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Curriculum vitae 

G.H. (Henk) Oonk is geboren in 1941 te Wieringerwaard (Nederland). Na een oplei
ding aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers heeft hij vijfjaar in het basison
derwijs gewerkt en vier jaar in het middelbaar beroepsonderwijs. In de avonduren 
heeft hij de akten MO-A en MO-B pedagogiek behaald aan het Nutsseminarium voor 
Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. 

Na eindjaren zestig tot secretaris te zijn benoemd van de Contactgroep voor Euro
pese Voorlichting in het Nederlandse onderwijs (CEVNO), werd hij in 1975 fulltime 
directeur van deze landelijke onderwijsinstelling. In die periode heeft hij verschil
lende publicaties geschreven over de Europese dimensie in het Nederlandse onder
wijs. Samen met een Duitse en een Britse collega heeft hij het European Curriculum 
Network (ECN) opgericht. 

Na de omvorming van het CEVNO tot het Europees Platform voor het Nederlandse 
Onderwijs is Oonk in 1990 tot directeur benoemd van deze stichting. Hij had intussen 
in 1987 zijn doctoraal pedagogiek behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Oonk heeft in de afgelopen vijftien jaar talrijke inleidingen gehouden over het thema 
'Europa en het onderwijs' in binnen- en buitenland en diverse artikelen geschreven. 
Hij is initiatiefnemer geweest van het EuroKisproject, een groep van voorhoedescho
len in het voortgezet onderwijs en mede-initiatiefnemer van het Elosproject, dat 
beoogt de Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) op Nederlandse scholen en 
hun EU-partnerscholen te verbeteren. 

In 1999 is Oonk gestart met het promotieonderzoek naar de betekenis en resultaten 
van de internationalisering in het Nederlands voortgezet onderwijs. Het voorliggende 
proefschrift is gepubliceerd onder de titel 'De Europese integratie als bron van onder
wijsinnovatie'. 
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