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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling Data Protection Institute 

Onderwerp/titel van de opleiding Data Protection Certificatie training 

Publiek/doelgroep 

Eenieder die binnen een organisatie betrokken is bij de 
verwerking van persoonsgegevens of personen die de 
conformiteit met de nieuwe wetgeving dienen aan te 
tonen 

Planning: 

Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

Opleiding wordt wekelijks georganiseerd  

Uur/uren: 7u/dag – 35 uren  

Plaats(en): 
Mechelen/Brussel/Diegem/Gent/Antwerpen/Louvain 
La Neuve/ Nivelles Duur (aanvang - einde): 09-17u 
Pauze van 1u Nieuwe data 2021: 

•NL: 

• 11 tem 15 januari 2021 
• 8 tem 12 februari 2021 
• 15 tem 19 maart 2021 
• 19 tem 23 april 2021 
• 17 tem 21 mei 2021 
• 14 tem 18 juni 2021 
• 5 tem 9 juli 2021 
• 23 tem 27 augustus 2021 
• 13 tem 17 september 2021 
• 11 tem 15 oktober 2021 
• 15 tem 19 november 2021 
• 13 tem 17 december 2021 

•FR 

• 22 tem 26 februari 2021 
• 3 tem 7 mei 2021 
• 28 juni tem 2 juli 2021 
• 23 tem 27 augustus 2021 
• 22 tem 26 november 2021 



  
3/4 / FSMA_2018_05-1 dd. 8/05/2018  

/ FSMA 

Aantal opleidingsuren (-punten) die in 
aanmerking komen in het kader van de 
permanente opleiding van de compliance-
officers 

7u / dag – 35u / week  

 

Doelstelling(en) 

-Begrip over de regels van de nieuwe 
Europeseverordening 

-Praktisch inzicht, methodiek om in regel tezijn/blijven 
met de nieuwe regels bij het verwerkenvan 
persoonsgegevens. 

-Toepassing van het wettelijke kader, praktischecase 

Samenvatting van de inhoud 

Deze 5-daagse training bereidt u voor op de functie van 
Data Protection Officer voor uw bedrijf. We geven een 
overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving inzake 
gegevensverwerking, de General Data Protection 
Regulation. Verder wordt de taak van Data Protection 
Officer in detail uitgelegd. We behandelen tijdens deze 
cursus praktische thema’s zoals het uitvoeren van 
risico-analyses, de toepassing van cryptografie, het 
opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over 
het veiligheidsplan. Dit alles passen we tijdens deze 
opleiding toe aan de hand van verschillende 
praktijkcases. We bespreken het verwerken van 
persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen 
zoals personeelsbeheer en direct marketing. We leren 
uop een praktische manier technieken aan om uw 
rolmet glans te kunnen uitvoeren. Deze opleiding 
wordtafgesloten met een certificatie-examen. Deze 
opleiding is erkend voor CPE credits: succesvolle 
deelname aande opleiding (behalen examen) staat 
gelijk aan 39 CPEcredits. 

Vorm Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) 

Lesmateriaal 

Syllabussen & Slides 

De presentaties worden verspreid onder de 
deelnemers. De cursisten krijgen achtergrondmateriaal 
digitaal aangereikt. De cursisten ontvangen ook een 
Codex. 
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Inhoud van de opleiding 

Gelieve, in punt 3 van de mededeling 
FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het 
nummer van het(de) thema(‘s) te 
identificeren dat(die) tijdens de opleiding 
aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te 
vermelden in de daartoe voorziene ruimte 
aan de rechterkant van deze tabel. 

Voor elke opleidingsinhoud met betrekking 
tot punt C van voornoemde mededeling, 
dienen het thema alsook het verband met 
en het belang voor de complianceofficers 
te worden vermeld in de daartoe voorziene 
ruimte aan de rechterkant van deze tabel. 

Deze cursus behandelt volgende thema's, zoals 
beschreven in de mededeling FSMA_2018_05: 

• A1 : Wettelijke & regelementaire kader 
• A14 : de privacywetgeving 
• B1 : Wettelijke & regelementaire kader 
• B12 : de privacywetgeving 

Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep  

Peter Berghmans - Zaakvoerder Data Protection 
Institute  
Bart Van Buitenen – Externe DPO  
Johan Vandendriesche - Jurist  
Christophe Balduck – Externe DPO  
Maarten Stassen - Jurist  
Bart Van den Brande – DPO 
Philippe Raïda 
Florence de Villenfagne – DPO 
Jean-Simon Cornelis – DPO 
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