
Partners in verbetering

Traineeship Data, 
Informatieveiligheid en 
Privacy

Meer dan 14 

jaar ervaring 

met opleiden 

en begeleiden 

van trainees

Doorstroming 

tot volwaardig 

adviseur  

Data & dienst-

verlening

Een groot 

netwerk met 

betrokken 

BMC-adviseurs

Afgestudeerde  

hoog-opgeleide  

trainees

36 uur per week inzet 

bij opdrachtgevers in 

de publieke sector, 

gecombineerd met 

trainingen via het BMC 

Ontwikkelcentrum

14 24 1000900
jaar maanden adviseurs

2
jaar



Wat heeft BMC jou te bieden?

Het traineeship duurt twee jaar en is verdeeld in 

drie blokken van acht maanden. In het eerste jaar 

werk je gemiddeld vier dagen in de praktijk.  

Je trainingen volg je één dag in de week en in de 

avonden. Daarnaast maak je tijd vrij voor het 

bestuderen van het studiemateriaal. In het 

tweede jaar kun je kiezen voor een 

uitstroomprofiel in de richting van data, 

informatieveiligheid of privacy. Zo laat je het 

traineeship volledig aansluiten bij jouw wensen en 

talenten. Gedurende het hele programma word je 

intensief begeleid door onze ontwikkelmanager. 

Daarnaast krijg je een ervaren adviseur als buddy 

die jouw vragen beantwoordt of je ondersteunt 

tijdens je traineeship. 

Direct de praktijk in

Naast de trainingen ga je ook actief aan de slag 

met opdrachten bij verschillende opdrachtgevers 

in de publieke sector. Dit zijn vooral gemeenten, 

maar ook ministeries, onderwijs- en  

zorgorganisaties behoren tot de mogelijkheden. 

Je wordt ingezet voor praktijkopdrachten bij 

diverse opdrachtgevers. Door verschillende 

opdrachten uit te voeren krijg je de kans om te 

ervaren welke functies en welke richting echt  

bij jou past.

Ondernemerschap, digitaal werken, schrijfvaardigheden en 
presenteren zijn enkele van de competenties die je als trainee 
bij BMC ontwikkelt. Samen met collega-trainees volg je 
trainingen en workshops en werk je aan concrete opdrachten 
in de dagelijkse praktijk. Zo doe je veel inhoudelijke kennis op 
over omgaan met data, informatieveiligheid en privacy. Ook 
krijg je al snel een helder beeld van het werken voor BMC bij 
onze opdrachtgevers in de publieke sector. Echt wat voor jou?



Startdatum nieuwe traineeship

Kijk voor de eerstvolgende startdatum op 

www.bmc.nl/traineeships

Soorten opdrachten

Voorbeelden van opdrachten op het gebied  

van data: 

•   het bouwen van dashboards en 

prognosemodellen voor gemeenten. Op basis 

hiervan kunnen bijvoorbeeld de uitgaven aan 

jeugdhulp voor de komende jaren worden 

voorspeld of kan het aantal gasloze huizen 

worden gemonitord. 

Voorbeelden van opdrachten op het gebied  

van privacy:

•  ondersteuning van een senior adviseur of 

managing consultant bij het uitvoeren van een 

DPIA (Data Protection Impact Assessment) 

•  werken aan juridische vraagstukken rondom  

de AVG. 

Voorbeelden van opdrachten op het gebied  

van informatieveiligheid:

• het opstellen van informatieveiligheidsbeleid

•  het maken van een BIO-scan (Baseline 

Informatiebeveiliging Overheid), waarbij je 

onderzoekt in hoeverre de gemeente voldoet 

aan de eisen van BIO. 

Functie-eisen

Om deel te nemen aan het traineeship Data, 

Informatieveiligheid en Privacy is het volgende op 

jou van toepassing:

•  je hebt een HBO- of WO-diploma op het gebied 

van Bedrijfskundige Informatica, Rechten,  

Data Science, Bestuurskunde of een 

vergelijkbare studie

•  je bent op zoek naar een plek om jezelf snel te 

ontwikkelen na je studie.



Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Partners in verbetering

Meer informatie en contact

Wil je meer informatie of wil je een (vrijblijvende) afspraak maken? Neem dan contact op met  

Recruitment Consultant Diana Ouwehand van het Domein Data & Dienstverlening.

Diana Ouwehand

recruitment consultant

06 - 22 86 80 62 

diana.ouwehand@bmc.nl


