
                                                

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Het is belangrijk dat schoolbesturen in actie komen. 

Aan de leden van VOS/ABB wordt in samenwerking met Wille Donker advocaten een dienstverleningspakket aan-

geboden dat bestaat uit de volgende onderdelen.  

 

I.  Privacyhandboek (€ 1.500,00 exclusief btw) + introductiebijeenkomst 

De reguliere prijs waarvoor Wille Donker advocaten het handboek in andere branches en sectoren aanbiedt is 

€ 1.995,00. Leden van VOS/ABB ontvangen met een bestelling via VOS/ABB dus een korting van bijna 25% op het 

handboek. Tijdens de introductiebijeenkomst krijgt u algemene voorlichting over de AVG en uitleg over het 

Privacyhandboek. 

 

II.  Privacyhandboek inclusief twee extra werkbijeenkomsten (€ 2.250,00 exclusief btw) 

Schoolbesturen die bij de implementatie ondersteuning willen, kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan twee 

werkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden één of meerdere thema’s uit het privacyhandboek nader 

uitgediept. Tijdens de bijeenkomsten kunnen ook vragen worden gesteld aan een van onze privacy-advocaten en 

met andere schoolbesturen van gedachten worden gewisseld over implementatievragen.  

 

III. Keuze extra dienstverlening 

A. Helpdeskondersteuning (€ 500,00 exclusief btw)  

In aanvulling op de werkbijeenkomsten kunnen schoolbesturen kiezen voor drie uur helpdeskondersteuning 

door Wille Donker advocaten. Tot de helpdeskdienstverlening wordt gerekend: 

- Vragen over de inhoud en het gebruik van het privacyhandboek en de bijlagen bij het handboek; 

- Vragen over de toepassing van de AVG in de onderwijspraktijk. 
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B. Juridische dienstverlening (€ 1.000,00 exclusief btw)  

Schoolbesturen die tijdens het implementatietraject gebruik willen maken van inhoudelijke juridische en be-

leidsmatige ondersteuning en advisering die betrekking heeft op het op maat maken van het privacyhandboek, 

kunnen vijf uur juridische dienstverlening inkopen. Tot de juridische dienstverlening behoort: 

- beoordelen en/of aanpassen van verwerkersovereenkomsten; 

- assisteren bij of bijdragen aan opstellen van beleidsdocumenten en protocollen; 

- ondersteuning en advies bij invullen van het register van verwerkingsactiviteiten; 

- ondersteuning en advies bij uitvoering van de gegevensbeschermingseffectbeoordelingen. 

 

IV.  Totale dienstverleningspakket (Privacyhandboek inclusief twee extra vervolgbijeenkomsten en extra 

dienstverlening) 

De bijeenkomsten en de (juridische) dienstverlening kunnen vanwege het collectieve karakter zeer scherp geprijsd 

worden aangeboden. Leden van VOS/ABB ontvangen op alle onderdelen van de dienstverlening een minimale 

reductie van 20% op de reguliere tarieven aangeboden. 

Als extra ledenvoordeel wordt door Wille Donker advocaten schoolbesturen die direct het totale dienstverlenings-

pakket afnemen een extra reductie tot 15% op het gehele dienstverleningspakket aangeboden.  

A. Schoolbesturen die direct kiezen voor het totale dienstverleningspakket inclusief helpdeskdienstverlening (II. 

en III.A.) betalen in plaats van € 2.795,00 éénmalig € 2.495,00 exclusief btw. 

 

B. Schoolbesturen die kiezen voor het totale dienstverleningspakket inclusief juridische dienstverlening (II. en 

III.B.) betalen in plaats van € 3.250,00 éénmalig € 2.795,00 exclusief btw. 


