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Datalekken komen helaas te veel en te vaak voor. Het is niet de bedoeling dat
belangrijke gegevens op straat komen te liggen en onrechtmatig worden gebruikt. Als
organisatie is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en te weten wat u kunt doen
om datalek-schade te voorkomen. Als er data wordt gelekt, of als er persoonsgegevens
worden verwerkt zonder dat de wet wordt nageleefd, loopt u als organisatie het risico
op een flinke boete.

Het leerarrangement
Om medewerkers bewust te maken van de bescherming van informatie en privacy binnen organisaties bieden
Aegolius en Audittrail een leerarrangement aan waarin u in één portal toegang heeft tot een educatieve game,
een nulmeting, een theoriemodule en een toets. Door middel van het leerarrangement maken uw
medewerkers kennis met de privacywetgeving en wordt er geleerd wat gevoelige en bijzondere
persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat u moet doen als de gegevens
in handen vallen van partijen die geen toegang tot de gegevens mochten hebben.
Het leerarrangement is zeer geschikt voor zowel een-op-een trainingen als voor zelfstudie (e-learning), maar
kan ook als aanvulling op een klassikale training worden gebruikt.

Educatieve game
Het kennisniveau van uw medewerkers kan spelenderwijs worden getest door middel van een educatieve
game. In de vorm van triviant worden er verschillende vragen gesteld en wordt er een score bijgehouden. Het
spelen van een game is laagdrempelig en maakt het leren leuk. Een educatieve game draagt bij aan het
transformeren van medewerkers van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. De medewerkers gaan
hierdoor bewust en gericht aan de slag met het verbeteren van hun kennisniveau.
Als u de educatieve game in uw organisatie wilt inzetten, kunt u zelf het aantal levens en het aantal pogingen
per game instellen, welke score getoond moet worden, of er een verdubbelaar ingezet kan worden en of het
eindklassement zichtbaar moet zijn.
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Nulmeting
Door een nulmeting uit te voeren krijgen uw medewerkers inzicht in het huidige kennis- en
vaardigheidsniveau. Op basis van de resultaten uit de nulmeting krijgen de medewerkers een individueel
opleidingsadvies. Vanuit het opleidingsadvies hebben uw medewerkers direct de mogelijkheid om naar het
betreffende onderdeel in de theoriemodule te gaan, waarop zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Uw
medewerkers leren op deze manier gericht en leren alleen wat gewenst is.

Theoriemodule
In de theoriemodule krijgen de medewerkers uitgebreide informatie over de verschillende facetten van de
bescherming van informatie en privacy. De theoriemodule bestaat uit zes hoofdstukken met theorie,
uitlegvideo’s en oefenvragen. Het doorlopen van de module neemt ongeveer twee uur in beslag.
De theoriemodule bestaat uit de volgende opbouw:
• Inleiding
• Wat zijn persoonsgegevens?
• Bijzondere persoonsgegevens registreren
• Risico's bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
• Meldplicht datalekken
• Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Toets
Na het volgen van de theoriemodule of het spelen van de educatieve game kunt u uw medewerkers toetsen
op de geleerde theorie. Hebben uw medewerkers nu daadwerkelijk genoeg kennis ten aanzien van de
bescherming van informatie en privacy? De toets bestaat uit 37 vragen. Het doorlopen van de toets neemt
ongeveer 30 minuten in beslag. Afhankelijk van het resultaat van de toets kan er een certificaat worden
gedownload.

Nieuwsgierig geworden?
Bent u benieuwd of het leerarrangement ook iets voor uw organisatie is? Doorloop dan via de onderstaande
button de demo.
Doe de demo
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