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Over Duthler Academy 

Duthler Academy, opgericht in 2014, is een vooraanstaand opleidingsinstituut op het gebied van het 

optimaliseren van legal operations, risk & compliance en het beschermen van persoonsgegevens in 

Den Haag. 

Medewerkers en docenten verzorgen opleidingen en trainingen voor verschillende doelgroepen. De 

Opleiding Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) en het permanente educatieprogramma 

vormen de basis voor de driedaagse training beschermen van persoonsgegevens. 

Daarnaast verzorgt Duthler Academy in-house trainingen voor het op niveau brengen en houden van 

de kennis bij medewerkers die een rol spelen bij het organiseren van bijvoorbeeld het beschermen 

van persoonsgegevens. Deze in-house trainingen kunnen op maat worden gemaakt. 

De opleidingen bij Duthler Academy zijn uniek door de combinatie van theorie en praktijk. Al onze 

docenten zijn professionals ‘uit het veld’ en doceren de theorie aan de hand van concrete casussen 

en praktijkvoorbeelden.  

Wat is de training beschermen van persoonsgegevens? 

Recent genomen besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laten zien dat privacy en 

gegevensbescherming een serieuze zaak is en door organisaties serieus genomen moet worden. 

Besluiten van en ervaring met handhavingsacties door de AP gebruiken wij als een rode draad in de 

training beschermen van persoonsgegevens. Na afloop beschikken deelnemers over een minimale 

kennisbasis om zich staande te houden in geval van beveiligingsincidenten die mogelijk moeten 

worden gemeld aan de AP, handhaving door de AP en uitoefening van rechten door betrokkenen. 

Klantrelaties kunnen immers onder druk komen te staan. Ketenverantwoordelijkheid en -

aansprakelijkheid moeten goed worden belegd. 

De eerste dag behandelen wij relevante wetgeving en vertalen deze naar veel voorkomende 

bedrijfsprocessen zoals personeelszaken, inkopen, verkopen en overige. Ook de rol van de 

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) komt aan de orde. De centrale vraag is: ‘wat mogen 

wij verwachten van deze functionaris?’ Relevante wetgeving en gemaakte afspraken hebben 

gevolgen voor de administratieve organisatie, het toewijzen van verantwoordelijkheden en het 

toezien op de naleving van wetten en regels. De rechten van de betrokkenen, de meldplicht 

datalekken en het hieruit voortvloeiende toezichtsarrangement vormt op de tweede dag het centrale 

thema. Uiteraard bespreken wij de gevolgen voor het treffen van passende beheers- en 

beveiligingsmaatregelen. Aan het eind van de tweede dag nodigen wij u graag uit voor een diner. In 

een ongedwongen setting kunt u specifieke onderwerpen met docenten bespreken. 

In het ochtendprogramma van de derde dag bespreken wij instrumenten, grondbeginselen van 

privacy by design en privacy by default en de wijze waarop een bedrijf effectief en kostenefficiënt 

kan voldoen aan de verantwoordingsplicht. In het middagprogramma bespreken de advocaten van 

First Lawyers boetekwesties, digitaal rechercheren en omgaan met klachten van betrokkenen en 

vragen van de AP. 

Aan het eind van de training kunt u een vertaalslag maken van de wettelijke eisen naar de gevolgen 

voor de administratieve organisatie van uw bedrijf. Wij begrijpen dat bij het verwerken van de 

resultaten van de discussies nieuwe inzichten ontstaan en vragen rijzen die wij graag willen 

bespreken. Wij plannen vier weken na de training een ‘opvolg’-middag. 



 

 

Wat is de inhoud? 

Hoe ziet het programma eruit? Start: 09:00 tot 17:00 

  

Dag 1 Wettelijk kader en de rol van de FG 
 

1. Introductie/voorstellen van de deelnemers en docenten, verwachtingen van de 

training. Bespreken van een casus die tijdens de training wordt behandeld. 

2. Formeel-juridisch kader: de AVG en UAVG, NIB-richtlijn, elektronische 

vertrouwensdiensten en de eIdas-verordening. 

3. Aanpalende wetgeving en het maken van afspraken: toestemmingsovereenkomst, 

leveranciers en de verwerkersovereenkomst, marketing & sales, personeel (HR) en 

overige overeenkomsten. 

4. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): de rol en positie van de FG, 

gedragsregels, taken en verantwoordelijkheden, rol binnen de organisatie en de 

verwerkersovereenkomst. 

Dag 2 Maatregelen, governance, compliance & 

verantwoording 

 

1. Governance & compliance/rechten van betrokkene: documentatieplicht, evidence 

based documenteren, corporate tree, overzicht, hoe organiseren? 

Plicht tot faciliteren rechten van betrokkene: correctie en doorhaling, toestemming, 

actieve informatieplicht, passieve informatieplicht, hoe organiseren?  

2. Meldplicht datalekken: theorie, de betekenis van de meldplicht voor organisaties, 

meldplicht AP, bestuurlijke boete, voorbereid zijn op een datalek, WP 29 Richtsnoeren 

meldplicht datalekken en boetebeleidsregels AP, kosten- en aansprakelijkheidsrisico’s, 

analyse van een datalek, datalek gemeld, en dan? 

3. Toezichtsarrangement: klachten van betrokkenen, de toezichthouder(s), wat betekent 

dit alles voor mijn organisatie? 

Dag 3 Instrumenten & verantwoorden  

1. DPIA en passende maatregelen: inregelen van passende maatregelen, privacy by 

design & privacy by default, parallellen tussen gegevensbescherming en digitale 

transformatie. 

2. Voldoen aan de verantwoordingsplicht: wat vraagt de wetgever en praktisch inregelen 

in de verantwoordingscyclus. 

3. Bespreken van de boetekwestie aan de hand van een casus en een forensisch 

onderzoek en claims. 

4. Sloepenrol: naar aanleiding van klachten kondigt de AP een onderzoek aan. Hoe leidt 

u het onderzoek en de eventueel op te leggen sancties in goede banen? 

5. Discussie, samenvatting en lessons learned.  

   

  



 

 

Wat is de opzet? 

U krijgt toegang tot de e-learningomgeving van de zes modules, die u na afloop van de training 

houdt. Een snelle start maken met de Opleiding FG is mogelijk door tentamens van de zes modules 

met succes af te leggen. Voor het maken van een tentamen wordt gemiddeld 2 uur studiebelasting 

gerekend. Inschrijving in het FG Register behoort dan eveneens tot de mogelijkheden. De resterende 

modules van de Opleiding FG kunnen daarna in eigen tempo worden gevolgd.  

Toegang tot modules uit de Opleiding FG  

  

A1a Overzicht van de huidige privacywetgeving 

A1b De AVG, de nieuwe privacyregels 

A1c Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identitymanagement 

B3a Governance & Compliance, nader uitgewerkt 

B4b Hoe kan én moet ik handelen na een datalek/incident? 

C1 Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. 

  

 

Over onze trainingen  

De driedaagse trainingen maken gebruik van modules van de Opleiding FG en van modules van 

opleidingen voor het operationaliseren van de legal-, risk en compliance. Voor aanvang van de 

opleiding heeft de cursist toegang tot de modules via een e-learningomgeving. 

De modules worden regelmatig geactualiseerd en blijven voor de cursisten een jaar beschikbaar. De 

FG kan met de training beschermen van persoonsgegevens een versnelling in de tweejarige opleiding 

FG aanbrengen. 

Inschrijven, kosten en handige informatie 

De totale kosten inclusief het avondprogramma op de tweede dag zijn €2.399,- per deelnemer 

(vrijgesteld van BTW). Koffie, thee, lunch, fris en snacks zijn uiteraard inbegrepen. Voor het afleggen 

van een tentamen wordt een meerprijs van € 150,- per tentamen gerekend. 

Participanten van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) krijgen 15% 

korting op het gehele aanbod van Duthler Academy. 

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW. 

 

 

 

Inschrijven 

https://duthleracademy.com/nl/opleidingen/opleiding-functionaris-voor-gegevensbescherming/
https://duthleracademy.com/nl/functionaris-voor-gegevensbescherming-register/
https://duthleracademy.com/nl/opleidingen/training-beschermen-van-persoonsgegevens/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of 

servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze 

opleidingsadviseurs. 

 

 

 

Frankenslag 137    +31 (0) 70 392 22 09 
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