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ICT Institute biedt een korte cursus aan over privacy en de nieuwe 
AVG/GDPR regels. Binnen één dag leert u wat de nieuwe regels 
zijn, en hoe u deze kunt toepassen om een middelgroot bedrijf in 
control te krijgen.  
 
Voor wie is deze cursus? 
De training is geschikt voor iedereen met enige werkervaring die 
zich wil verdiepen in de AVG. Het is niet nodig om kennis te 
hebben over privacy. De cursus is bedoeld voor mensen die in de 
praktijk aan de slag willen met de AVG. De cursus kan u 
bijvoorbeeld helpen om privacy-officer te worden, of Data 
Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming. 
 
 
Vereisten 
Het is niet nodig om kennis te hebben over privacy. Voorbereiding 
is mogelijk maar niet verplicht. Voorafgaand ontvangt u materiaal 
dat u door kunt lezen. Na afloop ontvangt u al het gebruikte 
materiaal zodat u alles later kunt nalezen en terugvinden. 
 
Leerdoelen 

• Begrijpen van het belang van privacy 
• Kennis nemen van de inhoud van de AVG 
• Kennis nemen van de stappen die in een organisatie 

genomen moeten om AVG-compliant te zijn  
• Het begrijpen van de rol van privacy-officer en Data 

Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming 
 

 
Cursusvorm 
Wij staan bekend om onze pragmatische aanpak en helpen om van het beschermen van de privacy van 
persoonsgegevens een levend proces in uw organisatie te maken door:  

• in deze training een gezonde afwisseling tussen theorie en praktijk te bieden. Door middel van 
hands-on oefeningen in de groep leert u om te gaan met scenario’s die zich in uw organisatie voor 
kunnen doen, zodat u altijd in controle blijft. U leert bijvoorbeeld hoe u een DPIA moet doen, en hoe 
u een goede verwerkersovereenkomst opstelt.  

• voorbeelden op basis van case-studies; de lessen bevatten best practices uit de markt en ervaring 
van de docenten. 

 

 
 
ICT Institute (ICTI BV) is een IT 
adviesbureau met passie voor 
privacy, security, software kwaliteit, 
IT Due Diligence en IT strategie 
advies. We hebben een team van 
experts die in kleine teams 
samenwerken. Om onze kennis up to 
date te houden, nemen we 
getalenteerde mensen aan, werken 
we samen met freelancers, delen we 
kennis in presentaties en lezingen, 
hebben een Engelse en Nederlandse 
blog en leren via onze projecten. 
 
Zie ook onze Engelstalige website 
www.ictinstitute.nl en onze 
Nederlandstalige website 
www.softwarezaken.nl  
 
Adres en trainingslocatie: 
Europalaan 400, Utrecht          
 

 
 
 
Contact: sieuwert@ictinstitute.nl  
 
Tel: +31(6) 1050 9674 
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Planning en inhoud van de cursus 
De training duurt één dag van 10.00 uur tot 16.00 uur, is inclusief een certificaat (‘Basistraining AVG’ 
uitgegeven door ICT Institute). De training wordt in het Nederlands gegeven. 
 
Voor deze cursus volgen we het officiële stappenplan van de autoriteit persoonsgegevens zelf. Deze 
stappen zijn: 

1. Bewustwording: wat zijn persoonsgegevens en wat voor regels gelden hiervoor 
2. Rechten van betrokkenen: Welke rechten hebben mensen en hoe richt je dit in 
3. Het maken van een register van verwerkingsactiviteiten 
4. Het uitvoeren van een data protection impact assessment 
5. Toepassen van privacy by design en privacy by default 
6. De eisen en taken van de Functionaris Gegevensbescherming 
7. Meldplicht datalekken 
8. Het maken van verwerkersovereenkomsten 
9. De rol van de toezichthouder 
10. Vragen van toestemming in de praktijk 

In de cursus gaat u met elke stap zelf aan de slag. Aan het eind is er tijd voor vragen en antwoorden over 
toepassing in de praktijk.  

 
Tarief 
Het tarief voor deze ééndaagse cursus is €800, excl. BTW, incl. drankjes en een uitgebreide lunch. Er zijn 
een paar plaatsen beschikbaar voor een gereduceerd tarief (bestaande relaties, not-for-profit en startups) 
van €400, excl. BTW.  De training kan vanaf 4 deelnemers ook inhouse worden gegeven. 
 
Hoe te boeken? 
U kunt contact opnemen over de cursus via ons telefoonnummer of emailadres (zie venster over ICT 
Institute). U kunt ook op onze Nederlandstalige website www.softwarezaken.nl contact opnemen middels 
het formulier voor informatie of inschrijvingen.  
 
 
Wilt u meer trainingen volgen? 

 
 
 
 
Trainers zijn: 
 
Sieuwert van Otterloo,  
Software security, quality, AI and privacy 
expert | lecturer | CIPP/E LRGD NVBI 
 
Joost Krapels  
IT-consultant | privacy specialist | CIPP/E 
 
Jelle Hoekstra 
IT-consultant | privacy specialist | CIPP/E 
| CIPM 
 
 

 
 
 

Activiteit 
AVG en privacy cursus 
ISO27001 Introductie  
ISO27001 Lead Auditor training 
Data Science cursus 
Agile volgens Scrum cursus 
FG Intervisie 
Ethische toepassing van AI 

 

Overzicht opleidingsaanbod 


