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Sinds de inwerkingtreding van de AVG 
in 2018 is er in sneltreinvaart een nieuw 
vakgebied ontwikkeld rondom privacy en 
gegevensbescherming. Frijlande heeft bij deze 
ontwikkeling aan de wieg gestaan met de post-
hbo opleiding Privacy Management. De door 
Frijlande opgeleide deelnemers versterken 
het werkveld en zijn herkenbaar aan de titel 
Certified Privacy Manager (CPM).

Frijlande heeft bedrijven en overheden verschillende 
ontwikkelingsfasen door zien gaan. Privacy taken 
worden steeds vaker gescheiden en vanuit het 
toezichtkader ontstaat een steeds zuiverdere rol en 
taak voor de Data Protection Officer (DPO).
Toezien en advisering op het gebied van privacy 
en informatiebeveiliging staat daarbij steeds meer 
centraal in de reguliere bedrijfsvoering en het dagelijks 
werken met gegevens.

Dit alles vraagt van de DPO een navigerende blik, 
kunnen opereren op directie- en managementniveau en 
een goede samenwerking met de privacy en security 
professionals die in de organisatie actief zijn. Frijlande 
heeft er daarom voor gekozen om de opleiding post-
hbo Data Protection Officer (DPO) te ontwikkelen en 
aan te bieden voor bestaande en toekomstige DPO’s. 
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Voor wie?
De opleiding richt zich op formele toezichthouders zoals 
Functionarissen voor Gegevensbescherming (AVG/Wpg), 
informatie-beveiligingsfunctionarissen, interne compliance 
toezichthouders, maar ook  controllers, auditors en 
accountants.   

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
De FG, Data Protection Officer in het Engels, is 
een onafhankelijk 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).

Programma 
Het programma van de post-hbo opleiding DPO bestaat uit 
twee onderdelen: 
1.  het volgen van het programma van de post-hbo opleiding 

Privacy Management voor het leggen van de basis als 
privacy professional

2.  het daarna volgen van de specifieke kopstudie DPO voor 
het professionaliseren als toezichthouder (FG)

De opleiding DPO kan op twee wijzen worden doorlopen. 
In één keer het gehele traject met één DPO examen, totaal 19 
dagen. 
Of eerst post-hbo Privacy Management volgen inclusief 
Privacy Management examen (15 dagen, titel Certified 
Privacy Manager) en op een later moment de kopstudie DPO 
volgen met opnieuw een examen (6 dagen).  

Vergoeding door UWV
Frijlande heeft een scholingsovereenkomst
met het UWV. Als de opleiding geschikt
wordt bevonden om uit een
uitkeringssituatie te komen, kan de
opleiding worden vergoed door het UWV.

Frijlande
Frijlande, is een toonaangevend kennisinstituut op het 
gebied van privacy en security management, dat door 
het verzorgen van opleidingen en het geven van advies 
op maat actuele kennis en vaardigheden verspreidt in 
een groot, groeiend en relevant netwerk.

www.frijlande.nl
secretariaat@frijlande.nl
Telefoon: 05 98 62 65 00

Diploma en erkenning
Naast het schrijven van een afstudeerpaper over een 
opdracht die in de praktijk is uitgevoerd, wordt ook een 
schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling 
assessment. Als alle drie onderdelen succesvol zijn afgerond, 
krijgt de deelnemer een officieel erkend post-hbo diploma 
van de Stichting Post-hbo Nederland en mag de titel Certified 
Data Protection Officer (CDPO) worden gevoerd.  

Toelatingseisen
Minimaal hbo werk- en denkniveau. Na inschrijving volgt een 
intake.

Inhoud kopstudie DPO
Concreet gaat het in de opleiding om het ontwikkelen van 
de bij de context van de organisatie passende handelswijze 
ten aanzien van toezicht. Frijlande noemt dit de ‘modus 
operandi’ van de DPO.

In de opleiding worden de nieuwste inzichten van de 
wetgever, de rechtspraak, externe toezichthouders en 
andere relevante stakeholders aangereikt. Evenals de 
professionalisering van gespreksvaardigheden, advisering 
en rapportage.  

Er wordt geleerd hoe toezichtvraagstukken het best 
georganiseerd en uitgevoerd kunnen worden. Er wordt 
rekening gehouden met alle soorten/type organisaties. 

Vraagstukken waarin wordt voorzien:
n Wat is daadwerkelijk de rol en taak van een 

toezichthouder?
n Welke resultaten moeten opgeleverd worden en met 

welke instrumenten?
n Hoe bepaalt de DPO zijn/haar agenda?
n Hoe positioneert de DPO zich in de organisatie en in 

samenspraak met het management?
Het boek ‘Privacy wijzer’ van Jan de Wit, 

mede-eigenaar en docent van
Frijlande, wordt als basis voor de

opleiding gebruikt.
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Praktische informatie
Duur:  1 lesdag per week
 Privacy management: 13 dagen
 Kopstudie DPO: 6 dagen
Lestijden:  9.30 - 16.30 uur
Zelfstudie:  ca. 8 uren per week
Data: www.frijlande.nl
Kosten:  gehele opleiding (19 lesdagen)            
               € 7.995 excl. btw
  Kopstudie DPO (6 lesdagen) 
               € 3.295 exc. Btw


