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De Europese integratie, een van de meest boeiende 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw, 
dringt op vele terreinen van het economisch en 
maatschappelijk leven door. In deze studie wordt de 
betekenis van deze Europese samenwerking voor het 
voortgezet onderwijs in Nederland geanalyseerd en 
beoordeeld in het licht van onderwijsinnovaties. 

Bestudering van de relevante documenten maakt duidelijk dat de 
Europese ontwikkelingen de motor zijn geweest van het Nederlandse 
internationaliseringsbeleid, dat eind jaren tachtig in gang is gezet 
Hebben de Europese Unie en Nederland dezelfde doelstellingen bij de 
realisering van de Europese dimensie in het onderwijs? 
Vanuit verschillende theoretische invalshoeken wordt verklaard waarom 
enerzijds tweetalig onderwijs in Nederland een groeimarkt is en 
anderzijds het realiseren van een Europese burgerschapsvorming een 
lastige opgave. 
Het empirisch onderzoek verschaft inzicht in de kenmerken van scholen 
die internationaliseren, hun doelstellingen, de tijdsinvestering, de 
inbedding in het curriculum en de opvattingen van de docenten. Wat 
motiveert de leraren om aan deze nieuwe schoolactiviteiten zoveel 
eigen tijd te besteden? 
In het leerlingendeel wordt ingegaan op de ervaringen die de leerlingen 
hebben opgedaan tijdens de uitwisselingen. Getoetst wordt of er 
progressie is vast te stellen ten aanzien van de kennis van het land van 
uitwisseling, de Europese Unie en de vaardigheid in de talen Duits, 
Engels en Frans. 
Ten slotte wordt gereflecteerd over deze verrassende onderwijsinnovatie 
als gevolg van de Europese samenwerking in relatie tot het ontbreken 
van een helder onderwijstheoretisch concept bij de start van dit type 
schoolactiviteiten. 
Het is voor het eerst in Nederland en waarschijnlijk de Europese Unie, 
dat er empirisch onderzoek is verricht op het terrein van de Europese 
en internationale oriëntatie (EIO) in het voortgezet onderwijs. 
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