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De Europese integratie 

als bron van 

onderwijsinnovatie 



met veel liefde voor 

LIDY 

die dit mogelijk heeft gemaakt 



De Europese integratie 
als bron van 

onderwijsinnovatie 

- een onderzoek naar de betekenis en de resultaten 

van de internationalisering 

in het voortgezet onderwijs in Nederland -

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam 
op gezag van de Rector Magnificus 
prof. mr. P.F. van der Heijden 
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 
commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

op woensdag 23 juni 2004, te 10.00 uur 
door Gerrit Hendrik Oonk 
geboren te Wieringerwaard 
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