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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling Data Protection Institute 

Onderwerp/titel van de opleiding 

Publiek/doelgroep 

bedoeld voor DPO’s die al hun eerste stappen in de 
praktijk hebben gezet en zich willen bijscholen op het 
gebied van de praktische GDPR implementatie en de 
allerlaatste GDPR evoluties. 

Planning: 

Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

Opleiding wordt  georganiseerd 

Uur/uren: 7u/dag – 14 uren/week

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

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

•NL:

• 25 tem 26 januari 2021
• 25 tem 26 mei 2021
• 29 tem 30 september 2021
• 8 tem 9 november 2021

Data Risk Management
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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) 

- Bijscholing voor DPO's
- Implementatie van de nieuwste
trends

Samenvatting van de inhoud 

De DPO Professional Update cursus is voor de DPO-er 
die dagdagelijks met de materie aan de slag gaat en 
nood heeft aan het uitwisselen van ervaringen en het 
bijscherpen van kennis. In plaats van de theorie 
opnieuw uit te vinden gaan we in deze opleiding in op 
de praktische uitdagingen waarmee een DPO-er 
geconfronteerd wordt. De opleiding wordt gegeven 
aan de hand van 4 praktijkgerichte workshops over 
volgende thema’s:

Het inbedden van GDPR in een management systeem
Het uitvoeren van een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Het afhandelen van een gegevenslek
Informatieveiligheidsaspecten met de focus op 
gegevensbescherming bij ontwerp en als 
standaardinstelling.

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  
Maarten Stassen - Jurist  
Bart Van Buitenen - Technical DPO
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