
Carrière als
privacy manager?

meer informatie

Meld je dan aan voor een  
Frijlande informatiebijeenkomst

     

  

Frijlande organiseert informatiesessies voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de (om)scholingsmogelijkheden tot 
privacy manager. 

maandag 12 september 2022 om 17.00 uur



Nieuwe wetgeving, nieuwe banen
Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

Door de komst van de AVG is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan met een goed arbeidsmarkt-
perspectief, omdat alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en bedrijven/organisaties
die met persoonsgegevens werken aan de AVG wetgeving moeten voldoen door onder meer een
Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) in dienst te hebben of in te huren.

Iedereen die geïnteresseerd is in de (om)scholingsmogelijkheden tot privacy manager en FG/DPO 
(boventallige, loopbaanadviseur, manager arbeidsmobiliteit etc.) kan zich aanmelden voor de online 
informatiebijeenkomsten van Frijlande. 

Er wordt live voorlichting gegeven over de Post HBO opleiding privacy management en ook is er
gelegenheid tot het stellen van vragen over deze opleiding, de andere privacy opleidingen van
Frijlande en over de functie privacy manager en FG/DPO.

Registeropleiding Post HBO privacy management

Het unieke in de opleidingen van Frijlande is, dat privacy management wordt gecombineerd
met projectmanagement en verandermanagement.
 
De Post HBO opleiding van Frijlande is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de
opleiding een praktijkopdracht wordt uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Naast het schrijven van een afstudeerpaper over de praktijkopdracht, wordt een schriftelijk examen 
gemaakt en volgt er een mondeling assessment.
Als alle drie examenonderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van de
Stichting Post HBO Nederland en wordt hij/zij opgenomen in het Landelijk CPION register en, indien 
gewenst, wordt zijn/haar naam op de website van Frijlande geplaatst in het Frijlande diplomaregister.

Voor de opleiding is een HBO werk- en denkniveau vereist.

Meer informatie

De Post HBO opleiding van Frijlande de enige door het CPION geaccrediteerde opleiding in Nederland
op het gebied van privacy.

De Post HBO opleiding duurt 4 maanden, 1 lesdag per week in Groningen, totaal zijn er 14 lesdagen
+ 1 examendag.
 
Na afloop van dit traject kan de privacy manager/FG/DPO:
 In dienst treden van een organisatie
 Als ZZP-er aan de slag (parttime voor aantal organisaties)
 Toetreden tot een flexpool
 Via een detacheringsbureau aan het werk

aanmelden
informatiesessieDe volgende Post HBO opleiding start op  6 oktober 2022

Bij Springest, de grootste leverancier-vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen in Nederland,

worden de opleidingen van Frijlande door de deelnemers beoordeeld met het cijfer 9,4 als gemiddelde. 

Frijlande heeft een samenwerkingsverband met o.a. ZorgpleinNoord, het UWV (scholingsovereenkomst) en

HanzePro (Hanzehogeschool Groningen).

https://www.frijlande.nl/nieuws/informatiesessie-post-hbo-privacy-management/
https://www.frijlande.nl/event/informatiebijeenkomst-post-hbo-privacy-management/


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

Aanmelden informatiesessie

Frijlande
Instituut voor privacy management
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT Groningen
05 98 62 65 00
secretariaat@ frijlande.nl 
frijlande.nl

Tijdens de informatiesessie wordt de opleiding toegelicht, worden de kansen op de 
arbeidsmarkt besproken en vragen beantwoord.
 
Aanmelding door een mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl onder vermelding van 
de gewenste datum van de sessie.

www.frijlande.nl.

