
FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG/DPO)

Highlights

• European Data Protection Board (EDPB) goedgekeurd procesbenadering
• Hoofddocent is Member International Board of Experts Europrivacy Certification Scheme,  goedgekeurd door de EDPB
• Gratis Software Improvement Scan (SIS-Europrivacy compliant) van uw huidige aanpak
• Certificaat van deelname van het European Institute for Privacy, Audit, Compliance & Certification (EIPACC)
• Certificaat van Registratie in European Register of Data Protection Professionals (RDPP)

EIPACC EU REGISTERED DATA PROTECTION PROFESSIONAL (RDPP)

Gratis Software 
Improvement Scan

Gratis FG/DPO 
Software Licentie 

ZELFSTUDIE

Onderdeel van FG/DPO life long 
learning 

(permanente educatie)

https://eipacc.eu/register-of-data-protection-professionals/


• Het AVG lingo voor de FG/DPO 
• Het AVG en AVG+ toetsingskader voor de FG/DPO 

FG/DPO
BASIS

FG/DPO AVG KERNPUNTEN   VOOR DE FG 
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FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG/DPO)
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eigen tijd, 
tempo en plaats

• FG/DPO Best Practices  
• FG/DPO Certificeringseisen aan de professional

FG/DPO AVG PROFESSIONEEL KADER

3 • Verhoogde AVG dijkbewaking en AVG+ verplichtingen
• Overige taken en verantwoordelijkheden van de FG/DPO

FG/DPO TAKEN, ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

4 • FG/DPO Informeren en adviseren over impact assessments
• FG/DPO aandachtspunten monitoren van verwerkersovereenkomsten (operational risks)

FG/DPO PRAKTIJKOEFENING | IMPACT ASSESSMENTS

5 • FG/DPO Werkprogramma opzet & oprichting
• FG/DPO Werkprogramma management en Rapportages van de FG/DPO  

FG/DPO WERKPROGRAMMA DESIGN & RAPPORTAGES

6 • Open boek examen
• Twee weken de tijd om in eigen tempo het examen af te ronden

FG/DPO WERKPROGRAMMA THUISEXAMEN
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Inclusief

EIGEN TIJD & 
STUDIETEMPO



FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG/DPO)

De naar schatting 500.000 in Europa
benodigde Functionarissen voor

Gegevensbescherming (FGs) beschikken
sinds september 2020 over een door de

eigen Europese Beroepsgroep
goedgekeurd uniek certificeringsschema.

Uw opleiders en trainers van de
Nederlandse Privacy Academie (NPA)

hebben aan de totstandkoming van
deze Europese norm een actieve

bijdrage geleverd.

Uw hoofddocent is een Founding Member of International 
Board of Experts van het Europrivacy Certification Scheme 

dat is goedgekeurd conform de AVG door de European Data 
Protection Board (EDPB) en heeft meer dan 22 jaar ervaring
als Functionaris voor Gegevensbescherming (FG/DPO). In
september 2001 was uw docent in Nederland de allereerste

FG/DPO in de geschiedenis benoemd bij een semi-
overheidsinstelling.
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In uw eigen tempo voorbereiden op de volgende carrière stap
Geef uw carrière een ongekende boost, vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt, vergroot de kans om intern door te
groeien en investeer in uw toekomst. Deze studie is ook geschikt om u voor te bereiden op uw eigen praktijk te starten als
externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG/DPO) Praktijk. In de geschiedenis van privacy opleidingen in Europa 
was deze mogelijkheid om op basis van zelfstudie een Europees gevalideerd certificaat FG niet eerder mogelijk. In het 
nationaal, Europees en internationaal gegevensverkeer wordt het belang van gevalideerde AVG certificeringen steeds 
groter.

Deze zelfstudie is unieke betaalbare mogelijkheid om op te leiden tot functionaris voor gegevensbescherming (FG) zoals
bedoeld in de artikelen 37 t/m 39 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april
2016 (verder kortweg AVG genoemd). De prijs van deze opleidingsmogelijkheid is de laagste in de Europese Unie die 
doorgaans kan variëren van € 1.500 tot wel € 21.000 per deelnemer.

Recentelijk beschikt de FG/DPO over een door de eigen Europese Beroepsgroep goedgekeurd uniek certificeringsschema.
De opleiders en trainers van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) hebben aan de totstandkoming van deze Europese
norm een actieve bijdrage geleverd.

Uw Europees Certificaat Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)
Deze opleiding is gecertificeerd door het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC). Na 
afloop van deze opleiding ontvangt u gegarandeerd een EIPACC Certificaat met bevestiging van conformiteit van kennis
zoals vereist in een of meerdere Europese DPO certificeringsschema’s.

Inschrijving in het European Register for Data Protection Professionals,het grootste Europees Register van gecertificeerde
data protectie specialisten dat steeds vaker door (potentiele) werkgevers wordt gebruikt ter verificatie van genoten
opleidingen door sollicitanten en eigen werknemers.



Gratis Licentie FG/DPO Licentie
FG/DPO Werkprogramma

+
Gratis 100+ Templates voor de 

FG/DPO Praktijk

Een kleine selectie van de unieke Templates
en Checklists van de FG Praktijk:

• Bezoek van de Autoriteit Persoonsgegevens
• Klachtenafhandeling
• DPIA Adviesrapport
• Hoofdlijnen FG Audit
• Gratis DPIA Software (open source)
• Gratis FG e-Updates (bij publicatie)
• Privacybeleid
• Hoofdlijnen Privacy Statement
• Personeelsdossiers
• Profiling
• Online marketing
• Privacy Awareness
• Register van verwerkingsactiviteiten
• Verwerkersovereenkomsten
• Inrichting Beveiliging
• Cameratoezicht op de werkvloer
• Privacy by Design 
• Privacy by Default
• Privacy by Accountability
• Transparantie en bescherming persoonsgegevens
• Data portabiliteit
• Klokkenluidersregeling

Klaargestoomd voor de FG PRAKTIJK
Tijdens deze no-nonsense opleiding leert u onnodig ingewikkelde situaties te voorkomen en uw FG

positionering duidelijk vorm te geven zodat u effectief de organisatie praktisch op weg kunt
helpen op het gebied van AVG compliance

EIGEN TIJD & 
STUDIETEMPO



Na afloop  meteen aan de slag als FG/DPO

Professionele 
Ondersteuning

(optioneel)

EU Gecertificeerd FG/DPO

Volgens de Algemene
Verordening

Gegevensbescherming (AVG)
wordt de functionaris voor

gegevensbescherming
aangewezen op grond van

zijn/haar:
1

Professionele kwaliteiten
en in het bijzonder, zijn/haar

2
Deskundigheid op het gebied

van de wetgeving en de
3

Praktijk inzake
gegevensbescherming en

zijn/haar
4

Vermogen [Skills] de in artikel
39 AVG bedoelde taken te

vervullen

Gratis FG/DPO 
Software Licentie 

ZELFSTUDIE



OPTIONEEL AANVULLENDE FG/DPO SKILLS TRAINING

FG/DPO Vaardigheden

Professionele Senior Skills Trainer
Onder de bezielende leiding van een

van ervaren skills trainer met meer dan
25 jaar praktijkervaring worden

vaardigheden geoefend voor het
realiseren van persoonlijke FG

performance.

ü Individuele leerdoelen
ü De effectieve FG Praktijk
ü Interactieve leercurven
ü Time management
ü Simulaties
ü Sub-groep oefeningen
ü ransparante assessments
ü Succesvol change management
ü Onderhandelen
ü Conflicthantering
ü Communicatieve vaardigheden

en veel meer
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”Actieve kennisverdieping van de FG/DPO is een noodzakelijke voorwaarde
voor het AVG compliance success van collega’s"

å
• De kerntaken van de professionele FG/DPO betreft niet alleen een enkele theoretische invulling van de taken die zijn genoemd in artikel 39 van de AVG maar 

betreft in toenemende mate  ook ‘leadership’ van de FG/DPO waarvoor het tijdig signaleren en anticiperen op de belangrijkste ontwikkelingen cruciaal is.
• Volgens de huidige wet-en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is elke FG/DPO verplicht om actief kennis te vergaren voor onder andere

het monitoren van de accountabilityplicht van de ververkingsverantwoordelijke en verwerker.
• De FG/DPO dient elke werkgever te informeren/adviseren over alle relevante AVG complianceverplichtingen, ook de toekomstige verplichtingen opdat tijdig

beleid hierop kan worden geformuleerd.
• Omdat de FG/DPO op alle niveaus binnen de onderneming actief is, blijft up-to-date kennis essentieel. Bovendien wordt ook in de rechtspraak vaker gerefereerd

aan het belang van pro-actievere bewaking van AVG verplichtingen en het bewijs hiervan dat moet kunnen worden overhandigd aan toezichthouders en eisende
partijen in rechtszaken.

Wat wij beloven

Hands-on bespreking van 
praktische uitdagingen getoetst aan

de hoogste EU goedgekeurde
oplossingen

Heldere instructies voor de optimale voorbereiding
en uitvoering van de FG/DPO Kerntaken

EIGEN TIJD & 
STUDIETEMPO



EU CERTIFICERING VOOR DE FG/DPO EN ORGANISATIE

o Het hoogst leidinggevend managementniveau
o Privacy Office
o Teamleiders
o Projectleiders
o Stuurgroepen
o Afdelingshoofden HR, Legal,

Compliance, IT, Security, Marketing etc.
o Ondernemingsraden
o Toezichthouders op de onderneming

zoals de Autoriteit Persoonsgegevens
AP) en Inspectiediensten

o Betrokkenen (data subjects) en andere
stakeholders van de FG/DPO

ZELFSTUDIEOmdat een deskundig en goed opgeleide,
erkende FG/DPO ook en vooral in het belang is
van de organisatie waar de FG/DPO werkzaam
is, wordt tijdens deze opleiding aandacht
besteed aan het vinden van een
samenwerkingsoptimum voor het realiseren van
AVG compliance met:



DEZE ZELFSTUDIE IS IN HET BIJZONDER GESCHIKT VOOR

1. Eenieder geinteresseerd in privacy en dataprotectie en in het bijzonder FG/DPO | Data Protection Officer
2. FG/DPO (interne en externe)
3. Assistent FG/DPO
4. Adspirant FG/DPO 
5. Lid van het FG/DPO Team
6. General Counsels
7. CISOs, COO, CCO
8. Compliance Officers
9. Risk Officers
10. Project managers privacy, dataprotectie en security
11. Project assistenten
12. Privacy en security juristen 
13. Privacy en security advocaten
14. Privacy en security consultant
15. Privacy en security tech ontwikkelaars
16. Privacy project managers
17. Privacy managers
18. Privacy Solutions Engineers
19. Medewerkers privacy, dataprotectie en security
20. Alle overige geinteresseerden

Certificaat van Deelname
Certificaat van Registratie in het EU  
Register of Data Protection Professionals 

(RDPP)    

Location

Eigen voorkeur  

Websites 
www.privacyacademie.nl

Praktijkgericht, inbreng eigen casus 
en indien gewenst intensieve 
begeleiding, opleiding, coaching en 
praktische ondersteuning
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Na het volgen van deze zelfstudie (basisopleiding) kunt U

1. De AVG taken FG/DPO helder benoemen en praktisch invullen
2. De kernpunten van het FG Werkprogramma omzetten in een praktisch stappenplan
3. Een concrete FG/DPO lijst maken van acties ter invulling van FG/DPO taken (FG Werkprogramma)
4. Het belang van procesefficiency benadrukken van intelligente FG/DPO taakondersteuning
5. Relevante AVG aandachtspunten benoemen ter bespreking ter vergroting van awareness
6. De hoofdonderdelen van privacy beleid onderscheiden en toepassen
7. De hoofdstukken benoemen van een AVG kerncompetentiekaart ten behoeve van collega’s
8. Een FG/DPO checklist maken voor het werven van de juiste talenten
9. Concrete input verstrekken aan stakeholders over relevante ontwikkelingen
10. Een privacy agenda maken voor overleg met het management 
11. Zich profileren als FG/DPO Professional gecertificeerd door het Europees Certificerings Instituut (EIPACC)
12. Zich inschrijven in het EU Register of Data Protection Professionals (RDPP)

en veel meer

Europees Certificaat 
Registratie in het European Register
of Data Protection Professionals (RDPP)    

Location

Eigen voorkeur  

Websites 
www.privacyacademie.nl

Bijzonder aantrekkelijke tarieven & 
optionele career development voor 
studenten & alumni HBO/WO

INSCHRIJVEN

Gratis FG/DPO 
Software Licentie 
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UW 
Investering
€ 999 (ex. 21% BTW)

INCLUSIEF
1. Officieel EIPACC Certificaat
2. Inschrijving in het European Registration Data 

Protection Professionals (RDPP)
3. Praktijkboek FG – Leidraad voor een professioneel

Werkprogramma
4. Meer dan 100 templates voor de FG Praktijk

en veel meer

UW 
Opleidingsadviseur

Myrthe van Baalen
Nederlandse Privacy Academie (NPA)

opleidingsadviseur@privacyacademie.nl

Gratis FG/DPO 
Software Licentie 

100 %
Slagingsgarantie

voor uw Certificaat
met Europese

(EIPACC) validatie

ü Personalized European Certificate
ü Registratie in het Europees Register

van FG's (onderdeel van de
European Register of Data
Protection Professionals - RDPP)

ü Begeleiding op basis van
Praktijkboek FG – Leidraad voor een
professioneel werkprogramma

ü Gratis meer dan 100 FG/DPO-
Templates en Checklists voor de FG 
Praktijk

ü Beproefde leermethoden en
leerprogramma’s conform door EU  
goedgekeurde processen
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