Opleidingsmogelijkheden privacy, gegevensbescherming
en informatiebeveiliging
Opleidingslocaties: Den Haag (Frankenslag 137) & Eindhoven (High Tech Campus 9)

Introductie, Duthler Academy (2014)
“Onze uitdaging is om gegevensbescherming en privacy een
natuurlijk onderdeel van organisaties te laten zijn. Wij richten ons
op de verdere professionalisering van het relatief jonge vakgebied
van de FG. Het omvat onderwijs en het delen van kennis
(community), bewustmaking en hulpmiddelen die standaard
naleving garanderen”.
Duthler Academy is een vooraanstaand opleidingsinstituut op het
gebied van privacy en gegevensbescherming met opleidingslocaties
in Den Haag en Eindhoven.

Opleidingsmogelijkheden
en bijeenkomsten

• Opleiding Functionaris voor
Gegevensbescherming
• Driedaagse Speed up Courses
• Business & Legal;
• BIO.
• Losse modules & In-company trainingen
• Bewustwordingsprogramma voor de
werkvloer
• Informatiebijeenkomsten
• Op Weg Naar Huis - bijeenkomsten

Opleiding FG
Modulen (30)
• Formeel-Juridisch (7 modules)
• Governance en Compliance (7 modules)
• Materieel (12 modules)
• Assessments en Audits (4 modules)
Tijdsbesteding: per module ongeveer 20 uur;
16 uur zelfstudie inclusief tentamen, 4 uur
workshop
Meer informatie, startmomenten en
downloaden folder:
https://www.duthleracademy.nl/opleidingfunctionaris-voor-gegevensbescherming/

Start Speed up Course
Business & Legal
De Speed up Courses geven u als cursist de
basisinformatie die u in de dagelijkse praktijk
als sleutelfunctionaris nodig heeft om de juiste
beslissingen te nemen over privacy en
gegevensbescherming.
U krijgt toegang tot de e-learning omgeving
van de 6 modules en deze toegang houdt u na
afloop van de Speed up Course.

Meer informatie, startmomenten en
downloaden folder:
https://www.duthleracademy.nl/opleidingenkennis/speed-up-courses/speed-up-coursebusiness-legal/

Start Speed up Course
BIO
In deze driedaagse Speed up Course staat de
BIO centraal en leer je hoe je deze kan
implementeren binnen jouw eigen onderdeel
van de overheid.
De BIO is een baseline voor
overheidsinstellingen die moet zorgen dat de
beveiliging van informatie(systemen) bij deze
instellingen verbeterd wordt. Omdat alle
instellingen met een gelijke baseline gaan
werken wordt beoogd dat gegevens veiliger
gedeeld kunnen worden binnen de diverse
overheidslagen.
Meer informatie, startmomenten en
downloaden folder:
https://www.duthleracademy.nl/opleidingenkennis/speed-up-courses/driedaagse-speed-upcourse-implementeren-van-de-bio/

Bewustwordingsprogramma
voor de werkvloer

Met het Bewustwordingsprogramma voor de
werkvloer wordt kennis opgebouwd en het
bewustzijn van medewerkers aantoonbaar
vergroot, zonder dat de medewerkers te zwaar
worden belast.
Na afloop ontvangen uw medewerkers een
certificaat dat één jaar geldig is. De uitkomsten
van het programma kunnen worden opgenomen in
de administratie als bewijs van effectieve werking
van de getroffen beheersmaatregel.
Meer informatie en downloaden folder:
https://www.duthleracademy.nl/opleidingenkennis/awareness-programma/

Modules en incompany trainingen
30 modules kunnen individueel worden
gevolgd en wij bieden de mogelijkheid Incompany trainingen af te nemen op basis
van de modules, zie:
https://www.duthleracademy.nl/modules/
Marlous Cramer
Opleidingscoördinator
Tel: +31 (0)70 – 392 22 09
Mail: m.cramer@duthler.nl

Informatiebijeenkomsten
Tijdens deze bijeenkomsten kunt u al uw vragen stellen over de
verschillende opleidingen, modules en cursussen van Duthler
Academy. Onze professionals voorzien u graag van een passend
antwoord en advies.
De bijeenkomsten starten altijd om 16:30 tot 17:30. Het komt voor
dat de bijeenkomst uitloopt. Het programma ziet er als volgt uit:
•

Welkom en voorstellen van docenten, studenten en gasten;

•

Voorlichtingen opleidingen en mogelijkheden;

•

Een kijkje in een willekeurige module van de opleiding FG;

•

Bewustwordingsprogramma voor op de werkvloer;

•

Tijd voor een drankje, hapje en een praatje.

Meer informatie en momenten:
https://www.duthleracademy.nl/informatiebijeenkomsten/

Op Weg naar Huisbijeenkomsten
Duthler Academy organiseert regelmatig Op
Weg Naar Huis-bijeenkomsten in Den Haag,
Eindhoven en Zwolle.
Iedere bijeenkomst heeft een eigen onderwerp
en een eigen thema. De bijeenkomsten
beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer
anderhalf uur. Makkelijk dus om even langs te
komen ‘op weg naar huis’.
Meer informatie, thema’s en momenten:
https://www.duthleracademy.nl/opleidingenkennis/op-weg-naar-huis-bijeenkomsten/

Samenwerkingen
en voordelen
Duthler Academy werkt samen met diverse
platforms en netwerken.
• Participanten van het Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming
(CIP) krijgen 15% korting op het gehele
aanbod
• Leden van Intrakoop krijgen 10% korting
op de opleiding FG, Speed up Courses en
losse modules.
Particulieren en overheidsinstellingen zijn
vrijgesteld van BTW.

Dank voor uw aandacht
en wij hopen u snel te
ontmoeten!

Marlous Cramer
Opleidingscoördinator
Tel: +31 (0)70 – 392 22 09
Mail: m.cramer@duthler.nl

