5-daagse training

Certified Data Protection Officer
Deze 5-daagse training (incl. het officiële PECB examen) bereidt u
optimaal voor op de internationale Certified Data Protection Officer
(CDPO) titel

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij deze training in-company (en op maat) verzorgen.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!
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Cursusomschrijving
Vanaf 25 mei 2018 zijn alle Europese publieke
organisaties en veel private ondernemingen verplicht
een gekwalificeerde Data Protection Officer (DPO/
FG) aan te stellen.“ Om aan de vele eisen van de
EU GDPR (General Data Protection Regulation) te
kunnen voldoen heeft PECB een 5-daagse training
ontwikkeld die opleidt tot Certified Data Protection
Officer (CDPO). Deze training v oorziet u van alle
ins en outs waaraan een gekwalificeerde Data
Protection Officer volgens de GDPR moet voldoen.
Inhoud
In deze 5-daagse Certified Data Protection
Officer (CDPO) training ontwikkelt u alle kennis,

vaardigheden en competenties om uw rol, taken

en verantwoordelijkheden als Data Protection
Officer (DPO/FG) succesvol te kunnen uitvoeren.

Daarnaast komen tal van zaken als IT, 

security,
risicomanagement, compliance, governance, ethiek
en crisismanagement aan de orde.
Examen
Het Certified Data Protection Officer (CDPO)
examen toetst uw kennis in de volgende domeinen:
u

u

u
u
u
u

Doelgroep
De verplichting tot het aanstellen van een
Data Protection Officer (DPO/FG) geldt
voor organisaties in de publieke sector
en wanneer uw organisatie zich toelegt
op p

rivacygevoelige activiteiten. Voor
elke o
 rganisatie is de aanstelling van een
gekwalificeerde Data P

rotection Officer
(DPO/FG) evenwel een verstandige keuze!
Deze Certified Data Protection Officer
(CDPO) training is met name bedoeld voor
(toekomstige) Data Protection 
Officers,
privacy officers, f

unctionarissen voor de
gegevensbescherming (FG) en daarnaast

voor CISO’s, informatiebeveiligingsmanagers,
compliance

managers,
(IT)
security
managers, informatiemanagers, (privacy/IT)

advocaten, bedrijfs- en overheidsjuristen,
(IT) auditors, privacy auditors, IT managers,
risicomanagers,

controllers,
financieel
managers, HR managers en consultants.

Data protection concepts and rights of the
data subject
Data controllers, processors and the Data
Protection Officer (DPO)
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Data protection measures and approaches
Remedies, liabilities and penalties
Transfer of personal data to third parties

Over PECB
PECB staat voor Professional Evaluation and Certification Board. PECB is opgericht in 2005 en
is het certificerings- en trainingsinstituut voor talrijke internationale standaarden, zoals ISO 27001
Information Security Management, ISO 27005 Risk Manager en ISO 31000 Risk Management
Professional.
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Hercertificering
Pagina
Privacy en data protection zijn onderhevig aan
veel veranderingen. Daarom is de Certified Data
Protection Officer (CDPO) titel en certificering

slechts 3 jaar geldig. Om uw titel te mogen blijven
voeren, moet u elk jaar kunnen aantonen dat u
taken uitvoert die gerelateerd zijn aan de Certified
Data Protection Officer (CDPO) certificering.
Voorkennis
Wij gaan ervan uit dat u een basisbegrip heeft van
data privacy concepten en basiskennis van de
General Data Protection Regulation (GDPR).
PE-punten
U ontvangt na deelname aan de training 31 CPD
(
Continuing Professional Development) punten
van PECB. De training draagt tevens bij aan het
vergaren van PE-punten van andere certificerings
instanties c.q. verenigingen. U ontvangt o.a. 35 PEpunten van Holland Quaestor HQ (de vereniging
van Nederlandse trustkantoren).
Lesmateriaal
U ontvangt het officiële PECB lesmateriaal en
een handleiding met 450 pagina’s informatie en
praktische voorbeelden.

Lesindeling
Dag I - General Data Protection
Regulation (GDPR) Essentials
u
General Data Protection Regulation
u
Data protection overview
u
Key concepts
u
GAP anlayse
u
Scope and goals
u
Risk assessment under the GDPR
Dag II - Determine readiness
u
Challenges and issues
u
Preparing for the GDPR
u
Rights to the data subject
u
Roles of controllers and processors
u
Data Protection Officer (DPO)
u
Data Protection Officer (DPO) and
processing activities
Dag III - Implementation and compliance
u
Data mapping plan
u
GDPR requirements for Data Protection
Impact Assessment (DPIA)
u
Information security approaces
u
Business continuity

Aantal deelnemers
Om maximaal baat te hebben bij de vele
oefeningen in deze Certified Data Protection Officer
(CDPO) training wordt slechts een beperkt aantal
deelnemers toegelaten.

Dag IV - Remaining compliant
u
Incident management
u
Remedies, liabilities and penalties
u
Data Protection authorities
u
Personal data transfer to third parties
u
Codes of conduct and certification

Voertaal
De Certified Data Protection Officer (CDPO) training
wordt in het Nederlands en in het Engels gegeven.
Ook het officiële lesmateriaal is in het Engels.

Dag V - Certified Data Protection Officer
exam

Niveau
De Certified Data Protection Officer (CDPO) training wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.
Trainer
Uw trainer is een zeer ervaren, door PECB geaccrediteerde, trainer.
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Certificaat van Deelname en examen
Pagina
Certificaat van Deelname
Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname (instituuts
diploma).
Examen
Het Engelstalige Certified Data Protection Officer (CDPO) examen bestaat uit open vragen en duurt
3 uur. Het CDPO examen wordt afgenomen op de laatste dag van deze training. Om PECB Certified
Data Protection Officer (CDPO) te worden moet u voldoen aan de PECB Code of Ethics en b
 eschikken
over minimaal 5 jaar werkervaring waarvan 2 jaar op het gebied van privacy en data protection.
Beschikt u nog niet over voldoende werkervaring? Geen probleem. U kunt gewoon het CDPO
examen afleggen. Wanneer u slaagt, ontvangt u de titel Certified Provisional Data Protection Officer
(CPDPO). Zodra u vervolgens voldoende relevante werkervaring heeft opgedaan, kunt u uw CPDPO
titel bij PECB laten omzetten in de CDPO titel.
Examengarantie
Behaalt u onverhoopt het Certified Data Protection Officer (CDPO) certificaat niet de eerste keer,
dan mag u binnen een jaar, geheel kosteloos, het examen nog een keer afleggen.

Praktische informatie
Data en locatie
De training bestaat uit 5 dagen en vindt centraal
in het land plaats. U kunt op de volgende data
deelnemen:
Training I
u 1 t/m 5 oktober 2018
Training II
u 3 t/m 7 december 2018
Lestijden
De lestijden zijn van 09.00 uur tot plm. 17.00 uur.
Kosten
De kosten van de Certified Data Protection Officer
(CDPO) training bedragen € 3.750,- (excl. BTW)
per persoon. In dit bedrag zijn alle lunches, koffie/
thee, documentatie en de kosten van het PECB
Certified Data Protection Officer (CDPO) examen
begrepen.
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Inschrijven
U kunt zich op twee manieren inschrijven:
1. door middel van het online
inschrijfformulier op onze website 
www.imf-online.com; of
2. door het separaat meegestuurde
inschrijfformulier digitaal in te vullen en te
retourneren naar info@imf-online.com.
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Alternatieve opleidingsmogelijkheden
In-company (maatwerk)opleiding
Al vanaf doorgaans 5 á 6 deelnemers kunnen wij elke gewenste opleiding in-house bij u organiseren.
Voordelen van een in-company opleiding
Een in-company training biedt diverse voordelen. Deze:
u
kan volledig op úw organisatie en branche worden toegespitst zodat de inhoud van de training
direct toepasbaar is in uw eigen werksituatie;
u
wordt op de rol, de achtergrond en het (kennis- en opleidings)niveau van de deelnemers afgestemd;
u
draagt bij aan teambuilding en eenzelfde kennisniveau wat draagvlak en motivatie creëert;
u
wordt in uw eigen werkomgeving verzorgd wat tijd en kosten bespaart; en
u
geeft u de ruimte om openlijk discussies te voeren en eigen praktijkcases in te brengen omdat
er geen buitenstaanders aanwezig zijn.
Praktijkgerichte coaching
Indien u een in-company oplossing wenst voor slechts 1 á 2 deelnemers, kunnen wij een p
 raktijkgericht
coachingstraject op maat voor u samenstellen. Wij hebben diverse, zeer ervaren coaches b
 eschikbaar
met een ruime, gedegen kennis van elk gewenst onderwerp. Wij stellen graag samen met u vast
welke doelstellingen u wilt behalen en op welke termijn.
Voor een offerte op maat, toegespitst op úw wensen en organisatie, kunt u telefonisch contact met
ons opnemen op 040 - 246 02 20.
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Ook interessant voor u

Pagina

Data Protection Officer (DPO)
14-delige schriftelijke cursus / digital learning
In deze zeer actuele, praktijkgerichte en gedegen opleiding wordt u opgeleid tot Data Protection
Officer (DPO) volgens de nieuwe Europese Algemene Verordening G
 egevensbescherming (AVG).
In heldere stappen, schema’s, checklists en implementatie matrices worden inzichten, m
 ethodes en
technieken besproken die in elk bedrijf en in elke (publieke) organisatie k unnen worden toegepast.
Privacy & Data Protection in de praktijk van de publieke sector
5-daagse klassikale opleiding
In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de
publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op

het gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA’s,
Big Data, privacy awareness, privacy en de WOB, de WED en privacy bij publiekszaken. Er is
ruimschootsg
 elegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.
Privacy & Data Protection in de praktijk
5-daagse klassikale opleiding
In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan uw organisatie moet voldoen
behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data

protection komen aan bod, zoals de rol en taken van de Data Protection Officer (DPO/FG), Data
Protection Impact Assessment (DPIA), Big Data, de Meldplicht Datalekken, privacy audits, P
 rivacy by
Design (PbD), integratie van het privacybeleid in het informatiebeveiligingsbeleid en tal van andere
privacygerelateerde onderwerpen.
Privacy & Security
3-daagse klassikale training
Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch)
van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag
kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen,
processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar
versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij
de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.
Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
2-daagse klassikale training met IAPP certificering
In de CIPP/E training leert u alles over de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy
en dataprotectie en tevens over de consequenties van de verschillen hierin tussen bijvoorbeeld
Europa en de Verenigde Staten. Deze training leidt op voor het CIPP/E examen van IAPP.
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Certified Information Privacy Manager (CIPM)
2-daagse klassikale training met IAPP certificering
In de CIPM training wordt uw rol als privacy officer met de bijbehorende verantwoordelijkheden
en werkzaamheden behandeld. CIPM is dé internationaal erkende certificering op het gebied van
privacy management. In deze CIPM training leert u hoe u, als privacy officer, Europese en lokale
wet- en regelgeving binnen uw organisatie toepast. U leert onder meer hoe u een organisatiebrede
visie op dataprotectie en privacy kunt bepalen en intern uitdragen en hoe de operationele lifecycle
van een privacy programma eruitziet. Ook leert u hoe u vorm kunt geven aan een privacy team en
hoe u een framework van een privacy programma kunt ontwikkelen en implementeren.
Certified Information Privacy Technologist (CIPT)
2-daagse klassikale training met IAPP certificering
In deze 2-daagse training wordt dieper ingegaan op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving
in een IT omgeving en worden verschillende IT gerelateerde oplossingen aangereikt. Ook komen
onderwerpen als Privacy by Design en de Privacy Operation Lifecycle aan bod.
Data Protection Officer (DPO) in België
15-delige schriftelijke cursus / digital learning
De in 2018 door de AVG verankerde functie van Data Protection Officer (DPO) vereist een
professionaliseringsslag voor de meeste organisaties. In deze gedegen opleiding worden in heldere
stappen, schema’s, checklists, implementatie matrices, methodes en technieken besproken die in
elk bedrijf en in elke (publieke) organisatie kunnen worden toegepast. De complexe Europese wet- en
regelgeving, maar ook specifieke Belgische (uitvoerings)regels worden voor u op een toegankelijke
wijze behandeld. Daarnaast komen tal van multidisciplinaire zaken als IT, security, ISO 27005
risicomanagement, crisismanagement, compliance, governance, ethiek, Business Intelligence (BI)
en projectmanagement aan de orde.
Privacy Impact Assessment (PIA) in de praktijk
2-daagse klassikale training
Het Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de
privacy risico’s van uw dataverwerking. Buiten een aantal omschreven situaties geeft de nieuwe
Europese privacywet (AVG) geen overzicht van dataverwerkingen met een hoog privacy risico. Als
(project)verantwoordelijke zult u dus zelf vooraf moeten inschatten of uw gegevensverwerking een
hoog privacy risico inhoudt. In de praktijk blijkt dit op veel hindernissen te stuiten. In deze actuele en
praktische PIA training leren wij u wanneer en hoe u een PIA moet uitvoeren. U gaat concreet met
uw eigen PIA naar huis!
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Over International Management Forum
International Management Forum (IMF) is al meer dan 25 jaar actief op de Nederlandse markt en biedt
een breed scala aan opleidingen verdeeld over diverse vakgebieden. Internationaal worden onze,
veelal Engelstalige, cursussen en trainingen gekocht en bezocht door organisaties uit meer dan 40
verschillende landen. Onze opleidingen sluiten direct aan bij het professionele belangstellingsniveau
van onze klanten. De inhoud van onze opleidingen wordt in nauwe samenwerking met vooraanstaande
vakspecialisten ontwikkeld. Al onze docenten zijn werkzaam bij gerenommeerde organisaties op de
betreffende (deel)gebieden.
Producten
Wij ontwikkelen en organiseren tal van actuele klassikale trainingen, waaronder (certificerende)
trainingen, masterclasses en post-HBO opleidingen. Daarnaast geven wij diverse hot topical schriftelijke
cursussen uit waarmee u direct aan de slag kunt. Deze schriftelijke cursussen zijn eveneens
beschikbaar in de vorm van digital learning. Waar van belang, sluiten onze opleidingen aan
bij algemeen erkende en internationale certificeringen. Uiteraard kunnen wij - op aanvraag - elke
gewenste opleiding voor u organiseren in de vorm van een (maatwerk) in-company opleiding (bij
meerdere deelnemers) of als praktijkgerichte coaching (wanneer het slechts 1 of 2 personen betreft).
Vakgebieden
De opleidingen bestrijken onder meer de volgende vakgebieden:
u
Privacy & Data Protection
u
BI, Big Data & Data Science
u
IT Security
u
IT 		
u
Informatiemanagement
u
Safety & Security			
u
HRM
u
Logistiek
Docenten
De inhoud van onze opleidingen wordt in nauwe
samenwerking met vooraanstaande vakspecialisten
ontwikkeld. Enkele gerenommeerde 
organisaties
waaraan onze docenten verbonden zijn:
AIIM, Atos Consulting, 
Berenschot, Capgemini,
ConQuaestor, CGI, D
 eloitte, EY (Ernst & Young),
Fox-IT, Grant Thornton, Human Capital Group, Inter
Access, KPMG, KPN Consulting, Le Blanc Advies,
Loyens & Loeff, Nederlands C
 ompliance Instituut
(NCI), Ordina, PwC, RSM Erasmus Universiteit,
Tilburg University, Transfer Pricing Associates,
Twynstra Gudde, Unisys, Verdonck, Klooster &
Associates (VKA) en vele, vele andere.
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Klanten
Pagina
Onze klanten zijn professionals afkomstig uit grote
en middelgrote organisaties, maar ook steeds v aker
uit kleinere 
organisaties. U treft hen aan in alle
branches van het bedrijfsleven, de 
overheid, de
zorgsector, het onderwijs, de financiële sector, etc.
Contact
Wanneer u vragen heeft of een persoonlijk
studieadvies wenst, kunt u contact met ons opnemen
via 040 246 0220 of info@imf-online.com.
Wij helpen u graag!

Non-profit organisaties
Enkele van onze klanten:
Provincie Zuid Holland
De Nederlandsche Bank
Belastingdienst
Rijkswaterstaat
Tweede Kamer der Staten Generaal
Korps Landelijke Politiediensten
Ministerie van Justitie
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Erasmus Universiteit
Gemeente Amsterdam
Waterschap Hollandse Delta
VU Ziekenhuis
UWV
Hogeschool Rotterdam
Gemeente Den Haag
Zuyd Hogeschool
UMC Utrecht
Nationale Bank van België
Academisch Medisch Centrum
Kamer van Koophandel
ROC Amsterdam
Gemeente Eindhoven
Ministerie van Defensie
FNV Bondgenoten
Waterschap Rijn en IJssel
Provincie Overijssel
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Profit organisaties
Enkele van onze klanten:
Organon
KPN
ABN AMRO
Albert Heijn
Capgemini
Philips
ING Bank
Douwe Egberts
Wehkamp
DSM
NS Reizigers
KLM Cargo
Renault Nederland
Univé Verzekeringen
Heineken
Shell Services International
Delta Lloyd
APG
Essent
Achmea
HEMA
Nationale Nederlanden
SNS Bank
Delta
Enexis
Rabobank
Coca Cola
De Goudse Verzekeringen
Urenco
Bolletje
Ballast Nedam
Ahold
Center Parcs
Royal FloraHolland
PostNL
Hewlett Packard
CGI
Centric
TUI Nederland
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