
Als leren je lief is

Angela Groen 
 
Angela Groen is sinds 2010 werkzaam bij  
de CED-Groep als senior adviseur en  
accountmanager. Na haar opleiding aan de 
Hogeschool voor Economische Studies  
(afgestudeerd in International Management) 
werkte zij voornamelijk in commerciële  
(internationale) functies in het bedrijfsleven.  

In 2010 maakte zij de overstap naar de onderwijssector waar 
zij een netwerk opbouwde binnen een brede klantenkring  
(kinderopvang, voor- en vroegscholen, primair onderwijs,  
gemeentes en samenwerkingsverbanden po en vo). Sinds 
2017 is zij betrokken als projectleider AVG bij de ontwikkeling 
van een praktijkgericht ondersteuningsaanbod voor deze  
klanten. Daarbij is zij de extern klachtencoördinator voor de 
CED-Groep en is zij geschoold als externe Functionaris voor 
Gegevensbescherming. Angela is een enthousiaste team- 
speler met helicopterview, breed geïnteresseerd en klant- 
gericht. Ze bezit een sterk analytisch vermogen, kent alle 
doelgroepen en opereert gemakkelijk in alle lagen daarin.  
Als externe FG is zij een betrouwbare partner; kritisch maar 
oplossingsgericht. 
 
Marion van der Horst 

 
Marion van der Horst werkt sinds 2000 bij de 
CED-Groep als ict-staffunctionaris. In 2017 
voorzag zij dat de wijzigingen die de AVG van 
organisaties vraagt aanzienlijk zouden zijn. 
Zij liet zich scholen als Functionaris voor  
Gegevensbescherming en ontwikkelde een 
AVG-begeleidingsaanbod, waarmee het  

onderwijs en de kinderopvang stapsgewijs door de verplichte 
wetswijzigingen worden geleid. Door de jarenlange ervaring in 
deze sectoren weet Marion wat ertoe doet op de werkvloer.  
Ze maakt de complexe wetswijzigingen praktisch toepasbaar 
op elk niveau. Inmiddels is Marion fulltime AVG-adviseur en 
in- en externe Functionaris voor Gegevensbescherming.  
Marion is zeer accuraat, vasthoudend en klantgericht. Ze is 
onderzoekend en denkt mee met de klant om passende  
oplossingen bij problemen te bedenken. Haar ict-achtergrond 
is van grote waarde bij verschillende privacyvraagstukken.  
Zij vertaalt taaie juridische onderwerpen op een luchtige en 
praktische manier naar de praktijk en maakt zo de AVG voor 
iedereen begrijpelijk.  

Swaan Smit 
 
Swaan Smit studeerde in 1986 af aan de  
Pedagogische Academie en in 1991 als  
onderwijskundige. Zij werkte in het bedrijfs-
leven, bij de Politieacademie en ook binnen 
het basisonderwijs als leerkracht en  
specialist hoogbegaafdheid. Sinds 2015 werkt 
Swaan bij de CED-Groep als ontwikkelings- 

en onderzoeksadviseur. In deze functie hield zij zich bezig met 
uiteenlopende projecten en verdiepte zij zich vol enthousiasme 
in allerlei onderwijskundige thema’s, zoals formatieve  
evaluatie, vaardigheden van de 21e eeuw, maar ook onderwijs-
didactiek. Swaan werkt ook met veel plezier aan ict-projecten 
en ze helpt de onze trainers de overstap te maken naar  
blended onderwijs. Ook de juridische kant van het onderwijs 
heeft haar interesse. Vorig jaar heeft zij zich bijgeschoold in  
de privacy-wetgeving. Sindsdien hielp zij al heel wat scholen 
en samenwerkingsverbanden om te voldoen aan de eisen van 
de AVG. Tijdens de AVG-begeleidingstrajecten gaat zij heel  
pragmatisch te werk: “scholen hebben al zoveel administra-
tieve verplichtingen en zitten niet op extra werk te wachten. 
De kunst is om oplossingen aan te bieden die behapbaar en 
realistisch zijn voor de dagelijkse schoolpraktijk”. 
 
José Schildwacht  

 
José Schildwacht is haar loopbaan begonnen 
in 1990 als leerkracht basisonderwijs. In de 
loop van de jaren is zij doorgegroeid van  
locatieleider naar schoolleider en in 2015  
behaalde zij de opleiding Directeur Primair 
onderwijs Vakbekwaam. Na de opleiding 
Functionaris Gegevensbescherming (DPO) in 

2019 is zij gaan werken als functionaris gegevensbescherming 
bij een schoolbestuur. Sinds 2021 werkt ze als FG/AVG  
adviseur bij de CED-Groep. Door de jaren heen heeft zij veel 
ervaring opgedaan met het leerlingadministratieprogramma 
ParnasSys en kan zich daarin een specialist noemen. Door 
haar jarenlange ervaring op de werkvloer is zij in staat het 
evenwicht te vinden tussen wettelijk en werkbaar. José geniet 
van persoonlijk contact met de scholen en besturen en vindt 
het belangrijk maatwerk te leveren, waardoor de school- 
besturen ontzorgd worden. 
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