
Privacy
management
Basismodule

Het boek “Privacy wijzer” van 
Jan de Wit, mede-eigenaar en 

docent van Frijlande, wordt als 
basis voor de opleiding gebruikt.

Training Basismodule
Privacy management 

Privacy management: actueel én urgent 
Privacy en de eigen gegevenshuishouding zijn voor
organisaties en bedrijven actuele en urgente onder-
werpen. Helemaal nu de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) ingevoerd is en de Autoriteit
Persoonsgegevens strenger toezicht houdt. 

Inzicht met vijfstappenmodel
Tijdens de tweedaagse training ‘Basismodule Privacy
management’ maakt u met behulp van het vijfstappen-
model van Frijlande kennis met wet- en regelgeving die 
voor privacy management relevant is. 

Koppeling met project- en verandermanagement
In deze training maken we een koppeling met project- en 
verandermanagement. U leert hoe u privacy vraagstuk-
ken in uw organisatie op een projectmatige en verander-
kundige manier kunt doorvoeren. 

Theorie en praktijk verbonden
U maakt tijdens de training, met behulp van activerende 
werkvormen, steeds een verbinding tussen theorie en 
praktijk. De training wordt gegeven door ervaren
docenten.
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Voor wie?
Professionals die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of 
worden voor de invoering en/of uitvoering van de AVG. 

Action learning en onderzoek
Tijdens de training zijn action learning en onderzoek doen
belangrijke werkvormen. Deelnemers krijgen praktijkgerichte 
oefeningen en kleine onderzoeksopdrachten. 

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen naast de slides van de lesstof ook 
praktische hulpmiddelen en het boek ‘Privacy wijzer’. Met de 
inzet van de combinatie van dit materiaal, kunt u het vijf
stappenmodel snel in de praktijk toepassen.

Bewijs van deelname
Alle deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Post-hbo Privacy Management
Schrijft u zich na het volgen van de Basismodule in voor de
Post-hbo registeropleiding Privacy management, dan ontvangt 
u op die opleidingsprijs een korting van € 500,00.

Toelatingseisen
HBO werk- en denkniveau.

Maatwerk en in-company
Frijlande kan de training ook als maatwerk en/of in-company
verzorgen. Er worden dan praktijkvoorbeelden uit de eigen
organisatie gebruikt en er kunnen specifieke thema’s
behandeld worden. Voor in-company en maatwerk-
trainingen gelden afwijkende prijzen.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
Data: zie www.frijlande.nl
Kosten: € 895,00 excl. omzetbelasting
Locatie: Laan Corpus den Hoorn 300
 9728 JT Groningen

Programma en leerdoelen

Tijdens de tweedaagse basismodule staat
het vijfstappenmodel van Frijlande  centraal.
U kunt het model bij uw privacy
management activiteiten steeds blijven
toepassen. 
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Hoe heeft de organisatie privacy
management geregeld? 

Leerdoelen:
n	 Inzicht krijgen in ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’. 
n	 Het in beeld brengen van de privacy volwassenheid en de 

dilemma’s rondom privacy in de eigen organisatie. 
n	 Het zicht krijgen op wat de organisatie nu concreet geregeld 

heeft voor documenten, processen, techniek en mensen. 
n	 Inzicht krijgen in de risico’s die de organisatie loopt.
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Wat moet nog georganiseerd worden
om compliant te zijn?

Leerdoelen:
n	 Het bepalen en onderhouden van passende maatregelen.

5

Vanuit welke rol gaat u acteren?

Leerdoelen:
n	 Zicht krijgen op wat voor u de toegevoegde waarde van
 project- en verandermanagement is in relatie tot privacy
 management. 
n	 Het leren voeren van businesscase discussies, waarin de 

scope en afbakening van privacy management opdrachten 
worden bepaald.

n	 Inzicht krijgen in de manier waarop de eigen organisatie
 privacy management op een goede manier kan inzetten.
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Kennisoverdracht van privacy recht

Leerdoelen:
n	 Het doorgronden van de structuur van de AVG.
n	 Inzicht krijgen in de rol en taken van de Functionaris
 Gegevensbescherming (FG).
n	 Inzicht krijgen in wat er met de invoering van de AVG is
 veranderd.
n	 Het bouwen aan een eigen kennisnetwerk.
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De verwerking van persoonsgegevens
in de eigen organisatie

Leerdoelen:
n	 Het doorgronden en gebruik maken van persoonsgegevens
 in de eigen organisatie.
n	 Het verkrijgen van kennis over het belang van het maken
 van een gegevens risicoclassificatie.
n	 Het inzichtelijk krijgen van het verwerkingsproces, de keten 

en de rollen.


