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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. 

Project- en verandermanagement
Tijdens de  Post-hbo registeropleiding Privacy manage-
ment krijgt u inzicht in de voor privacy management rele-
vante wet- en regelgeving en leert u privacy vraagstukken 
op een projectmatige en veranderkundige manier aan te 
pakken.

Modus operandi
Privacy management, project- en verandermanagement 
worden in de opleiding samengebracht. U leert handelen 
volgens het procesmodel privacy management, dat
samen met het vijfstappenplan van Frijlande de modus 
operandi vormt.

Theorie en praktijk verbonden
U maakt tijdens de opleiding, met behulp van activerende 
werkvormen, steeds een verbinding tussen theorie en 
praktijk. De opleiding wordt gegeven door ervaren
docenten.

Docenten uit het werkveld
De opleiding werkt uitsluitend met deskundige docenten 
uit het werkveld, die er op gericht zijn u te begeleiden bij 
het maken van de vertaalslag van nieuwe kennis
en inzichten, naar de praktijk van uw organisatie.
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De Post-hbo registeropleiding Privacy management 

is een kwalitatief hoogwaardige opleiding, die

echter goed te doen is, omdat u het geleerde direct 

in uw eigen praktijk kunt toepassen. Opleiding en 

werk vloeien als het ware soepel in elkaar over. Het 

unieke aan deze opleiding is, dat u leert de verplich-

tingen die voortkomen uit de wet- en regelgeving, 

projectmatig in uw organisatie te implementeren. 

Door de (praktijk)ervaringen die u tijdens de con-

tactmomenten deelt met de andere deelnemers 

en docenten, gaat de theorie leven en krijgt deze 

diepere betekenis. Tijdens de opleiding leert u ook 

naar uw eigen rol als privacy manager te kijken en 

ontdekt u welke vaardigheden u al in huis hebt en 

welke u nog moet leren. Met uw eindopdracht laat 

u niet alleen zien wat u allemaal heeft geleerd, maar 

helpt u ook uw organisatie een stuk verder met het 

privacymanagement vraagstuk.

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

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

Heleen van Balen,
directeur Frijlande 
Instituut voor privacy
management

Voor wie?
Privacy managers, Functionarissen Gegevensbescherming (FG), 
compliance officers, kwaliteitsmanagers, projectmanagers,
interne toezichthouders, bestuurders en andere bij privacy
management betrokken functionarissen. U heeft bachelor of 
masterniveau.

Leerdoelen
In de Post-hbo registeropleiding Privacy management ligt
de nadruk op uw functioneren als privacy manager in een
organisatie.

Na de opleiding kunt u:
n	 De rol van Functionaris Gegevensbescherming
 (FG/DPO) uitvoeren.
n	 De vereisten uit relevante privacy wet- en regelgeving
 projectmatig met veranderkundige aspecten inzetten.
n	 Relevante ontwikkelingen op het gebied van privacy
 bijhouden en vertalen naar een organisatie.
n	 Organisatorische en technische maatregelen en instrumen-

ten die in het kader van privacy ingezet moeten worden
 ontwikkelen en gebruiken.
n	 Een proces voor privacy gerelateerde meldingen, klachten en 

incidenten opstellen, beheren en implementeren.
n	 Rollen, (formele) taken, verantwoordelijkheden, controles en 

adviseurschap die bij privacy management horen, beschrijven 
en uitvoeren.

Programma
U volgt hoor- en werkcolleges, neemt deel aan trainingen, 
groepsopdrachten en coaching en u bereidt zich op de bijeen-
komsten voor door middel van zelfstudie. Het boek “Privacy
wijzer” wordt als basis voor de opleiding gebruikt. De eind-
opdracht is een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd. 
De opleiding kan worden gecombineerd met een stage/werk-
ervaringsplaats, waardoor de opleiding ook zeer geschikt is als 
omscholingstraject naar een kansrijk nieuw vakgebied.

Diploma en erkenning
Als u de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt u 
een erkend diploma van het Centrum voor Post Initieel Onder-
wijs Nederland (CPION), onderdeel van Lloyd’s register.

Toelatingseisen
Minimaal niveau: hbo bachelor of hbo werk- en denkniveau.
U moet uw niveau met een getuigschrift of assessment
aantonen.  

Praktische informatie:
Duur:  5 maanden, 1 dag per week
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Tijdinvestering: circa 16 uren per week
  (inclusief de lessen)
Data:   zie www.frijlande.nl
Kosten:  € 4.995,00 excl. omzetbelasting
Locatie:  Laan Corpus den Hoorn 300
  9728 JT Groningen

Module Duur

Nut en noodzaak van privacy management halve dag
Privacy management scope halve dag
Verwerven van kennis 4 dagen
Toepassen van kennis 4 dagen
Sturen met kennis en vaardigheden 4 dagen
Schriftelijk examen + assessment 1 dag
Zelfstudie Circa 8 uur
  per week


