
2/4 / FSMA_2018_05-1 dd. 8/05/2018 

/ FSMA 

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling Data Protection Institute 

Onderwerp/titel van de opleiding 

Publiek/doelgroep 

Bedoeld voor juristen die meer inzicht willen krijgen in 
de technologische gevolgen van GDPR en hoe men 
best met ICT diensten over het thema praat. We 
verwachten van elke deelnemer juridische kennis van 
GDPR en gebruikservaring met ICT 

Planning: 

Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

Opleiding wordt wekelijks georganiseerd 

Uur/uren: 7u/dag – 14 uren/week

Plaats(en): Mechelen/Gent/Antwerpen/Zaventem

 (aanvang - einde): 09-17u Pauze van 
1u Nieuwe data 2021: 

•NL:

• 18 tem 19 januari 2021
• 10 tem 11 mei
• 27 tem 28 september
• 6 tem 7 december

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

7u / dag – 14u / week 

Doelstelling(en) 

- Juristen laten meepraten met de
technische dienst

- Inzicht geven in soms vage begrippen

Samenvatting van de inhoud 

Deze 2-daagse opleiding is de ideale introductie in het 
kennisdomein van informatieveiligheid, specifiek 
gericht op juristen en advocaten. We overlopen de 
belangrijkste technische begrippen uit de General 
Data Protection Regulation (GDPR) en vertalen deze 
naar verstaanbare concepten die een ICT afdeling 
gebruikt. We behandelen praktische thema’s zoals het 
uitvoeren van risico-analyses en raamwerken voor 
informatieveiligheid zoals ISO 27001, data protection 
by design en default, Privacy Enhancing Technology 
(PET) en Privacy-Invading Technologies (PIT). Dit alles 
passen we tijdens deze opleiding toe aan de hand van 
verschillende praktijkcases.

Vorm Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) 

Lesmateriaal 

Syllabussen & Slides 

De presentaties worden verspreid onder de 
deelnemers. De cursisten krijgen 
achtergrondmateriaal digitaal aangereikt.
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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  
Christophe Balduck – Externe DPO  
Herman Maes - Externe DPO
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