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Informatie voor de onderzoeken door het Fraunhofer IMW 
 

In het kader van het project "Return on Education" worden vragenlijsten door ons verwerkt. Hierna 

informeren wij u over de betrokken gegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt. 

 

1. Wie werkt er aan het project? 

Verantwoordelijk voor de verwerking van het project is: 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

Hansastraße 27c 

80686 München 

Deutschland 

voor hun Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW (hereinhafter 

Fraunhofer-IMW) 

 

Wetenschappelijk contact: 

Naam: Agens Vosen 

E-mail: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

 

U kunt onze contactpersoon voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@imw.franhofer.de . 

 

2. At wordt er onderzocht en waarvoor is de vragenlijst nodig? 

Het Fraunhofer IMW onderzoekt in opdracht van Festo Didactic SE het onderzoeksthema "Return on 

Education". Doel van het project is het effect van opleidingsmaatregelen (bijscholing) in verschillende 

contexten te evalueren. In de studie zal het effect van de opleidingen op procesinzicht, 

probleemoplossingstechnieken en -methoden worden onderzocht. De achtergrond is dat de 

behoefte aan bijscholing blijft toenemen, vooral tegen de achtergrond van levenslang leren, 

digitalisering en automatisering. 

Met behulp van de vragenlijsten moeten de feedback en het effect van de bijscholingsmaatregelen 

bij de werknemers worden verzameld. Het invullen van de vragenlijsten is vrijwillig. Er worden geen 

persoonsgegevens verzameld. Dit betekent dat er geen namen of andere identificerende informatie 

wordt verzameld. Alle informatie in de vragenlijsten wordt vertrouwelijk behandeld.  

De vragenlijsten worden maandelijks verzameld. Deze worden vervolgens door de 

projectmedewerkers geanalyseerd. De resultaten worden gebruikt in publicaties en presentaties 

zonder vermelding van de individuele vragenlijsten. 
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Worden er persoonsgegevens gevraagd? 

Er worden geen persoonsgegevens verzameld. 

Hoe lang worden de vragenlijsten bewaard? 

De gegevens uit de vragenlijsten worden na afloop van het project (30.06.2024) gewist. 

 

3. Wie ontvangt de gegevens 

De vragenlijsten worden alleen door het Fraunhofer IMW bekeken en geëvalueerd. De vragenlijsten 

worden niet doorgegeven aan externe ontvangers. 

Ontvangers in derde landen 

De vragenlijsten worden niet doorgegeven aan een derde land. 

 

Informatie en vragen 

Heeft u vragen over het project of over het gebruik van de vragenlijsten? 

Neem gerust contact op met: 

 

Naam: Agens Vosen 

E-mail: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

of 

 datenschutz@imw.fraunhofer.de.  
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