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Privacy
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De opleiding Post HBO privacy management van
Frijlande is geaccrediteerd door het CPION (onderdeel
van Lloyd’s register) en leidt op tot geregistreerd privacy

Post HBO
registeropleiding

manager en Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming (FG), of in het
Engels: Data Protection Officer (DPO), is een onafhankelijke deskundige op het gebied van gegevensbescherming
die binnen een organisatie wordt aangewezen om te
adviseren, informeren en toezicht te houden op de
naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Springest
Bij Springest, de grootste leverancier-vergelijkingssite
voor opleidingen, trainingen en cursussen in Nederland,
worden de opleidingen van Frijlande door de deelnemers

Frijlande

beoordeeld met het cijfer 9,5 als gemiddelde.

Instituut voor privacy management
Laan Corpus den Hoorn 300

Permanente Educatie (PE) modules

9728 JT Groningen

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij

05 98 62 65 00

te houden op het gebied van privacy management,

secretariaat@ frijlande.nl

organiseert Frijlande ook trainingen (PE modules) in
1 of 2 dagdelen. Een aantal zijn bedoeld voor privacy
professionals / alumni van de Frijlande Post HBO
opleiding, andere voor iedereen die in het onderwerp is
geïnteresseerd.

Basismodule privacy management
Bij twijfel over de geschiktheid van de Post HBO opleiding
voor de deelnemer, kan ook eerst de 2-daagse Basismodule worden gevolgd. Als daarna besloten wordt tot
inschrijving voor de Post HBO opleiding, dan geeft
Frijlande € 500,- korting op de Post HBO opleiding.

frijlande.nl

Post HBO registeropleiding
Privacy management

Programma
De praktijkgerichte opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges,
trainingen, groepsopdrachten, coaching en zelfstudie.

Voor wie?

Naast de lessen door docenten privacy recht, projectmanage-

Professionals die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of

ment en verandermanagement, worden tijdens de lesdagen

worden voor de invoering en/of uitvoering van de AVG.

gastdocenten uitgenodigd, zoals een ethical hacker, die over

Post HBO privacy
management

hun ervaringen met privacy vertellen.

Toelatingseisen

Alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en

Minimaal HBO werk- en denkniveau. Na inschrijving volgt een

Er wordt een acteur ingezet ten behoeve van een praktijk-

bedrijven/ organisaties die met persoonsgegevens

intake.

casus in een fictieve organisatie, waarin wordt geoefend om

werken, moeten aan de AVG wetgeving (Algemene

privacyvraagstukken te combineren met projectmatig werken

Verordening Gegevensbescherming) voldoen door onder

en verandermanagement.

andere een Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data

Omscholing
De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject,

Protection Officer (DPO) in dienst te hebben of in te huren.

omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden

Projectmanagement

uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Het implementeren van wet- en regelgeving in een organisatie

Maar niet alleen de FG/DPO is belast met privacymanage-

Omdat elke organisatie sinds de invoering van de AVG in 2018

is niet eenvoudig. In de opleiding wordt geleerd om de verplich-

ment vraagstukken in organisaties en bedrijven. De Post

AVG-proof moet zijn, is er een nieuw kansrijk vakgebied

tingen die voortkomen uit de AVG op een resultaatgerichte,

HBO opleiding richt zich dan ook niet uitsluitend op deze

ontstaan. Het arbeidsmarktperspectief is goed.

projectmatige manier in te voeren.

functie, maar op alle functionarissen die betrokken zijn bij

Vergoeding door UWV

Verandermanagement

Frijlande heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Als de

Er wordt in de opleiding inzicht verkregen in werk- en beïnvloe-

management’ gegeven en mogen de afgestudeerden van

werkadviseur de opleiding passend vindt om uit een uitkerings-

dingsstijlen, kennis die nodig is om medewerkers in organisa-

de opleiding zich ‘privacy managers’ noemen.

situatie te komen, dan kan de opleiding geheel of gedeeltelijk

ties privacy bewust te kunnen maken en te laten werken.

worden vergoed door het UWV.

en/of taken hebben op het gebied van privacy. Frijlande
heeft haar Post HBO opleiding daarom de naam ‘privacy

Frijlande heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze is
toe te passen in alle soorten organisaties. De opleiding

Diploma en erkenning

onderscheidt zich van andere opleidingen door privacy

Naast het schrijven van een afstudeerpaper over een opdracht

management, projectmanagement en verandermanage-

die in de praktijk is uitgevoerd, wordt ook een schriftelijk

ment met elkaar te combineren en is gericht op de praktijk.

examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment. Als
alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer

Praktische informatie

het diploma van de Stichting Post HBO Nederland en wordt de

Duur:

deelnemer opgenomen in het landelijk CPION register.

Het boek ‘Privacy wijzer’ van Jan de Wit,
mede-eigenaar en docent van
Frijlande, wordt als basis voor de
opleiding gebruikt.

4 maanden, 1 dag per week, totaal

UWV overeenkomst scholing

13 lesdagen + 1 examendag

Als het UWV verwacht dat de opleiding helpt

Lestijden: 9.30 – 16.30 uur

om uit een uitkeringssituatie te komen,

Zelfstudie: circa 8 uren per week

kan het UWV de opleiding geheel of

Data:

zie www.frijlande.nl

gedeeltelijk vergoeden.

Kosten:

€ 4.995,00 excl. btw

Locatie:

Laan Corpus den Hoorn 300

HanzePro

9728 JT Groningen

Frijlande heeft een samenwerkingsverband met HanzePro.

secretariaat@frijlande.nl

De opleiding wordt ook aangeboden door HanzePro.

Contact:

0598 62 65 00

