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E-LEARNING | PRAKTISCH | CASUÏSTIEK | CERTIFICAAT
Kort en praktijkgericht programma – ong. 8 uren

Schrijf u nu eenvoudig
en snel in via onze website:
www.avgtrainingen.nl

3E-learning van ± 8 uren
3Concrete casussen
3Praktisch
3Direct toepasbaar
3Certificaat

In het kort

3Direct toepasbaar in het
onderwijs

3Goede balans theorie en
praktijk

3Trainingen ontwikkeld
door ervaren FG’s

3Concrete handvatten
3Start wanneer je wilt
3Certificaat
3Prijs: € 995,-

(exclusief 21% btw*)

Wilt u zich specialiseren
tot (aankomend)
Privacy Professional in
het onderwijs?
Wilt u het aanpreekpunt voor
informatiebeveiliging
en
privacy op uw school worden?
Met de training 
‘Privacy Professional Onderwijs’ 
beschikt
u over de juiste basis om aan
de slag te gaan, u ontdekt
wat de 
Algemene verordening
gegevensbescherming
inhoudt, wat u ermee kunt, hoe
u uw collega’s kunt helpen en
welke verantwoordelijkheden
erbij komen voor uw school.
U bent degene die alles weet
van de praktische kant van de
AVG. Met de kennis die u tijdens
deze 
training opdoet, bent
u dan ook van aanzienlijke
meerwaarde voor uw school.

Doel en opzet
Het programma bestaat uit 3
modules:
Module 1:
Algemene kennis over de AVG
Module 2:
Taken van de Privacy
Professional Onderwijs
Module 3:
De praktijk van de P
 rivacy
Professional Onderwijs

De volgende onder
werpen komen aan
bod:

Na afronding van
deze training:

3 Informeren en adviseren
3 Samenwerken
3 Optreden als contactpunt

Voor deze training is
accreditatie gevalideerd
(vakinhoudelijk en brede
professionele basis) door het
Lerarenportfolio.

 akkennis opgedaan om
v
als Privacy Professional
Onderwijs aan de slag te
gaan;
3 Kent u de speerpunten
van de AVG;
3 Heeft u concrete
handvatten en praktijk
voorbeelden om advies
te geven;
3 Kunt u informatie
verzamelen over de
privacy gerelateerde
vraagstukken aan de
hand van betrouwbare
bronnen;
3 Kunt u onafhankelijk
advies geven.

Certificaat

Kosten

Nadat alle modules met een
voldoende zijn a
 fgerond, ontvangt u een certificaat voor
deelname.

€ 995,- (exclusief 21% btw*)

Vooropleiding
HBO werk-/denkniveau. Voor
deze training gelden geen
specifieke vooropleidings
eisen.

Lerarenportfolio

3 Heeft u voldoende

* Onze trainingen zijn vrijgesteld
van btw.

Waarom kiezen voor ons?
3B
 ij ons staat de praktijk en persoonlijke aandacht voorop.

Onze trainingen bestaan uit theorie (to-the-point),
uitlegfilmpjes, real life casussen en praktische handvatten.
Bij ons kunt u vragen stellen tijdens én na de training.
Wij staan altijd klaar met tips en adviezen.

3W
 e verrassen u niet met onverwachte kosten. U b
 etaalt

voor een complete e-learning. Onze trainingen zijn
vrijgesteld van btw. AVG-trainingen voldoet aan de
strenge kwaliteitsnormen die door het CPION worden
gesteld en is goedgekeurd voor i nschrijving in het CRKBO
Register Instellingen.

3O
 ntwikkel tijdens onze trainingen de kennis en

 aardigheden die de functie vereist. Onze trainingen zijn
v
ontwikkeld door privacy professionals uit het werkveld.
Zij weten als geen ander welke kennis, vaardigheden,
praktische handvatten en adviezen de functie vereist.

3K
 enmerken van onze trainingen:

compleet – theorie to-the-point – uitlegfilmpjes –
geen juridisch taalgebruik - casuïstiek – praktische
handvatten – direct toepasbaar – prima te combineren met
uw baan – persoonlijke aandacht tijdens én na de training certificaat.
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Bent u geïnteresseerd?
Vraag een offerte aan of
neem vrijblijvend contact 
met ons op via:
info@avgtrainingen.nl
of 058 203 8 181

MEER INFORMATIE STAAT OP
ONZE WEBSITE:
WWW.AVGTRAININGEN.NL

Schrijf u nu eenvoudig en snel in
via onze website.

