E-LEARNING
Informatieveiligheid en Privacy in de zorg
De ZorgPlus module is vernieuwd! Namens bedenker
PrivacyLab en leverancier Niveo biedt Sleutelnet de elearning aan.
Bekijk hier de demo:
https://login.niveo.nl/paspoort

WAT IS NIEUW?

Gebruikersnaam: DemoAVG
Wachtwoord: Welkom123

Modulaire opbouw
Frisse vormgeving
Meer interactiviteit
Toetsvragen per module
Teksten zijn geactualiseerd
Per toetspoging worden de vragen
gewisseld
2 accreditatiepunten i.p.v. 1
1 of 2-jaarlijkse analyse
cursusstatistieken. Ter bijsturing op
onderwerpen en beleid

VOORDELEN MODULAIRE OPBOUW

Aanbod kan per doelgroep worden samengesteld
Modules kunnen gefaseerd worden aangeboden, bijvoorbeeld verspreid over een
jaar
Meer keuzevrijheid voor organisatie en medewerker
Toetsing per module

STANDAARD MODULES

1. Vertrouwelijke informatie
2. Beveiligingsincidenten
3. Veilig werken
4. Veilig communiceren
5. Onmisbare informatie

In de 5 modules worden de
bewustwordingsaspecten van de
beveiligingsnorm NEN 7510 en
privacywetgeving AVG behandeld. Deze
e-learning wordt medio 2022 aangevuld
met doelgroep-specifieke modules:
Management | Administratief |
Facilitair | Zorg verkort

Medewerkers in de zorg leren veilig omgaan met vertrouwelijke informatie
De cursus maakt AVG levendig door interactie, animaties en prikkelende vragen
Medewerkers kunnen zelf een account aanmaken middels een vouchercode
De e-learning kan worden afgespeeld in de eigen leeromgeving middels LTI, of via onze
leeromgeving
Cursusinhoud wordt constant up-to-date gehouden volgens de nieuwste AVG richtlijnen
Elke medewerker krijgt twee herkansingen om de module te behalen
De cursus wordt per medewerker voor één jaar open gezet
Elke organisatie krijgt een monitoraccount. De monitor is het eerste aanspreekpunt en
monitort de voortgang. Sleutelnet vervult als beheerder de helpdeskfunctie voor de
monitoren
De e-learning is geschikt voor alle medewerkers die in aanraking komen met
cliëntinformatie, zowel administratief als zorginhoudelijk
Men kan twee PE-punten verkrijgen bij deelname aan één van de kwaliteitsregisters
van de V&VN.

PRIJSMODEL SLEUTELNET
PARTICIPANTEN (VAN ANDERE RSO'S)
# AANTAL
VOUCHERS

STAFFELPRIJS

1
75
150
300
500
750
1000

€ 12,50
€ 10,75
€ 10,00
€ 9,25
€ 8,50
€ 7,75
€ 7,00

NIET-PARTICIPANTEN

Aanmelden & meer info:
https://sleutelnet.nl/service/avge-learning/

# AANTAL
VOUCHERS

STAFFELPRIJS

1
75
150
300
500
750
1000

€ 14,50
€ 12,75
€ 12,00
€ 11,25
€ 10,50
€ 9,75
€ 9,00

Bekijk hier de demo: https://login.niveo.nl/paspoort

CONTACT SLEUTELNET:

Gebruikersnaam: DemoAVG

M: Service@sleutelnet.nl

Wachtwoord: Welkom123

T: 071 - 5140130

