG op hoofd-
lijnen uitgewerkt om zo het kader voor 
een zorgvuldige omgang met persoons-
gegevens te kunnen realiseren.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Toetsen wanneer gegevens persoons-
gegevens zijn

 Ǭ De basisbeginselen van omgang met 
persoonsgegevens benoemen

 Ǭ De vereisten voor de verschillende 
grondslagen voor verwerking toetsen

 Ǭ Kernbegrippen rondom technische  
en organisatorische beveiliging, DPIA’s 
en privacy by design and default  
toepassen
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Identiteit en veiligheid online
Contact met overheden en het sluiten van 
contracten tussen commerciële partijen 
onderling of met consumenten vindt 
steeds vaker plaats op het internet. Een 
aandachtspunt daarbij blijft het identificeren 
en valideren van handtekeningen. Om  
het vertrouwen in, en de daadwerkelijke 
betrouw  baarheid van het online contracte-
ren verder te vergroten, is er op Europees 
niveau wetgeving uitgegeven.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Bepalen welke elektronische identificatie-
middelen van welk niveau nodig zijn  
(binnen de EU) om toegang te kunnen 
hebben tot overheidsdiensten en  
semi-overheidsdiensten

 Ǭ Beoordelen of, en met gebruik van  
welke vertrouwensdienst elektronisch 
overeenkomsten gesloten kunnen  
worden

Cybercrime
Hoewel de allround privacy jurist primair 
gericht is op de civiele praktijk, spelen  
aspecten van strafrecht een niet te  
verwaarlozen rol. Computercriminaliteit is 
een belangrijk risico voor iedere activiteit 
op internet. Ook kunnen innovaties op  
internet onbedoeld tegen de strafwet  
aanlopen.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Basisdelicten cybercrime duiden  
(computervredebreuk, aftappen,  
denial of service, phishing, virussen,  
gegevensdiefstal)

 Ǭ Het fenomeen ethisch hacken plaatsen

Verwerkersovereenkomsten
De verwerkersovereenkomst is de juridi-
sche borging in de relatie tussen een  
verantwoordelijke en een verwerker in  
de omgang met persoonsgegevens. Vaak 
wordt hierbij een standaarddocument  
gebruikt. De uitdaging is dit te laten  
aansluiten bij de werkelijke situatie en  
de daarnaast bestaande documenten,  
zoals een SLA of licentieovereenkomst. 

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De toepasselijkheid van een 
verwerkersovereenkomst bepalen

 Ǭ Verwerkersbepalingen op maat snijden 
om aan te sluiten bij een overeenkomst

 Ǭ Onderhandelen ten behoeve van de 
verwerker of verantwoordelijke, de  
allround privacy jurist is bekend met  
de belangen van beide partijen en  
kan beide kanten beargumenteren

 Ǭ Praktische invulling geven aan de  
vereisten uit privacywet- en regelgeving 
en richtsnoeren van toezichthouders

Security en datalekken
Datalekken en misbruik van persoons-
gegevens staan hoog op de agenda  
gezien de recente wetgeving hieromtrent. 
De allround privacy jurist dient hierin te 
kunnen adviseren, zowel in omgang met 
ontstane lekken alsook in het voorkomen 
van toekomstige lekken.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Beveiligingsincidenten duiden als  
datalek (of niet) en bepalen of het lek 
gemeld dient te worden bij de autoriteit 
en de betrokkene

 Ǭ Een stappenplan formuleren voor  
afhandeling van een datalek

 Ǭ Een inschatting maken van een poten-
tieel datalek en een plan van aanpak  
formuleren om dit lek preventief te  
dichten

Privacy: ICT en arbeid
Ook op het werk doet ICT zich steeds 
meer gelden, en is het belangrijk om  
werknemers hier goed over te informeren. 
Een belangrijke factor is de impact van  
privacywetgeving, met name de AVG. 
ICT-hulpmiddelen maken vaak inbreuk  
op de privacy van werknemers. Denk aan 
monitoring en tracking van werknemers. 
Wanneer mag dit? Maar ook andere zaken 
zoals geheimhouding en de aansprakelijk-
heid van werknemers komen om de hoek 
kijken als u te maken heeft met ICT op het 
werk.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De beginselen rondom privacy op  
het werk benoemen en toetsen aan  
de belangen van werkgevers

 Ǭ Praktische en technische oplossingen 
voor veelvoorkomende knelpunten  
omtrent privacy aanraden

 Ǭ ICT-reglementen en beleid aandragen

DPIA en privacy by design/default 
Privacy in de ICT brengt nieuwe aandachts-
punten met zich mee. Drie belangrijke aan-
dachtspunten zijn de begrippen privacy by 
design/default en het uitvoeren van DPIA’s. 
Deze begrippen en het uitvoeren van DPIA-
’s zullen centraal staan bij ontwikkeling en 
gebruik van ICT-systemen. Hoe kan privacy 
worden meegenomen in een ontwikkel-
traject, hoe borgt men adequate privacy -
instellingen in het gebruik en hoe wordt 
een en ander praktisch en juridisch correct 
vastgelegd? 

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Duiden wat onder privacy by design/ 
default wordt verstaan 

 Ǭ Privacy by design-eisen formuleren in 
een ontwikkeltraject 

 Ǭ Privacy by default-eisen toetsen aan 
een functioneel ontwerp of design 

 Ǭ Besluiten of het uitvoeren van een DPIA 
verplicht is, een keuze voor een model 
maken en zorgen dat alle vereiste ele-
menten in een DPIA worden behandeld
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Cloud en software

Alles wordt software, en alle 
software gaat naar de cloud.  
Deze twee trends zetten voor een 
belangrijk deel de toon binnen de 
ICT de komende jaren. De allround 
privacy jurist dient onderwerpen 
die binnen dit werkveld vallen te 
herkennen en te plaatsen binnen 
de ICT, privacy en het recht. 

Cloud en software: basisbeginselen 
ICT en recht
Het ICT-recht is een breed vakgebied  
dat sterk in ontwikkeling is. Het relatief 
nieuwe karakter van het rechtsgebied  
en de snelle ontwikkelingen maakt dat  
de allround privacy jurist zeer flexibel 
dient te zijn en vaak vanaf de basis of bij  
analogie een inschatting dient te maken.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Een omschrijving geven van het vak-
gebied van het ICT- en internetrecht

 Ǭ De belangrijkste knelpunten binnen  
dit vakgebied duiden

 Ǭ De tien geboden van het internetrecht 
(Lodder) toepassen

 Ǭ In een praktische casus een juridisch 
correcte en technisch haalbare  
oplossing formuleren

Innovatie, ICT en recht
Een centraal en uniek aspect van het ICT- 
of internetrecht is de rol van innovatie. 
Nergens wordt zo snel en zo veel veran-
derd. Wetgeving en rechtspraak lopen 
daardoor veel meer achter de feiten aan. 
De rol van de allround privacy jurist is om 
daarin helderheid te verschaffen en de 
weg vooruit te kunnen wijzen. Hoe ga je 
om met deze rol?

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De rol van innovatie in het  
ICT/internetrecht formuleren

 Ǭ Duiden hoe wetgeving en  
rechtspraak hiermee omgaan

 Ǭ Op praktische wijze een casus  
aanpakken op dit gebied

Privacy in de gezondheidszorg
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke re-
gelgeving wordt bepaald wat er geldt ten 
aanzien van de bescherming van medische 
persoonsgegevens. De ICT-jurist is hiermee 
reeds bekend. Na deze training weet de ICT- 
jurist ook wat de aandachtspunten zijn in de 
zorg en welke aanvullende regels er gelden.
 
Na deze training kan de deelnemer: 

 Ǭ Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 
die op elektronische wijze (medische) 
persoonsgegevens verwerken toepassen 
op een casus 

 Ǭ Werken met de BoZ verwerkers-
overeenkomst 

 Ǭ De ‘plan-do-check-act’-cyclus toepassen 
in de praktijk

 Ǭ Benoemen wat de aandachtspunten zijn 
bij het uitvoeren van een DPIA in de zorg 

 Ǭ Uitleggen hoe het beroepsgeheim moet 
worden toegepast in een online omgeving 

 Ǭ Aan de rechten van de patiënt voldoen 
ten aanzien van zijn medische gegevens 
binnen en buiten het dossier 

Elektronisch uitwisselen van medische 
gegevens: systemen in de zorg 
Het digitaal uitwisselen van medische  
gegevens staat als nummer één op de  
digitale agenda van het ministerie van 
VWS. Nieuwe ontwikkelingen en termino-
logie brengen veel hoofdbrekens met  
zich mee. De juridische kwalificatie is  
van groot belang voor de consequenties 
en te nemen maatregelen. Aan de hand 
van praktijkvoorbeelden worden de  
mogelijkheden verhelderd en de impact 
van bepaalde kwalificaties getoond.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Systemen kwalificeren en de implicaties 
van die kwalificaties duiden

 Ǭ Ontwikkelingen op het gebied van wet- 
en regelgeving over het elektronisch  
uitwisselen van patiëntgegevens duiden 
en de gevolgen hiervan in kaart brengen

 Ǭ Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 
die op elektronische wijze (medische) 
persoonsgegevens uitwisselen benoemen 
en op een casus toepassen 
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Technologie

Een doeltreffende allround  
privacy jurist heeft een zeker 
niveau van technische kennis 
nodig: internetprotocollen, 
encryptie, SaaS- en cloud 
technologie, netwerken en  
Big Data computing.

Technologie: werking internet
Technische kennis stelt de allround privacy 
jurist in staat om de vertaalslag te maken 
van het juridische naar het technische en 
vice versa. In de huidige tijd waarbij ICT 
grotendeels online wordt geleverd is kennis 
van de werking van het internet daarbij 
cruciaal.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De werking van het internet uitleggen
 Ǭ Technische terminologie praktisch  
toepassen

 Ǭ De techniek van veelvoorkomende  
online diensten (waaronder security)  
uitleggen

Technologie: online marketing,  
tracking & cookies
Bij online marketing en dienstverlening  
zijn tracking en cookies aan de orde van 
de dag. Het maken van gebruikersprofielen 
(zoals voor marketing of frauderisico-
inschatting) is een complex technisch  
proces met vele implicaties, met name  
op privacygebied. Om deze implicaties  
te kunnen duiden is een goed begrip  
van de technische werking van cookies  
en tracking noodzakelijk.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De werking van cookies kernachtig  
omschrijven  

 Ǭ Basistechnieken voor het opbouwen  
van profielen beschrijven  

 Ǭ Beschrijven wat het juridisch kader  
is voor online marketing

 Ǭ Aan de hand van een praktijkcasus  
de juridische implicaties van cookies  
en tracking duiden

Beschikbaarheid en continuïteit  
in de cloud
Outsourcing naar de cloud brengt enorme 
afhankelijkheid mee. Gebruikers van cloud-
diensten moeten daarom altijd afspraken 
maken over beschikbaarheid. Verlies  
van data of dienst kan immers leiden  
tot bedrijfsdiscontinuïteit. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen tijdelijke  
onbeschikbaarheid en definitieve onbe-
schikbaarheid. De eerste situatie kan  
met een goede Service Level Agreement 
(SLA) worden opgevangen, de tweede  
vereist exit- of continuïteitsafspraken.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Een risico-inschatting maken en bepalen 
welke afspraken in het kader van de  
beschikbaarheid gemaakt moeten  
worden ten behoeve van de afnemer

 Ǭ De leverancier adviseren over de  
impact en risico’s voor zijn bedrijfs-
voering van de juridische afspraken  
over beschikbaarheid
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Internationaal contracteren in ICT
Kernaspect van IT en internet is het inter-
nationale karakter. Dit zien we met name 
terug in de contractspraktijk. Dit vereist 
dan ook een goede kennis van de inter-
nationale aspecten van IT en recht.  
Welke rechter is bevoegd, welk recht is 
van toepassing en welke gevolgen heeft 
dat voor een overeenkomst of onrech t-
matige daad?

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
bepalen in een ICT-casus

 Ǭ Passende rechts- en forumkeuzes  
aandragen voor een contractuele  
situatie

 Ǭ Praktische oplossingen voor jurisdictie-
vraagstukken formuleren

 

AI en de wet
Artificial Intelligence (AI) oftewel kuns t-
matige intelligentie rukt ook in het recht 
steeds meer op. Door data-analyse en  
statistische modellen is software in staat 
om juridische casussen te duiden om  
zo tot uitspraken of adviezen te komen.  
De wijze waarop dit gebeurt, is echter  
wezenlijk anders dan die menselijke  
juristen gewend zijn. Een goed begrip  
van deze verschillen en de impact daar-
van is voor de allround privacy jurist dan 
ook van groot belang.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De werking van AI op hoofdlijnen  
schetsen

 Ǭ Kernbegrippen als vals positief, vals  
negatief, precisie en vangst duiden

 Ǭ Mogelijkheden voor AI in het recht en  
de risico’s duiden



Technologie: ICT-security
De hoeveelheid en gevoeligheid van de 
gegevens die via internet en ICT worden 
verwerkt, neemt iedere dag toe. Met het 
belang en de waarde van de gegevens, 
stijgen ook de prikkels voor onrechtmatige 
toegang. Computerinbraken en datadiefstal 
zijn aan de orde van de dag. Om deze  
risico’s in te dammen, eisen steeds meer 
wetten dat daadwerkelijk een adequate  
of ‘passende’ beveiliging wordt geïmple-
menteerd. Voor de allround privacy jurist  
is kennis van de basisbeginselen van  
informatiebeveiliging dan ook van groot 
belang. 

De allround privacy jurist dient zich bewust 
te zijn van de impact van een malware  
besmetting en onveilig online gedrag.  
Tijdens deze training komen zowel een  
ervaren informatiebeveiligingsspecialist 
als een hacker aan het woord die vertellen 
over hun ervaringen en werkzaamheden  
in het werkveld. 
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Ondernemen

Om een ICT-ondernemer  
te adviseren, is het van  
belang te begrijpen hoe  
een ICT-onderneming 
werkt en wat diens kansen  
en uitdagingen zijn.

Ondernemen: SaaS-diensten
Alles gaat naar de cloud, en digitale 
dienstverlening is daarmee alomtegen-
woordig. De allround privacy jurist jurist 
dient bekend te zijn met impact van  
Software as a Service en te weten hoe  
om te gaan met de juridische randvoor-
waarden van dit type dienstverlening.

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Kernbegrippen rond SaaS, cloud  
en dienstverlening verklaren en  
plaatsen

 Ǭ De werking van clouddiensten op  
hoofdlijnen schetsen

 Ǭ Juridische randvoorwaarden van  
clouddienstverlening duiden en  
over de gevolgen daarvan adviseren  
in een praktijkcasus

Ondernemen  •  13

Daarnaast gaat u in een hackgame zelf 
proberen om als hacker toegang te krijgen 
tot informatie. 

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ Uitleggen om welke drie kernonderdelen 
informatiebeveiliging draait en waarom 

 Ǭ Diverse beveiligingsstandaarden  
benoemen en onderling plaatsen 

 Ǭ Technische en organisatorische  
beveiligingsmaatregelen benoemen 
voor belangrijke risico’s 

 Ǭ Inschatten wat de risico’s en impact  
zijn van onveilig online gedrag en  
hacking

Technologie: big data en AI
Artificial Intelligence (AI) oftewel kunst-
matige intelligentie staat sterk in de 
belangstelling. Door analyse van grote 
hoeveelheden data met statistische  
modellen is software in staat om uitspraken 
of adviezen te doen die voorheen aan 
mensen voorbehouden waren. De wijze 
waarop dit gebeurt, is echter wezenlijk  
anders dan hoe mensen dit doen. Wat zijn 
de belangrijkste ontwikkelingen rondom 
kunstmatige intelligentie en big data en 
wat betekent dat voor de praktijk? 

Na deze training kan de deelnemer:
 Ǭ De technische werking van AI op  
hoofdlijnen schetsen en relevante  
vaktermen plaatsen

 Ǭ Verschillen duiden tussen klassieke  
en AI-gedreven besluitvorming

 Ǭ Over de gevolgen daarvan adviseren  
in een praktijkcasus
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Docenten

De trainingen worden gegeven 
door een of meerdere acade-
misch opgeleide juristen van 
adviesbureau ICTRecht. Iedere 
trainer is gespecialiseerd in  
het desbetreffende onderwerp.  

Uw hoofddocenten staan hiernaast  
getoond. U kunt ook andere juristen  
van adviesbureau ICTRecht en externe 
trainers treffen als docent van een 
training.
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Arnoud Engelfriet
Algemeen directeur ICTRecht 

en opleidingsdirecteur
expertise: IT en recht in brede zin,
contracten, software en privacy

Dimmen Smolders
Senior juridisch adviseur CIPP/E & CIPT

expertise: privacy

Philip van der Weijde
Directeur ICTRecht

expertise: cloud en contracten

Jorden Bailey
Senior juridisch adviseur CIPP/E

expertise: privacy

Kors Monster
Directeur ICTRecht security CIPP/E

expertise: security en privacy 

Itte Overing
Senior juridisch adviseur

expertise: cloud, contracten 
en zorg

Sari Jansen
Juridisch adviseur

expertise: cloud, contracten 
en zorg

Jay Remmelzwaal
Juridisch adviseur CIPP/E

expertise: privacy en arbeidsrecht

Beryl Hetharia
Juridisch adviseur CIPP/E 

expertise: privacy

Bram de Vos
Senior juridisch adviseur

expertise: cloud computing, fintech 
en contracten
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Wie is de ICTRecht 
Academy? 
De opleiding allround privacy 
jurist wordt georganiseerd door 
ICTRecht Academy.

Organisatie

ICT-jurist en blogger Arnoud Engelfriet, 
algemeen directeur bij ICTRecht, is  
initiatiefnemer van de ICTRecht Academy. 
Arnoud verzorgt zelf vele trainingen en 
geeft sturing aan de overige docenten  
bij het samenstellen van de inhoud van  
de trainingen. 

Onze opleidingscoördinator Britt Telleman 
is het eerste aanspreekpunt van de oplei-
dingsafdeling. Britt voert het contact met 
potentieel geïnteresseerde deelnemers. 

Henrike Bongers is manager ICTRecht 
Academy. Zij is verantwoordelijk voor  
de dagelijkse gang van zaken binnen  
de Academy. 
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Adviescommissie

De externe adviescommissie van 
ICTRecht Academy bestaat uit de 
volgende gerenommeerde advocaten:

Rocco Mulder is advocaat en curator sinds 
1987 en voornamelijk actief op het gebied 
van het insolventierecht. Hij is partner bij 
Pot Jonker Advocaten te Haarlem.
 
Lex Bruinhof is advocaat bij Wieringa  
Advocaten te Amsterdam en is daarnaast 
één dag per week verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam als docent 
van o.a. auteursrecht en informatierecht.

Wilfred Steenbruggen is privacy en  
regulatory advocaat bij Bird & Bird te  
Den Haag. Hij is redacteur van het vak-
tijdschrift Computerrecht, gastdocent  
aan het Instituut voor Informatierecht  
van de Universiteit van Amsterdam en 
voormalig medewerker van de ACM. 

De adviescommissie beoordeelt en  
evalueert de opleiding en de inhoud  
van het cursusaanbod.

NOvA-erkend

Door de Nederlandse Orde van Advocaten 
is de ICTRecht Academy erkend als oplei-
dingsinstelling in het kader van de PO  
(Onderhoud Vakbekwaamheid). Dat geeft 
ons de bevoegdheid om opleidings-punten 
(PO) toe te kennen, die advocaten in het 
belang van het onderhoud van hun vak-
bekwaamheid dienen te behalen.

IAPP-erkend

Door de International Association of Pri-
vacy Professionals is ICTRecht Academy 
erkend als official CPE Provider. Dat geeft 
u de mogelijkheid om CPE punten te ver-
dienen, die privacy professionals nodig 
hebben om hun IAPP certificeringen (zoals 
CIPP/E) te behouden.

Arnoud Engelfriet

Britt Telleman

Henrike Bongers

Rocco Mulder

Lex Bruinhof

Wilfred Steenbruggen



1  Indiase klantenservice

Een webwinkel wil haar klantenservice  
uitbesteden en heeft een bedrijf in India 
gevonden dat dit goedkoop en effectief 
kan doen. Het bedrijf moet hierbij natuur-
lijk persoonsgegevens ontvangen van  
de klanten van de webwinkel. Partijen 
hebben een verwerkersovereenkomst  
gesloten. Welke grond kan de webwinkel 
het beste hanteren voor de doorgifte?

a.  Aanwijzing van India als adequaat 
derde land door de Europese  
Commissie.

b.  Uitdrukkelijke toestemming van  
betrokkenen.

c.  Noodzaak in verband met de uitvoering 
van de koopovereenkomst.

d.  Een modelovereenkomst (model  
contractual clauses).

2  AVG compliant knippen

Een kapper in Alkmaar werkt als een-
manszaak zonder personeel, heeft geen 
website of app en voert geen klanten-
administratie. Leveringen koopt hij 
persoonlijk bij de groothandel. Klanten 
betalen alleen met contant geld. 
Afspraken worden met pen in een papieren 
agenda genoteerd, waarbij de kapper 
alleen voornamen noteert omdat hij de 
meeste klanten toch wel kent. Moet de 
kapper een register bijhouden onder de 
AVG betreffende zijn papieren kalender?

3  Nachtelijke backups

Een acocuntantskantoor schakelt een  
extern bedrijf in om elke nacht backups  
te maken van haar data, waaronder een 
grote hoeveelheid persoonsgegevens. 
Vanwege haar gebrek aan expertise laat 
zij het externe bedrijf het backupbeleid 
vaststellen. Er is een verwerkersovereen-
komst met het IT-bedrijf, deze bepaalt dat 
het kantoor overal de eindbeslissing op 
moet nemen. Is het externe IT-bedrijf een 
verwerker in de zin van de AVG?  
Motiveer uw antwoord.

19

Wat is uw kennis-
niveau van het  
privacyrecht?  
Doe de quiz!

Als uitdaging en om uw kennis-
niveau te bepalen, hebben wij drie 
quizvragen voor u opgesteld.  
De modelantwoorden vindt u  
op pagina 25.
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Agenda 

April 2021

Di 20
12:30 – 14:45 
Cloud en software: basisbeginselen 
ICT en recht

Do 22
12:30 – 14:45 
Innovatie, ICT en recht
14:45 – 17:00 
Beschikbaarheid en continuïteit in de cloud

Mei 2021

Di 11
12:30 – 17:15 
Ondernemen: SaaS-diensten

Juni 2021 

Di 1
12:30 – 14:45 
Technologie: werking internet 

Di 15
09:00 – 17:00 
Privacy: AVG op hoofdlijnen 

Juli 2021
 

Do 8
12:30 – 14:45 
Identiteit en veiligheid online

September 2021
 

Di 7
09:00 – 17:00 
Privacy: AVG in ICT nader bekeken

Do 23
12:30 – 14:45 
Cybercrime

December 2021
 

Di 14
09:00 – 17:00 
Technologie: ICT-security 

Januari 2022
 

Do 13
12:30 – 17:15 
AI en de wet

Februari 2022
 

Do 3
12:30 – 17:15 
Privacy in de gezondheidszorg 

Oktober 2021
 

Di 12
12:30 – 17:15 
Technologie: online marketing,  
tracking & cookies

Do 14
12:30 – 17:15 
Verwerkersovereenkomsten

November 2021
 

Do 4
12:30 – 17:15 
Security en datalekken

Di 23
12:30 – 17:15 
Privacy: ICT en arbeid

Do 25 
12:30 – 17:15 
DPIA en privacy by design/default 

Ma 4 t/m vr 8 oktober 2021
Tussentoets

Maart 2022
 

Di 8
12:30 – 17:15 
Technologie: big data en AI

Do 31
12:30 – 14:45 
Elektronisch uitwisselen van medische 
gegevens; systemen in de zorg
14:45 – 17:00 
Internationaal contracteren in ICT

Ma 18 t/m vr 22 april 2022
Eindtoets
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Voorwaarden en  
invulling

Voorbereiding en studiebelasting

Voorbereiding en studiebelasting
De studiebelasting* in uren is als volgt:

Aantal 
trainingsuren

70 Verdeeld over 
3 dagen, 
11 dagdelen en 
4 blokken

Huiswerk 
(verplicht)

40

Tussen- en 
eindtoets

6

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

Trainingsduur en locatie

Alle trainingen vinden plaats op locatie  
in Amsterdam of zijn via een livestream 
op afstand te volgen. Er wordt gevarieerd  
tussen diverse trainingslocaties die alle-
maal goed bereikbaar zijn met de auto of 
met het openbaar vervoer. 

Trainingen worden aangeboden in drie  
vormen: bloktrainingen (2 uur), dagdeel-
trainingen (4 uur) en dagtrainingen (6 uur, 
plus lunch). Desgewenst zijn alle trainingen 
ook als webinar te volgen in eigen tijd. 

Studiemateriaal en e-learning

Deelnemers ontvangen een uitgebreid  
boekenpakken. Het boekenpakket zit bij  
de opleiding inbegrepen en omvat onder 
meer de populaire naslagwerken De AVG: 
Artikelsgewijs commentaar en het Hand-
boek AVG Compliance in de praktijk.

Online omgeving 

Voor deelnemers is een e-learning  
omgeving beschikbaar. Hiermee kunt u 
de opleidingsagenda inzien, videoregis-
tratie van trainingen terugkijken en toetsen 
en aanvullend studiemateriaal down-
loaden. Ook kunnen deelnemers binnen 
deze omgeving onderling discussiëren. 

Tussentoets en eindtoets

De opleiding wordt afgesloten met een  
digitale tussentoets en een digitale eind-
toets. De tussentoets geeft u inzicht in uw 
voortgang. Een voldoende voor de eind-
toets is een vereiste om het certificaat  
“allround privacy jurist” te krijgen. Voor 
meer informatie zie het examenreglement.

Interne deelnemers

De opleiding is een deeltraject binnen  
de opleiding tot ICT-jurist en ICT-jurist:  
de verdieping van de ICTRecht Academy 
en deze worden gevolgd door de juristen 
van adviesbureau ICTRecht.

Algemene voorwaarden

De kosten voor de opleiding bedragen  
€ 5.750,- excl. btw. De kosten dienen in 
één keer te worden voldaan.

Indien meerdere personen van hetzelfde 
kantoor of dezelfde organisatie deel-
nemen, geldt een kortingstarief van 20% 
voor iedere deelnemer. Deze korting is 
niet stapelbaar. 

Alle data staan vast. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen worden individuele trainingen 
verplaatst. Indien de opleiding in verband 
met Covid-19 niet op locatie kan plaats-
vinden, zal de opleiding online doorgang 
vinden 

U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren 
tot vier weken voor de start van de oplei-
ding. Indien u zich uitschrijft binnen twee 
weken na ontvangst van de uitslag van de 
tussentoets zal 50% van de opleidings-
kosten aan u worden terugbetaald. Er 
worden deelcertificaten verstrekt voor 
het reeds afgeronde deel. Vervanging is 

tot de datum van de tussentoets mogelijk 
in overleg met de opleidingscoördinator.

Privacy en persoonsgegevens 

Wij stellen de privacy van onze deelnemers 
voorop en gebruiken de gegevens van 
deelnemers alleen voor het verzorgen van 
de opleiding. 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 opleidingscoördinator 
als u nog vragen heeft of uw wettelijke 
rechten wilt uitoefenen.
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Antwoorden 
kennisquiz 

1  D. India is niet aangewezen als 
adequaat land, en een noodzaak voor 
gebruik van dit bedrijf is er ook niet binnen 
de overeenkomst. Uitdrukkelijke 
toestemming is natuurlijk altijd mogelijk, 
maar dit is niet werkbaar omdat deze kan 
worden geweigerd of ingetrokken. Hoe kan 
de winkel klantenservice bieden aan 
partijen die geen toestemming geven?

2  Nee. De kapper verricht geen 
elektronische verwerkingen, en valt dus 
alleen onder de AVG als hij verwerkingen in 
een bestand verricht. Dat kan alleen de 
papieren agenda zijn, maar deze kent te 
weinig structuur om als ‘bestand’ 
aangemerkt te worden. (NB een beroep op 
art. 30 lid 5 AVG is fout: een agenda met 
dagelijkse afspraken is geen incidentele 
verwerking, er worden dagelijks oftewel 
structureel afspraken genoteerd.)

3  Nee. Het IT-bedrijf krijgt veel ruimte om 
middelen en mogelijk ook doel in te vullen. 
Zo te lezen heeft het kantoor nul invloed. 
Het kantoor heeft geen bijzondere kennis, 
en dan is het papieren zinnetje van formele 
eindverantwoordelijkheid niet genoeg.

24
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Opleiding allround privacy jurist 
April 2021

Meer weten over de opleiding 
of vragen?
Neem dan contact op met onze 
opleidingscoördinator Britt Telleman
via e-mail: academy@ictrecht.nl of 
telefoonnummer: 020 663 19 41. 

Schrijf u nu eenvoudig en snel in 
via onze website:

ictrecht.nl/allround-privacy-jurist-opleiding

Volg ons op:

  @ICTRechtAcademy

   ICTRecht Academy


