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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 

De ideale mogelijkheid om constant bij te blijven in de 
wereld van GDPR. Elk kwartaal organiseren we op 3 
verschillende locaties een hele dag vol met 
interessante topics. Met deze abonnementsformule 
krijg je dus op een jaar tijd 4 opleidingsdagen

Planning: 

Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

Opleiding wordt  georganiseerd 

Uur/uren: 7u/dag 

Plaats(en): Mechelen/Gent/Louvain-La-Neuve 

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

Stay Tuned as DPO

•sessie 1 - 2021 :

• 9 februari- Gent //16 februari- Mechelen// 23 
februari- Louvain-La-Neuve (FR)

•sessie 2 - 2021:

• 1 juni- Mechelen //8 juni – Louvain-La-Neuve 
(FR) //15 juni – Gent

•sessie 3 - 2021

• 7 september- Mechelen //14 september – 
Gent //21 september – Louvain-La-Neuve (FR)

•sessie 4 - 2021:

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

7u / dag - 4 x jaar 

Doelstelling(en) 

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

Samenvatting van de inhoud 

In de voormiddag kijken we met juridische ogen naar 
wat er de afgelopen 3 maanden is gebeurd op het vlak 
van de GDPR en zoomen we in op enkele vernieuwde 
juridische aspecten van de wetgeving.

In de namiddag focussen we op de praktische 
implementatie en het beheer van 
gegevensbescherming in de organisatie, waarbij ook 
op enkele technische trends en nieuwigheden zal 
worden ingespeeld.

Op deze manier krijgt u een unieke kans om uw 
technische, organisatorische en juridische kennis op 
peil te houden. Er is naast het theoretische aspect ook 
telkens aandacht voor een praktijkgedeelte.

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  
Bert Verschelde - DPO
Johan Van Den Driessche - Advocaat
Vincent Bueckenhout - VDAB
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