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Dankwoord 

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de inzet van honderden docenten en 
schoolleiders en duizenden leerlingen in de afgelopen vijftien jaar. Op basis van deze 
stroom aan internationaliseringsactiviteiten waren ruim honderd scholen bereid 
daadwerkelijk deel te nemen aan de diverse onderzoeksonderdelen: ik heb deze 
medewerking bijzonder op prijs gesteld. 
Vanaf het moment waarop ik mijn onderzoeksvoorstel heb voorgelegd tot en met de 
mededeling dat mijn manuscript was aanvaard, is er sprake geweest van een bij
zondere werkrelatie met mijn promotor prof. dr. Jaap Dronkers. Ons geregeld overleg 
in de afgelopen jaren was altijd constructief, stimulerend en gericht op een zo weten
schappelijk mogelijke aanpak van het onderzoek. Ik heb telkens na afloop van onze 
gesprekken, bladerend in de conceptteksten en tabellen, moeten vaststellen dat de 
kritische opmerkingen van 'mijn leermeester' geheel juist waren geweest. 
De inspirerende werkomgeving van mijn promotor - het Europees Universitair In
stituut in San Domenico di Fiesole (Florence) - heeft aan onze discussies een Euro
pese dimensie gegeven, geheel passend bij het thema van mijn onderzoek. 
Zonder de hulp uit het geliefde Groningen zou dit onderzoek niet tot stand zijn 
gekomen. Dr. Peter Edelenbos van de Rijksuniversiteit Groningen heeft mij gedu
rende de gehele onderzoeksperiode op een voortreffelijke wijze geadviseerd, terwijl 
drs. Jannet de Jong, eveneens werkzaam aan diezelfde Universiteit, mij met raad en 
daad heeft bijgestaan bij de dataverwerking. De regelmatige bezoeken aan Gronin
gen, het gemeenschappelijke overleg en de discussies over de verschillende aspecten 
van het onderzoek waren voor mij uitermate stimulerend. 
Het constant verwerken van vragenlijsten, tabellen, conceptteksten, de stroom van 
wijzigingen en ten slotte de definitieve teksten vraagt om een gemotiveerde en vak
kundige assistent: Annette Stam, werkzaam op het Europees Platform te Alkmaar, 
was de juiste persoon op de juiste plaats; bedankt voor je inzet, volharding en je 
goede humeur. 
Naast de hierboven genoemde personen hebben ook tal van anderen bijdragen ge
leverd aan onderdelen van mijn onderzoek: adviezen, hulp bij de analyses van be
leidsplannen, projectverslagen, interviews, metingen, verwerking van de literatuur, 
opzet van de tabellen en figuren, correcties van het manuscript en vormgeving van 
de publicatie: dank voor de ondersteuning en belangstelling. 
Het Bestuur van het Europees Platform en het Ministerie van OCW hebben mij in de 
gelegenheid gesteld dit onderzoek uit te voeren: ik heb dit zeer gewaardeerd. 
Al meer dan dertig jaar wordt er op het Bureau van het Europees Platform (met het 
CEVNO als voorloper) door de medewerkers met vakmanschap en passie gewerkt aan 
de Europese en Internationale Oriëntatie van de scholen en opleidingen in Nederland. 
Ik ben jullie zeer erkentelijk voor al het werk dat is uitgevoerd en nog steeds wordt 
gerealiseerd: het vormde de basis van mijn onderzoek. 

G.H. Oonk 
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