
Carrière als
privacy manager?

meer informatie

organiseert Frijlande, instituut voor privacy management,

een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd

is in een carrière als privacy manager. De bijeenkomst vindt 

plaats op de locatie van Frijlande in Groningen.

Kom dan naar de
Informatiebijeenkomst van Frijlande

Op donderdag 22 oktober 2020 van 16.00 - 18.00 uur

www.frijlande.nl


Meer informatie

aanmelden informatiebijeenkomst

Omdat  elke  organisatie  sinds  de  invoering  van  de  Algemene  Verordening
Gegevensbescherming(AVG) in 2018 AVG proof moet zijn, is er een vakgebied
ontstaan met een goed arbeidsmarktperspectief.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding 
een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Nieuwe wetgeving, nieuwe banen

Het unieke in de opleiding van Frijlande is, dat privacy management wordt gecombi- 
neerdmet project- enverandermanagement en de opleiding is gericht op de praktijk.

Geaccrediteerde Post-hbo opleiding privacy management

De opleiding duurt 4 maanden, 1 lesdag per week in Groningen, totaal zijn er 13 
lesdagen + 1 examendag.

.

De volgende Post HBO opleiding start op 14 januari 2021.

Goed arbeidsmarktperspectief

Om de opleiding met succes te kunnen afronden is een HBO werk- en denkniveau 
vereist. Na inschrijving volgt een (telefonische) intake, waarin beoordeeld wordt of 
u aan de vereisten voldoet.

 In dienst treden van een organisatie
 Als ZZP-er aan de slag (parttime FG voor aantal organisaties)
 Toetreden tot een flexpool 
 Via een detacheringsbureau aan het werk

De registeropleiding Post-hbo privacy management van Frijlande is de enige door 
de  Stichting  Post  Hoger  Beroeps  Onderwijs  (SPHBO,  onderdeel  van  CPION/
Lloyd's Register) geaccrediteerde opleiding in Nederland op het gebied van privacy.
Deelnemers aande opleiding komen dan ook uit heel Nederland.

Na afloop van de opleiding kan de gediplomeerde privacy manager:

Als alle drie examenonderdelen succesvol zijn afgerond, wordt de gediplomeerde 
opgenomen in het Landelijk CPION register en in het Frijlande diplomaregister.

Alle  overheidsinstanties,  in  het  onderwijs,  in  de  zorg  en  organisaties  die  met 
persoonsgegevens werken zijn o.a. verplicht een Functionaris Gegevensbescherming
(FG) in dienst te hebben of in te huren. Maar niet alleen de FG is belast met privacy 
management  vraagstukken.  
De  opleiding  van  Frijlande  richt  zich  dan  ook  op  álle functionarissen die 
betrokken zijn bij en/of taken hebben op het gebied van privacy.Afgestudeerden 
mogen zich dan ook 'privacy managers' noemen. 

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

https://www.frijlande.nl/event/informatiebijeenkomst-oktober-2020/
https://www.frijlande.nl/nieuws/informatiebijeenkomst-22-oktober/


Op de informatiebijeenkomst wordt de opleiding toegelicht en worden de kansen op 
de arbeidsmarkt besproken. 

Aanmelden informatiebijeenkomst

Frijlande

Instituut voor privacy management

Laan Corpus den Hoorn 300

9728 JT Groningen

05 98 62 65 00

secretariaat@ frijlande.nl 

frijlande.nl

Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.frijlande.nl.

Aanmelding uiterlijk 19 oktober 2020 door een mail te sturen naar:
secretariaat@frijlande.nl 

https://www.frijlande.nl/



