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denten opgelegde verplichting tot een bijdrage in de

1 970

kosten van collegemateriaal af. De protestmars – de

stand, gemaakt door vijf studenten die samen het

eerste studentendemonstratie op de openbare we-

‘Krantcollectief ’ vormen. De Krant is bedoeld ter

gen van Rotterdam – leidt naar het bestuursgebouw

bevordering van de interne communicatie op de

aan de Westersingel waar de studenten verzamelen

faculteit en rekent zowel de staf als de studenten tot

In 1964 wordt het Sociologisch Instituut

om gezamenlijk een krachtig ‘curatoren diktatoren’

zijn lezers. Ondanks de kritische ondertoon wordt

Doorn benoemd tot de eerste gewoon hoogleraar

opgericht, een organisatie die het doel heeft het

ten gehore te brengen. In 1969 wordt de maatregel

het wekelijkse faculteitsnieuws gewaardeerd.

sociologie aan de NEH.

onderzoek aan de sociale faculteit te coördineren en

weer ingetrokken.

T I J D BA L K

1960

Per 1 september wordt prof. dr. J.A.A. van

1964

waar mogelijk te integreren, eventueel ook met het

Op 21 september 1970 stemt de faculteit in met een

onderzoek aan de juridische en economische facul-

1961

Op 5 oktober 1961 stelt de senaat van de

NEH de Commissie Voorbereiding Sociale Faculteit

In 1969 wordt het Sociologisch Instituut

onderwijs.

opgeheven. Binnen de onderzoeksafdeling heerst te

in. Voorzitter wordt Jacques van Doorn.

weinig onderlinge verbondenheid tussen de mede-
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1962

proef met het door studenten felbegeerde project-

1969

teit.

In 1970 komt de wekelijkse ‘Krant’ tot

Op 1 juni 1967 vindt de eerste Rotterdamse

werkers. Om de betrokkenheid te vergroten worden

1 97 2

promotie in de sociale wetenschappen plaats. Het

de onderzoekers nu samen met andere leden van het

hervorming (WUB) ingevoerd. Als uitvloeisel hier-

In 1970 was de Wet Universitaire Bestuurs-

In februari 1962 licht Van Doorn de con-

betreft de heer H. Laan met het proefschrift ‘De

wetenschappelijke corps met eenzelfde specialisatie

van worden op 9 en 10 februari 1972 de eerste ver-

touren voor de nieuwe opleiding sociologie toe aan

Rooms-katholieke kerkorganisatie in Nederland, een

en administratieve medewerkers ingedeeld in zoge-

kiezingen voor de faculteitsraad gehouden. Op 28

de senaat. Zijn plannen worden met applaus ontvan-

sociologische structuuranalyse van het bisschoppe-

noemde leerstoelsecties.

februari 1972 vindt de eerste faculteitsvergadering

gen.

lijk bestuur’. Promotor is prof. dr. J.A.A. van Doorn,
co-promotor prof. mr. dr. J.J. Loeff.

plaats die paritair van samenstelling is, dat wil zegIn december 1969 verhuist de sociale faculteit van de

gen met zes wetenschappelijke personeelsleden, zes

Op 15 december 1962 wordt het plan voor een Rot-

Pieter de Hoochweg naar de zojuist gereedgekomen

niet-wetenschappelijke personeelsleden en zes stu-

terdamse faculteit sociale wetenschappen goedge-

hoogbouw op Woudestein.

denten. Op deze vergadering worden ook een Onder-

keurd door de senaat.

1968

Op 14 juni 1968 wordt aan de eerste zes

wijscommissie en een Commissie Wetenschaps-

studenten die het doctoraalexamen in de sociale

beoefening ingesteld.

wetenschappen met succes hebben afgelegd de bul

1963

In september 1963 gaat de studie socio-

uitgereikt: mej. M.J.A. Maas, B.G.A. Kempen, A.
Oosterhuis, M. Sanders, C. van der Valk en W. van

1 97 3

Voorden. Twee weken later, op 28 juni, slagen de vol-

faculteit wordt op 20 september 1973 de eerste ‘open

Op 8 mei 1963 wordt de Rotterdamse Sociologische

gende negen studenten: F.M. Dolleman, P.E.M.

sociologische marktdag’ gehouden: een manifesta-

Studentenvereniging (RSFV) opgericht. Initiatief-

Fokkink, R.A.A. Jansen, D.B. van Heere, H. Hidalgo,

tie waarop wetenschappelijk medewerkers op infor-

nemers zijn de heren J. Wertheim en J.J. Wijenberg.

R. Jurriens, W.K.C. van Loon, C. Luscuere, J. Reehorst

mele wijze hun onderzoeken en overige werkzaam-

De RSFV is een voortzetting van het Rotterdams

en op 30 augustus volgen nog eens drie studenten:

heden toelichten. Wegens succes wordt dit initiatief

Sociologisch Dispuut, waarvan doctoraalstudenten

Mej. E. Hedmann, J.M.G. Leune, P.C. Verton.

nog meerdere malen herhaald.

logie van start met 47 studenten.

In het kader van het tweede lustrum van de

van de sociologisch-economische studierichting aan
de economische faculteit lid waren.

Op 14 oktober 1968 organiseert de Rotterdamse

In 1969 neemt de faculteit haar intrek op de 13e en

Sociologische Faculteitsvereniging (RSFV) een pro-

14e verdieping van de hoogbouw op Woudestein

testmars. De RSFV wijst de door curatoren aan stu-

1 974

In september 1974 gaat de avondopleiding

sociologie van start met ongeveer honderd studenten.
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In 1976 begint de faculteit sociale weten-

salaris niet nodig, zeker als ik de vrijheid in de werk-

studiejaar de faculteit voor vier van de vijf studiejaren

Op 11 september 1978 brengt de minister van

schappen met een bijscholingscursus voor school-

zaamheden (‘psychisch inkomen’) in aanmerking

de dagcolleges ook in de avond zal aanbieden.

Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Pais, een

decanen uit Rotterdam en omstreken. De postacade-

neem. In de tweede plaats heb ik bezwaar tegen het

Volgens De Roos doet geen faculteit in Nederland

bezoek aan de Erasmus Universiteit om de studie-

miale opleiding wordt verzorgd door dr. Nan Dodde,

kennelijke automatisme waarmee leden van het

hetzelfde. Toch moet er nog gesleuteld worden aan

richtingen politicologie en maatschappijgeschiede-

medewerker onderwijskunde, en de Nederlandse

wetenschappelijk personeel worden bevorderd.’ De

de avondopleiding. Avondstudenten zijn vaak ouder

nis te openen. Hij reikt de eerste collegekaarten uit

Vereniging voor Schooldecanen. Ongeveer twintig

medewerker, die door zijn hoogleraar als ‘zeer goed’

en wijzer, hebben meer levenservaring en zijn door

aan de studenten mej. J.C.C. van Velzen (politicolo-

decanen nemen deel aan de cursus. Zij nemen niet

was gekwalificeerd, wil wel de mogelijkheid open-

hun werkervaring vaak geconfronteerd geweest met

gie) en de heer A.A. Hafkenscheid (maatschappijge-

alleen kennis van diverse gespreks- en communica-

houden om op zijn standpunt terug te komen.

de praktische problemen die aan de faculteit juist in

schiedenis).

tietechnieken maar ook van de psychoanalyse, die

eerste instantie theoretisch, wetenschappelijk wor-

van pas kan komen in gesprekken met leerlingen
met psychische of relationele problemen.

den benaderd.
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In januari 1977 stappen de sociologiestu-

denten tijdelijk uit de faculteitsraad en bezetten de

In oktober 1977 uit de Technische Hogeschool

Op 21 mei 1976 verschijnt in Quod Novum het bericht

senaatszaal op Woudestein. De studenten vinden dat

Twente kritiek op de oprichting van de studierich-

dat een wetenschappelijk medewerker aan de socia-

er onvoldoende geluisterd wordt naar hun argumen-

ting politicologie in Rotterdam. De TH beschuldigt

le faculteit het bestuur te kennen heeft gegeven geen

ten voor verbreding van studiemogelijkheden. Op 9

de sociale faculteit ervan de pas gestarte Twentse

prijs te stellen op de bevordering tot wetenschappe-

september 1977 halen 32 studenten hun kandidaats-

opleiding bestuurskunde te hebben nagebootst. In

lijk hoofdmedewerker. In een briefje aan het bestuur

diploma, waarvan 13 avondstudenten. In zijn toe-

een brief aan de staatssecretaris van Onderwijs laat

voert hij twee argumenten aan: ‘In de eerste plaats

spraak bij de diploma-uitreiking geeft prof. dr.

Twente weten dat zij ‘op zichzelf verheugd zijn dat

heb ik het aan bovenvernoemde rang verbonden

W.A.A.M. de Roos aan dat met ingang van komend

een initiatief ten onzent aldus duidelijk weerklank
vindt elders in het land’. De Rotterdamse politicologen zijn teleurgesteld dat Twente op deze manier
haar bezwaren uit en laat weten dat bestuurskunde
en politicologie twee verschillende studies zijn.
Op 11 september 1978 neemt de eerste politicologiestudente,
mej. J.C.C. van Velzen, de collegekaart in ontvangst uit

1 978

Per september 1978 gaat politicologie van

handen van minister Pais van Onderwijs en Wetenschappen

start met 60 studenten.
Per september 1978 gaat maatschappijgeschiedenis

Op 6 november 1978 viert de faculteit sociale weten-

van start met 33 studenten. Vanwege het experimen-

schappen haar derde lustrum. Met één eredoctor,

tele karakter wordt de studierichting ondergebracht

mevrouw dr. Verwey-Jonker, en een Nederlandse

bij de sociale faculteit. De faculteit bestaat nu dus uit

studiedag over sociale wetenschappen en beleidsad-

twee subfaculteiten: maatschappijgeschiedenis en

visering.

sociaal-culturele wetenschappen (met westerse sociologie en politicologie).

Op 28 november 1978 gaat een aantal radicale studenten over tot de bezetting van de faculteit op de

In januari 1977 bezetten sociologiestudenten de senaatszaal

veertiende verdieping van de hoogbouw op Woude-
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stein. Zij protesteren tegen de dreigende studieduur-

1984

De sociale faculteit neemt in 1984, teza-

In juni 1984 wordt de samenwerkingsovereenkomst

1 9 87

verkorting tot vier jaar. De bezetting houdt negen

men met de faculteit bedrijfskunde, zijn intrek in het

tussen de Erasmus Universiteit en de Rijksuniversi-

het advies van zijn visitatiecommissie over om aan

dagen stand en is de langste in de geschiedenis van

nieuw opgeleverde F/G-gebouw.

teit Leiden getekend, waarin zij zich committeren

de Erasmus Universiteit een nieuwe versmalde stu-

aan het verzorgen van een gemeenschappelijke

dierichting sociologie te vestigen, gericht op be-

opleiding bestuurskunde.

leidsvraagstukken. Politicologie stopt als studierich-

de Erasmus Universiteit.
In de eerste helft van 1984 wordt de Tinbergenleerstoel aan de subfaculteit sociaal-culturele weten-

1 979

Op 29 augustus 1979 wordt Cedo Nulli, de

nieuwe faculteitsvereniging, opgericht.

In maart 1987 neemt minister Deetman

ting maar blijft als basisvoorziening voor de Eras-

schappen bezet door de Indiase socioloog prof. dr.

In september 1984 gaat de opleiding bestuurskunde

A. Béteille.

van start met 51 studenten.

mus Universiteit behouden.
Per 1 juni 1987 wordt de inschrijving voor de studie-

Op 30 maart 1984 studeert de eerste Rotterdamse

1983

In mei 1983 presenteert het ministerie van

Onderwijs de beleidsvoornemens in het kader van de

richting politicologie aan de EUR definitief stop-

politicoloog af, die overigens al een juridische titel

1985

op zak heeft: mr. drs. B. Donders.

officieel het F/G-gebouw, het nieuwe onderkomen

Op 19 maart 1985 opent minister Deetman

gezet.

bezuinigingsronde Taakverdeling en Concentratie

van de faculteit bedrijfskunde en de subfaculteit

In september 1987 wordt dr. Roel in ’t Veld, tot dat

wetenschappelijk onderwijs (TVC).

sociaal-culturele wetenschappen. Uit protest tegen

moment directeur-generaal hoger onderwijs bij het

de studiefinancieringsplannen van de minister bezet

ministerie van onderwijs, gewoon hoogleraar

de Algemene Rotterdamse Studentenbond (ARSB)

bestuurskunde. Hij volgt prof. dr. U. Rosenthal op

de cafetaria in de nieuwbouw, waarna de opening

die naar Leiden vertrekt. De benoeming van In ’t Veld

wordt verplaatst naar een collegezaal elders in het

ligt enigszins gevoelig. In 1986 had In ’t Veld zich op

gebouw.

voorstel van prof. dr. A. Ringeling beschikbaar
gesteld als buitengewoon hoogleraar, gratis voor
één dag in de week. De hoogleraren Van Doorn,

1986

In september 1986 besluit het college van

Daalder, Blockmans, Berting, Van de Vall, Schuyt,

bestuur naar aanleiding van de SKG-plannen het

Breman en Van Schendelen tekenden toen protest

diesfeest dit jaar niet te vieren.

aan. Zij vonden dat zijn toppositie bij het ministerie
van Onderwijs niet te verenigen was met een functie

Op 30 september 1986 protesteren ruim zeshonderd

aan de universiteit. Toen werd In ’t Veld nog terug-

studenten en medewerkers van de sociale faculteit

gefloten door Gerard Scholten, secretaris-generaal

op het stadhuisplein in Rotterdam tegen de SKG-

bij het ministerie van onderwijs en voormalig hoog-

plannen.

leraar aan de faculteit sociale wetenschappen. Nu
was van verzet van enige omvang geen sprake.

In de nacht van 29 op 30 oktober 1986 vindt de door
studenten georganiseerde nacht van het protest

Op 13 september 1987 overlijdt prof. dr. W.A.A.M. de

tegen de SKG-plannen plaats. Hoogtepunt is het

Roos op 55-jarige leeftijd. Hij was tot twee keer toe

marathoncollege van politicoloog Koen Koch.

decaan van de sociale faculteit: in het jaar 74-75 en
vanaf 85 tot aan zijn overlijden. Op 23 september
verschijnt in Quod Novum het In Memoriam waarin

In 1984 verhuist de faculteit naar het F/G gebouw

prof. dr. Han Leune hem beschrijft als ‘een hoffelijk
man die zwaar tilde aan goede collegiale verhou-
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dingen, en die oog had voor de persoonlijke achter-

ingrijpende gevolgen van de SKG-bezuinigingen.

gronden van mensen met wij hij omging. Waar

Met het oog op mogelijke nieuwe bezuinigingsron-

mogelijk zocht hij naar het compromis, daarbij

den staat één grote faculteit sterker dan een aantal

geholpen door een sterk relativerende inslag. Hij

kleintjes, zo luidt de gedachte. De intentie is om een

was dan ook een voortreffelijke decaan.’

bestuurlijke en organisatorische integratie te realiseren. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbon-

Op 2 november 1987 is de samenvoeging van de

den. Zo moet de identiteit van de diverse studierich-

sociologieopleidingen van de Erasmus universiteit

tingen gegarandeerd worden, moeten de budgetten

en de Rijksuniversiteit Leiden een feit. De nieuwe

strikt gescheiden blijven, mogen er geen gedwongen

opleiding met de nadruk op beleidssociologie zou in

ontslagen vallen en moet de gehele organisatie in

september 1988 in Rotterdam van start gaan.

één gebouw worden ondergebracht. Het blijft bij een
intentie; de plannen worden nooit gerealiseerd.

Op 9 november 1987 ontvangt drs. Koen Koch de
onderwijsprijs. Het is voor het eerst dat de door het

Vier jaar na de start van de opleiding studeren op 24

Rotterdams Universiteitsfonds gefinancierde onder-

augustus 1988 de eerste drie bestuurskundigen af, te

zoeks- en onderwijsprijs worden uitgereikt.

weten: Sikko van Katwijk, Robert Zoutendijk en
Erwin Muller. In hun dankwoord tijdens de buluit-

In

december 1987 neemt prof. dr. Jacques van

reiking laten zij weten nu de enige echte bestuurs-

Doorn, bouwdecaan van de faculteit sociale weten-

kundigen onder de aanwezigen te zijn. Zij bedanken

schappen, afscheid. In de laatste jaren hield hij zich

vervolgens hun docenten (politicologen en sociolo-

Op 24 augustus 1988 krijgt Robert Zoutendijk als een van de

nauwelijks nog bezig met bestuurlijke taken en de

gen) als amateur-bestuurskundigen.

eerste drie afgestudeerden bestuurskunde de bul uitgereikt

Tijdens het congres ‘Ambtenaar in het jaar 2000’ in

door Arthur Ringeling

oktober 1989 krijgt de Erasmus Universiteit van

uitbouw van de faculteit. Van Doorn wordt voor zijn
verdiensten benoemd tot Commandeur in de Orde

In september 1988 gaat de nieuwe opleiding sociolo-

demissionair minister van binnenlandse zaken C.J.

van Oranje Nassau en krijgt de bijbehorende versier-

gie van start, zowel met de propedeuse als het eerste

van Dijk een leerstoel arbeidsvoorwaardenbeleid

selen opgespeld door de voorzitter van het College

doctoraaljaar. De profilering als beleidssociologische

van Bestuur van de Erasmus Universiteit, mr. W.G.

opleiding trekt veel studenten, het aantal aanmel-

groei van bladen op de faculteit. Actor vervangt zowel

Koppelaars.

dingen ligt ver boven de gehanteerde prognoses.

het oude faculteitsblad Frappe, dat onregelmatig ver-

aangeboden, de zogenoemde Albeda-leerstoel. In
1991 is Pim Fortuyn de eerste die de leerstoel bezet.

scheen, en het mededelingenblad van faculteitsvere-

In november 1989 wordt in het Kurhaus in Scheve-

In december 1988 viert de faculteit sociale weten-

niging Cedo Nulli, dat alleen onder leden werd ver-

ningen ‘Reticulair’ opgericht, een vereniging van

In 1988 gaat het Rotterdams Instituut voor

schappen haar 25-jarig bestaan met een themacon-

spreid.

bestuurskundigen die in Rotterdam en Leiden zijn

Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek (Risbo)

gres over taboes in de wetenschap, onder de titel

van start.

‘Waarover wij níet mogen spreken’.

1988

In april 1988 presenteren de besturen van de faculteit

afgestudeerd. Reticulair betekent ‘de structuur van
In oktober 1989 gaat de postdoctorale opleiding

een netwerk hebbend’. Nu er inmiddels 31 bestuurs-

Master of Public Administration van start met 22

kundigen zijn afgestudeerd lijkt de tijd rijp om de

cursisten. Het is een initiatief van de vakgroepen

contacten der alumni warm te houden. De initiatief-

der historische en kunstwetenschappen en de facul-

1989

In april 1989 verschijnt het eerste nummer

bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en de

nemers onder voorzitterschap van Mariëtte Glim

teit sociale wetenschappen een intentieverklaring

van Actor, een nieuw blad van de faculteit sociale

Rijksuniversiteit Leiden. De opleiding duurt twee

hebben volop plannen, zoals het maken van een

waarin zij pleiten voor samenvoeging van beide

wetenschappen dat maandelijks moet gaan verschij-

jaar en is gericht op aankomende topambtenaren in

almanak, een magazine en het organiseren van con-

faculteiten. Met dit plan reageren de besturen op de

nen. Het blad moet een einde maken aan de wild-

de publieke sector met enkele jaren werkervaring.

gressen.
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In 1990 ontvangt dr. P.P.M. Leseman,

In 1990 start de opleiding sociologie een uitwissel-

medewerker aan de faculteit sociale wetenschappen,

ingsprogramma (het Erasmusprogramma) samen

de Onderzoeksprijs vanwege het niveau van zijn

met de Vrije Universiteit Brussel, de Glasgow

proefschrift. Een jaar later krijgt Leseman ook de

University en de Manchester Polytechnic. In 1991 zal

VOR-prijs voor de beste dissertatie op het gebied van

de samenwerking worden uitgebreid met partners in

onderwijsonderzoek.

Leipzig, Malta en Teeside.

In 1990 nemen de gezamenlijke opleiding bestuurskunde deel in het programma ‘EMPA’ (European

1991

Masters in Public Administration Programme),

Onderwijsprijs voor zijn werkgroep ‘Globalisatie’ in

bedoeld voor doctoraalstudenten en afgestudeerden

de opleiding sociologie.

In 1991 ontvangt dr. S.C.M. de Jong de

die geïnteresseerd zijn in vergelijking van de publieke sector, het overheidsbeleid en -management van

Op de nieuwjaarsbijeenkomst 1991 reikt mr. L.C. de

de verschillende Europese landen. Hierin participe-

Oude, plaatsvervangend secretaris van de Uni-

ren verder nog de zusteropleidingen van de KU

versiteit, een reuzecollegekaart en bloemen uit aan

Leuven, de Hochschule Speyer, de London School of

deeltijdstudente sociologie mevrouw L. Schultze-de

Economics en de Oxford University. Wie het EMPA

Haan uit Pijnacker. Zij is namelijk de 20.000ste stu-

aflegt zal een Europese Masters titel in de vergelij-

dente aan de EUR. Met dit aantal nestelt de EUR zich

kende bestuurskunde krijgen.

in de top drie van de Nederlandse universiteiten.
Medewerkersbord sociale faculteit in het L-gebouw

In het voorjaar 1991 verhuist het grootste deel van de

Artsen zonder Grenzen, de medewerkers nemen

medewerkers van de faculteit naar het nieuwe L-

genoegen met een kerststol. Een gebaar dat door het

gebouw. Het overige deel zou in de zomer volgen.

instellingsbestuur niet in dank wordt afgenomen.

Op 29 juni 1991 ontvangen de eerste afgestudeerden
van de opleiding Management Publieke Sector hun

1992

certificaat uit handen van de minister van justitie,

Onderwijsprijs.

In 1992 ontvangt dr. M.A. Zwanenburg de

mr. E.H.M. Hirsch Ballin.
In 1992 nemen de faculteit sociale wetenschappen
In september wordt prof. dr. Percy Lehning voor de

en faculteit der historische en kunstwetenschappen

tweede keer decaan. Het eerste jaar zal hij cityhop-

het initiatief tot de ontwikkeling van het afstudeer-

pen tussen Londen en Rotterdam omdat hij aan de

traject Europese Ontwikkeling Studies. In 1993 zal

London School of Economics gastcolleges geeft.

deze richting worden versterkt door de Jean Monnetleerstoel, de tweede leerstoel die de Europese

Het L-gebouw biedt de sociale faculteit onderdak van 1991 tot 1995

In december 1991 staat de faculteit sociale wetenschappen de waarde van de kerstpakketten af aan

Commissie hier financiert.
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In 1992 ontvangt dr. H. Blokland de Politicologenprijs

In 1993 stelt de faculteit een scriptiebureau in die

In 1994 bezoekt de inspectie Hoger Onderwijs de

arbeidsmarkt is 70 procent van de ondervraagden

en de Pieter de la Courtprijs van de KNAW voor zijn

doctoraalstudenten adviseert en begeleidt bij hun

faculteit sociale wetenschappen in het kader van de

tevreden. Ook de Rotterdamse sociologen zijn overi-

proefschrift ‘Vrijheid, Autonomie, Emancipatie’.

stage en scriptie.

‘bestuurlijke hantering’. Het oordeel luidt dat de

gens tevreden over hun arbeidsmarktpositie: nog

faculteit onderwijskundig goed is. De inspectie is

geen 5 procent is werkloos en over het soort baan
zijn de alumni tevreden.

In januari 1992 wordt prof. dr. J.M.G. Leune door het

In juni 1993 wordt prof. dr. R.J. in ’t Veld staats-

echter niet overtuigd van de meerwaarde van de

kabinet benoemd tot voorzitter van de Onderwijs-

secretaris van O&W. Onder politieke druk wordt hij

samenwerkingsverbanden tussen Erasmus Universi-

raad, het voornaamste adviesorgaan in de wereld van

acht dagen na zijn benoeming alweer ontslagen.

teit en de Rijksuniversiteit Leiden. Het ontstaan van

Per 1 september 1995 vertrekt prof. dr. Pim Fortuyn

het onderwijs.

Op verzoek van prof. dr. A.B. Ringeling keert hij

een extra bureaucratische laag werkt zelfs remmend.

bij de sociale faculteit na vier jaar de Albeda-leerstoel

terug naar de vakgroep bestuurskunde. Eind 1993

Ook wijst de inspectie op de lange studieduur.

‘Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid’ te

Per september 1992 start de TU Delft de nieuwe stu-

benoemt minister Ritzen hem tot voorzitter van de

dierichting Technische Bestuurskunde, waarvan het

Raad van Toezicht bij de Informatie Beheer Groep.

hebben bekleed. Fortuyn laat weliswaar een lange
lijst publicaties na, maar nauwelijks op wetenschap-

1995

onderwijs vooralsnog grotendeels wordt verzorgd

Tien jaar na de start van bestuurskunde

pelijk niveau. De activiteiten van Fortuyn spelen zich

door de sociale faculteiten van de Erasmus Universi-

Eind juni 1993 neemt Nikol Hopman de 250ste doc-

onderzoekt de Commissie Arbeidsmarkt in 1995 hoe

teit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden.

toraalbul bestuurskunde in ontvangst.

alumni de opleiding beoordelen. De uitkomst is dat

In september 1992 maakt het semestersysteem in de

Op 13 oktober 1993 organiseert faculteitsvereniging

kundigen beter is dan werd aangenomen. De

gemeenschappelijke propedeuse van sociologie en

Cedo Nulli de eerste landelijke Ministeriedag ter

gemiddelde werkloosheidsduur van Leidse en

bestuurskunde plaats voor het vierblokkensysteem.

bevordering van het imago van het openbaar

Rotterdamse bestuurskundigen is minder dan vier

De primaire doelstelling is het bevorderen van een

bestuur. Negen ministeries zijn vertegenwoordigd.

maanden. Over de aansluiting tussen opleiding en

hoger studierendement.

Onder leiding van kamervoorzitter Wim Deetman

zijn afscheidscollege. Vier jaar lang bekleedde hij de Albeda-

wordt een afsluitend forumdebat gehouden.

leerstoel ‘Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid’

met name af in het politieke debat.

de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde bestuurs-

In oktober 1992 studeert de laatste Rotterdamse
politicoloog af. Sinds 1987 is de opleiding gecon-

Op 10 december 1993 vindt ter gelegenheid van het

centreerd in Leiden.

dertigjarig bestaan van de faculteit het lustrumsymposium ‘Toekomstscenario’s plaats, georganiseerd
in samenwerking met de Vereniging van Rotter-

1993

De vakgroep sociologie sluit zich in 1993

damse Bedrijfs- en Arbeidssociologen. (Oud-) mede-

aan bij de onderzoekschool Arbeid, Welzijn en

werkers en afgestudeerden zijn te gast bij de voor-

Sociaal-economisch Bestuur (AWSB), een samen-

drachten van mw. prof. dr. J. van Doorne-Huiskes en

werkingsverband met Utrecht en Tilburg.

dr. J.J. Ramondt.

In 1993 ontvangt bestuurskundige drs. M. Veenswijk
de Onderwijsprijs.

1994

In het kader van de bewaking van de stu-

dievoortgang in de propedeuse bestuurskunde voert
Het mede namens de Erasmus Universiteit ingedien-

de faculteit in 1994 een mentorsysteem in dat aan-

de voorstel ten behoeve van de Nederlandse Onder-

sluit op het studieadvies aan het eind van het eerste

zoeksschool Bestuurskunde wordt in 1993 door

jaar.

NWO positief beoordeeld met 1 miljoen gulden.

In september 1995 rent Pim Fortuyn de aula uit na afloop van
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In september 1995 gaan bij bestuurskunde de prak-

1998

tijkervaringsweken van start. De stages zijn bedoeld

organiseert de sociale faculteit op 4 juni 1998 het

prijs in ontvangst.

voor basisdoctoraalstudenten die drie weken verblij-

congres ‘De Beleidsnota 2000. Nederland op weg

Twee jaar na de laatste publicatie krijgt het faculteits-

ven bij een instelling in het openbaar bestuur. Elke

naar de 21ste eeuw’. Diverse actuele beleidsvraag-

blad Actor in 2002 een opvolger met het blad Trio.

vrijdag wordt een terugkomdag belegd, waarbij stu-

stukken passeren de revue. Tot de sprekers behoren

dent en docent overleggen over ervaringen en knel-

onder anderen de oprichter van de faculteit prof. dr.

In april 2002 laat decaan prof. dr. W.A. Hafkamp

punten. De praktijkervaringsweken worden positief

J.A.A. van Doorn en de vice-voorzitter van de Raad

weten dat wat hem betreft met ingang van volgend

ontvangen door zowel studenten als begeleiders.

van State mr. dr. Herman Tjeenk Willink.

jaar het prestatiegericht personeelsbeleid zal wor-

Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan

2002

In 2002 neemt dr. J. Pelle de Onderwijs-

den ingevoerd. Het nieuwe beleid houdt in dat de

Wel moet nog de nodige aandacht worden geschon-

salarisverhoging en kerstgratificatie geen jaarlijks

ken aan de plaats die de stage binnen de rest van de

2000

De decanen van de faculteit sociale weten-

terugkerende vanzelfsprekendheid meer zullen zijn,

schappen, faculteit der historische en kunstweten-

maar af zal hangen van de geleverde prestaties.

In september 1995 gaat de avondopleiding bestuurs-

schappen en de faculteit wijsbegeerte onderzoeken

Hafkamp: De huidige functioneringsgesprekken

kunde van start met ongeveer 80 studenten. Het pro-

op uitnodiging van het College van Bestuur de moge-

zullen moeten veranderen. Hoogleraren moeten

gramma is gebaseerd op die van de voltijdse oplei-

lijkheid samen te gaan in één faculteit. Het onder-

onderscheid durven maken tussen hun medewer-

ding. Op grond van vooropleiding en/of werkerva-

zoek leidt tot de conclusie dat het enthousiasme niet

kers. Ze moeten een personeelslid er op aanspreken

ring zijn vrijstellingen mogelijk waardoor de oplei-

bij alle faculteiten even groot is. Met name de facul-

als hij of zij wat minder heeft gepresteerd, maar ook

ding versneld kan worden afgerond. Het is mogelijk

teit wijsbegeerte ziet meer na- dan voordelen.

complimenteren als iemand het goed heeft gedaan.

opleiding inneemt.

Dat laatste gebeurt hier eigenlijk ook veel te weinig.’

de opleiding in twee jaar af te ronden.

2001
1996

Ter bewaking van de studievoortgang

In september 2001 gaat de studie psycho-

logie van start met 97 studenten.

voert de vakgroep sociologie per 1 september 1996
het tutorsysteem in.

Op 8 november 2001 treedt de sociale faculteit op als
gastheer voor de 88ste Dies Natalis van de Erasmus

In 1996 ontvangt Tjeenk Willink het eredoctoraat bij

Universiteit. Onder de titel ‘Metropolis’ verzorgen

bestuurskunde.

Percy Lehning, Godfried Engbersen en Henk
Schmidt een multimedia show.

1 9 97

In september 1997 wordt prof. dr. P.B.

Op 29 november 2001 neemt prof. dr. P.B. Lehning

Lehning wordt voor de derde en laatste keer

afscheid van de sociale faculteit. In drie verschillen-

benoemd tot decaan van de faculteit sociale weten-

de perioden was hij decaan. Zijn laatste periode liep

schappen. Deze benoeming markeert de overgang

van 1997 tot 2001. Zijn opvolger is prof. dr. W. A.

van het WUB- naar het MUB-regime.

Hafkamp.

.
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D E CA N E N

FAC U LT E I T S D I R E CT E U R E N

HOOG LE RAR E N1

1963-1967

prof. dr. J.A.A. van Doorn

1967-1969

1967-1968

prof. dr. R. Wentholt

1969-1978

drs. F.B.H. Sibarani
mr. L.C. de Oude

1968-1969

prof. dr. P.J.A. ter Hoeven

1978-1983

mr. H.P. Patoir

1969-1972

prof. dr. W. Albeda

1983-1989

1972-1973

prof. dr. J.M.M. de Valk

1989-1998

1973-1974

prof. dr. Th.J.F. van Maarseveen

1998-

1974-1975

prof. dr. W.A.A.M. de Roos

informatieverwerking

1964-1971

1975-1977

prof. dr. J. Berting

Prof. dr. P.J.A. ter Hoeven

Sociologie

1964-1971

1977-1980

prof. dr. J.A.A. van Doorn

Prof. dr. H. Hoetink

Sociologie en cultuurkunde van

1980-1983

prof. dr. W. Blockmans

1983-1985

prof. dr. A.B. Ringeling

Prof. dr. R. Wentholt

Sociale psychologie

1965-1988

1985-1987

prof. dr. W.A.A.M. de Roos

Prof. dr. W. Albeda

Sociaal-economisch beleid

1966-1978

1987-1988

dr. P.B. Lehning

Prof. dr. A. van Braam

Sociologie

1966-1991

1988-1991

prof. dr. J. Berting

Prof. dr. A. van Doorn

Staathuishoudkunde

1967-1970

1991-1994

prof. dr. P.B. Lehning

Prof. dr. P.W. Klein

Economische en Sociale geschiedenis

1967-1968

1994-1998

prof. dr. A.C. Zijderveld

Mw. prof. dr. H.M. in ’t Veld-Langeveld

Empirische sociologie / Emancipatie-onderzoek

1998-2001

prof. dr. P.B. Lehning

2001-

prof. dr. W.A. Hafkamp

NAAM

L E E R O P D R AC H T 2

PE R IOD E

mr. H.A. Veenema

Prof. dr. J.A.A. van Doorn

Sociologie

1963-1988

drs. F.D.A. Vleeskens

Prof. mr. R.A.V. baron van Haersholte

Inleiding tot de rechtswetenschap

1963-1968

drs. B.G. van Nijnatten

Prof. dr. M. Euwe

Methodologie van de automatische

niet-westerse gebieden

en vrouwenstudies3

1965-1967

1968-1973

Prof. dr. J.H. Buiter

Bedrijfssociologie en bedrijfskunde

1968-1989

Prof. mr. Th.J.F. van Maarseveen

Staats- en bestuursrecht

1968-1988

Prof. dr. W. Begeer

Statistiek en intern statistisch onderzoek

1968-1969

Prof. dr. J.M.M. de Valk

Theorie en geschiedenis van de sociologie

1970-1988

Prof. dr. P. van Berkel

Sociologie

1970-1973

Prof. dr. J. Berting

Sociologie en sociaal beleid,
i.h.b. in relatie tot technologie

1971-1995

Staathuishoudkunde

1971-1987

Prof. dr. G.H. Scholten

Bestuurssociologie en bestuurskunde

1971-1979

Prof. dr. R.W. Hommes

Milieukunde, i.h.b. milieusociologie

1973-1994

Prof. dr. J.C. Breman

Sociologie, in het bijzonder

Prof. dr. W.A.A.M. de Roos

Ontwikkelingssociologie

1973-1987

Prof. dr. A. Peper

Sociaal-economisch beleid

1976-1982

Prof. dr. J.M.G. Leune

Empirische sociologie

1979-

Prof. dr. A.B. Ringeling

Bestuurskunde, i.h.b. vraagstukken van
bestuur en beleid

1980-

Prof. dr. M.P.Ch.M. van Schendelen

Encyclopaedie der Politicologie

1980-

Prof. drs. C. van de Merwe

Methoden en technieken van sociologisch

Prof. dr. W.P. Blockmans

onderzoek met inbegrip van de statistiek

1980-1988

Sociale geschiedenis

1980-1987
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NAAM

Prof. dr. U. Rosenthal

L E E R O P D R AC H T 2

Prof. dr. A.J.F. Köbben

PE R IOD E

Politicologie en bestuurskunde,
met inbegrip van bestuurssociologie

105

HOOGLERAREN

1980-1987

Etnische minderheden in de Nederlandse

NAAM

L E E R O P D R AC H T 2

PE R IOD E

Prof. H. Vonhoff

Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid

1996-1999

Prof. dr. M.L. Wilke

Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid

1996-1999

Prof. dr. F.J.H. Mertens

Bestuurskunde i.h.b. ambtelijke professionaliteit 1996-1998

samenlevingen

1981-1990

Prof. dr. D. Huisingh

Schonere productie en duurzaamheid

Prof. dr. S. Rozemond

Internationale betrekkingen

1984-1989

Prof. dr. G.B.M. Engbersen

Algemene sociologie

1998-

Prof. dr. J.J. Ramondt

Sociologie en sociaal beleid, i.h.b. in relatie

Prof. dr. C.W.A.M. van Paridon

Economie

1999-

tot arbeid en organisatie
Prof. dr. W. van Voorden

tot de verzorgingsstaat
Prof. dr. R.J. in ’t Veld

Prof. dr. A.C. Zijderveld
Prof. dr. I.Th.M. Snellen

1999-

1987-1996

Prof. dr. V.J.J.M. Bekkers

1988-1997

Prof. dr. J.M. Cramer

Milieumanagement in organisaties

1999-

Prof. dr. N.J. Roome

Milieumanagement in ondernemingen

19992000-

Bestuurskunde, i.h.b. de empirische studie
van overheidsbeleid

1999-

wetenschappelijk en beleidsonderzoek

1988-1993

Prof. dr. J.P.L. Burgers

Grootstedelijke vraagstukken

Algemene sociologie

1989-2002

Prof. dr. J.W. Derksen

Bestuurskunde, i.h.b. ruimtelijk gerichte

1989-1998

Prof. dr. ing. G.R. Teisman

1989-1997

Prof. dr. G.I.J.M. Zwetsloot

Arbeidsomstandigheden en milieu

2000-

Prof. dr. H.B. Entzinger

Migratie- en integratiestudies

2001-

Prof. dr. H.G. Schmidt

Psychologie

2001-

Prof. dr. H.T. van der Molen

Psychologie, i.h.b. de psychologie van arbeid

Bestuurskunde i.h.b. studie van het

toekomstverkenningen

Internationale betrekkingen i.h.b. de studie
van Nederlands – buitenlandse betrekkingen

Prof. dr. W.J.M. Kickert

Bestuurskunde, i.h.b. publiek-private
bedrijfsvoering

Methoden en technieken van sociaal

overheidsmanagement
Prof. dr. G. van Benthem van den Bergh

Prof. dr. Ch. Pollitt

Bestuurskunde i.h.b. de studie van het
overheidsmanagement

Prof. dr. M. van de Vall

1985-1995

Sociologie en sociaal beleid i.h.b. in relatie

1997-2002

en procesmanagement

Bestuurskunde, i.h.b. studie van overheidsmanagement

1990-

2000-

Bestuurskunde, i.h.b. complexe besluitvorming
2000-

Prof. dr. P.B. Lehning

Bestuurskunde, i.h.b. de studie normatieve
aspecten van het openbaar bestuur

1990-2001

en onderwijs

2001-

Mw. prof. dr. J. van Doorne-Huiskens

Arbeid, organisatie en emancipatie

1991-2002

Prof. dr. R. Veenhoven

Sociale condities voor menselijk geluk

2001-

Prof. dr. W.S.P. Fortuyn

Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid

1991-1995

Prof. dr. P.H.M. van Hoesel

Bestuurskunde, i.h.b. toegepast beleidsonderzoek 2002-

Prof. dr. J.H.G. Klabbers

Bestuurskunde

1991-1992

Prof. dr. A.J.M. Smits

Waterkwaliteitsbeleid en duurzaamheid

Prof. dr. A.P. Schmid

Maatschappelijke tegenstellingen en hun
oplossingen

1991-2001

Prof. dr. M.A. Zwanenburg

Methoden en technieken

1993-

Prof. dr. D.J. Wolfson

Economie

1993-1998

Prof. dr. W.A. Hafkamp

Milieukunde, i.h.b. studie van de sociaal

2002-

culturele en institutionele context van
milieugedrag met name van ondernemingen

1994-

Prof. dr. H.L.F. Saeijs

Waterkwaliteitsbeleid en duurzaamheid

1994-2000

Prof. dr. S. Stuurman

Europese ontwikkelings studies

1994-1999

Prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof

3

Bestuurskunde, i.h.b. sturings- en ordeningsvraagstukken

1
2

1996-

De selectie van hoogleraren is ongedifferentieerd, dat wil zeggen ongeacht de aard en omvang van de leerstoel.
Een groot aantal leerstoelhouders heeft in de loop van de tijd meer dan één leeropdracht gehad. Omwille van de overzichtelijkheid is
steeds uitgegaan van de laatst bekende leeropdracht.
Mevrouw prof.dr. H.M. in ’t Veld-Langeveld is twee maal als hoogleraar bij de FSW aangesteld geweest, t.w. in de periode 1968 tot
1973 op de leerstoel Empirische Sociologie en in de periode 1989 tot 1991 als hoogleraar Emancipatie-onderzoek en vrouwenstudies.
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D I S S E R TAT I E S

D I S S E R TAT I E S

DAT U M

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

01-06-1967

Laan, H.C.

Doorn, J.A.A. van

T I T E L D I S S E R TAT I E

DAT U M

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

De Rooms-Katholieke kerkorganisatie in

29-03-1979

Reenen, P. van

Hoeven, P.J.A. ter

Nederland: een sociologische structuuranalyse
van het bisschoppelijk bestuur.
01-02-1968

Becker, H.A.

Doorn, J.A.A. van

Buiter, J.H.

Doorn, J.A.A. van

31-05-1979

Vliet, G.E. van

Buiter, J.H.

Management als beroep: kenmerken van de
Modern salariaat in wording: een sociologische

Peper, A.

Doorn, J.A.A. van

Vorming van welzijnsbeleid: evolutie en evaluatie

bedrijvenwerk van de industriebonden NVV en CNV.
20-09-1979

Hartog, H.H.W. den Berkel, P. van

Goldschwartz, A.J. Albeda, W.

The import of labour: the case of the Netherlands.

21-03-1974

Binneveld, J.M.W.

De stakingen in de Rotterdamse metaalindustrie

Klein, P.W.

06-12-1979

Oosten, A. van

Doorn, J.A.A. van

psychosociale hulpverlening.
20-03-1980

Kester, G.H.M.

Buiter, J.H.

Teitler, G.

Doorn, J.A.A. van

04-09-1980

Jong, S.C.N. de

Breman, J.C.

18-09-1975

Voorden, W. van

Albeda, W.

Institutionalisering en arbeidsmarktbeleid.

25-09-1975

Schendelen

Doorn, J.A.A. van

Parlementaire informatie, besluitvorming en

M.P.Ch.M. van
09-09-1976

Dijk, H. van

onderwijs en sociale verandering in Tunesië.
18-09-1980

Willemsen, G.F.W.

Breman, J.C.

Rotterdam 1810-1880: aspecten van een stedelijke

11-12-1980

Hakvoort, J.L.M.

Scholten, G.H.

Leune, J.M.G.

Veld-Langeveld,

Onderwijsbeleid onder druk: een historisch-

H.M. in 't

sociologisch onderzoek naar het opereren van

12-11-1981

Braak, H.J.M. van de Berting, J.

10-03-1977

Jansma, L.G.

Braam, A. van

06-05-1982

Breuer, F.J.L.I.

Buiter, J.H.

ontwikkelingen in het organisatie-advieswerk.
10-06-1982

Jurkovich, R.

Berting, J.

Verton, P.C.

Hoeven, P.J.A. ter

17-06-1982

Heilbron, U.W.

Breman, J.C.

in Suriname.
10-03-1983

Laat, W.A.M. de

Dongen, H.J. van

lijkheid.
02-02-1978

Rosenthal, U.

Scholten, G.H.

01-02-1979

Brakel, A.

Beinum, H.J.J. van

Vragen naar de onbekende weg: een sociaalwetenschappelijk onderzoek naar deskundigheid

Political order: Rewards, Punishments, and
Political Stability.

Kleine boeren in de schaduw van de plantage:
de politieke economie van de na-slavernij periode

Politieke dynamiek en dekolonisatie. De Nederlandse Antillen tussen autonomie en onafhanke-

Administrative structure and growth:
A Longitudinal Analysis.

beweging uit de 16e eeuw.
10-06-1977

De organisatieadviseur en zijn netwerk: een
sociaal-wetenschappelijke studie van een aantal

Melchiorieten, Munstersen en Batenburgers:
een sociologische analyse van een millenistische

Belastingweerstand: een proeve van fiscale
sociologie.

lerarenverenigingen in het Nederlandse onderwijsbestel.

Territoriale decentralisatie: een onderzoek naar
het functioneren van deelgemeenten te Rotterdam.

samenleving.
30-09-1976

Koloniale politiek en transformatieprocessen in
een plantage-economie: Suriname 1873-1940.

vertegenwoordiging.
Thijn, Th. Van

Onderwijs en civilisatieprocessen: een historischsociologische studie, meer in het bijzonder van

De wording van het professionele officierskorps:
een sociologisch-historische analyse.

Transition to workers self-management: its
dynamics in the decolonizing economy of Malta.

verhoudingen.
02-05-1974

Crisiscentra in de geestelijke gezondheidszorg:
een onderzoek naar de beheersbaarheid van de

in 1965. Een sociologische analyse van de ontwikkelingen binnen een systeem van industriële

Leefbare stedebouw: Stedebouwkundige kwaliteit,
sociale integratie, democratisering.

van het opbouwwerk.
23-05-1973

Bedrijvenwerk als vorm van belangenbehartiging:
een onderzoek naar het funktioneren van het

studie over posities en oriëntaties van werknemers.
25-05-1972

Overheidsgeweld: een sociologische studie van
de dynamiek van het geweldsmonopolie.

managersgroepering in sociologisch perspectief.
13-06-1968

T I T E L D I S S E R TAT I E

in het kader van een theorie over organiseren.
12-04-1984

Gelijk is niet gelijk: over het veranderen van

Engeldorp

Berkel, P. van

Gastelaars, P. van

Lopen over water?: een analyse van en perspectief
op het kennisverwervingsproces in de sociale

organisaties.

wetenschappen.
21-06-1984

Veenhoven, R.

Wentholt, R.

Conditions of happiness.
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DAT U M

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

28-06-1984

Maes, H.D.

Berting, J.

D I S S E R TAT I E S

T I T E L D I S S E R TAT I E

DAT U M

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

Higher education and development: a phenome-

03-09-1987

Nobelen, P.W.M.

Voorden, W. van

nological approach in sociology.
20-09-1984

Bemelmans, M.L.

Albeda, W.

periode 1973-1984.
17-09-1987

Toonen, T.A.J.

Rosenthal, U.

12-09-1985

Baumkauer, E. von Leune, J.M.G.

Zijlmans, G.C.

Doorn, J.A.A. van

Scholen verschillen: een verkennend vergelijkend

24-03-1988

Hommes, R.W.

Leune, J.M.G.

twintig scholengemeenschappen vwo-havo-mavo.

algemeen voortgezet onderwijs en het lager
beroepsonderwijs.

Eindstrijd en ondergang van de Indische
07-04-1988

De positie van vrouwen bij een grote bank: een

Verkuijten,

Wentholt, R.

Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische

Voorden, W. van

Stakingen en stakers: een theoretisch en empiri-

M.J.A.M.
21-04-1988

Kooten, G. van

minderheden.
sche verkenning van fluctuaties in stakings-

onderzoek naar de achtergronden van het ver-

activiteit in Nederland van 1951 t/m 1981.

schil in positie tussen mannen en vrouwen.
30-01-1986

Geers, C.M.

Kooiman, J.

Schakels in openbaar besturen: een studie naar

01-09-1988

Schwager, K.W.

Merwe, C. van de

Tesser, P.T.M.

Leune, J.M.G.

Sociale herkomst en schoolloopbanen in het
Politieke orde en Rawlsiaanse rechtvaardigheid.

22-05-1986

Munning, F.H.

Wentholt, R.

Zelfbeleving en psycho-sociale competentie.

04-09-1986

Godschalk, J.J.

Berting, J.

Nederland als post-industriële samenleving: pro-

Berting, J.

Ringeling, A.B.

bepalingen milieuhygiëne.
02-03-1989

Diederen, J.H.I.W.

Leune, J.M.G.

Hicks, E.K.

Berting, J.

19-02-1987

Wijmans, L.L.

Berting, J.

schoolloopbaan en beroepskeuze en over de

Transformatie van de gezondheidszorg in

gedeeltelijke konditionering van die sexe-ver-

Infibulation: status through mutilation.

schillen door sociaal milieu en schoolprestatie.
02-03-1989

Boog, B.W.M.

Berting, J.

29-06-1989

Meijer, S.A.

Vall, M. van de

Leune, J.M.G.

13-09-1989

Koster, J.T.A.

Vall, M. van de

basis- naar voortgezet onderwijs.

20-12-1989

Foppen, J.W.

Frijhoff, W.Th.M.

Kennen binnen de coördinaten: een kennissocio-

01-02-1990

Tas, J.M. van der

Zijderveld, A.C.

Kunst als beroep en roeping.

logische studie over clericale elite binnen de

22-02-1990

Leseman, P.P.M.

Leune, J.M.G.

Structurele en pedagogische determinanten van

03-05-1990

Verdaasdonk, M.D. Zijderveld, A.C.

Herkomst, kennis en kansen: allochtone en

Krijnen, A.G.M.

Zijderveld, A.C.

Mathematical aspects of multiple correspondence
analysis for ordinal variables.

autochtone leerlingen tijdens de overgang van
11-06-1987

Conflicten in organisaties: individuele klachten
en hun behandeling.

tot heden.
Jong, M.J. de

Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine
cs.: sociologie van de nieuwe tegenbeweging.

Beeld en betekenis van het maatschappelijke
midden: oude en nieuwe middengroepen 1850

02-04-1987

Meer of minder ongelijk: over sexe-verschillen in

blemen van werkgelegenheid, arbeid en moraal.
Nederland in de periode tussen 1974 en 1987.

12-02-1987

Vergunning verleend: een bestuurskundige studie
de luchtverontreiniging en de Wet algemene

Doorn, J.A.A. van

Maesen,

Tak, T. van der

naar vergunningen op grond van de Wet inzake

Lehning, P.B.

L.J.G. van der

13-10-1988

voortgezet onderwijs.
15-05-1986

22-01-1987

Theories of measurement in social science:
a critical review.

gedeconcentreerde rijksdiensten.
20-02-1986

Van het toezicht op het onderwijs: over de inrichting en het functioneren van de inspectie in het

op Java 1945-1950.
Poel, A.M. van der

Elte, R.

onderzoek naar het intern functioneren van vijfen-

bestuursdienst: het corps Binnenlands Bestuur
26-09-1985

Denken over Binnenlands Bestuur: theorieën van
de gedecentraliseerde eenheidsstaat.

sociaal-economisch beleid, 1945-1975.
18-12-1984

Ondernemers georganiseerd: een studie over het
Verbond van Nederlandse Ondernemingen in de

Economen in overheidsdienst: bijdragen van
Nederlandse economen aan de vorming van het

T I T E L D I S S E R TAT I E

Gistend beleid: 40 jaar universitaire politiek.

schoolloopbanen.

rooms-katholieke kerk.

Beroep: filmregisseur: het verkrijgen van continuïteit in een artistiek beroep.
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31-05-1990

Hüpscher, A.D.

Leune, J.M.G.

D I S S E R TAT I E S

T I T E L D I S S E R TAT I E

DAT U M

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

T I T E L D I S S E R TAT I E

De ene school is de andere niet: allochtone meisjes

04-06-1993

Termeer, C.J.A.M.

Veld, R.J. in 't

Dynamiek en inertie rondom mestbeleid:

in het voortgezet onderwijs.
27-09-1990

Stokkom,

Zijderveld, A.C.

B.A.M. van
15-11-1990

Jansen, H.A.M.

Veld-Langeveld,

Bruijn, J.A. de

Ringeling, A.B.

Elders, P.L.M.A. van

Zijderveld, A.C.

Swarte, J.L.

Zijderveld, A.C.

09-09-1993

Lange, P.J. de

Berting, J.

10-09-1993

Hofman, W.H.A.

Leune, J.M.G.

Berting, J.

22-04-1992

Steijn, A.J.

Berting, J.

empirische studie naar de invloed van school- en

De triomf der ironie: Thorstein Veblen (1857-1929)

klasfactoren op de loopbaan van allochtone en

15-10-1992

Teisman, G.R.

Mulder, K.

Moelker, R.

Berting, J.

Veld, R.J. in 't

Voorden, W. van

Berting, J.

17-11-1993

Gaspersz, J.B.R.

Voorden, W. van

neelsmanagement.
16-12-1993

Blanc, C.H.P.W. le

Veld, R.J. in ’t

Complexe besluitvorming: een pluricentrisch

Leune, J.M.G.

M.J.M. van den
08-04-1993

Nispen tot

perspectief op besluitvorming over ruimtelijke

06-01-1994

Fase, W.

Leune, J.M.G.

Ethnic divisions in Western European education.

investeringen.

23-02-1994

Brezet, J.C.

Hommes, R.W.

Van prototype tot standaard: de diffusie van

25-05-1994

Scholten, G.R.M.

Ramondt, J.J.

De omsingeling van medische specialisten: een

Werknemersmedezeggenschap bij particuliere

energiebesparende technologie.

beweging en ondernemingsraden.

organisatie-sociologisch onderzoek naar de

Zou hij onze nieuwe werknemer kunnen zijn?:

relatie tussen de overheid en de medische specialisten, 1979-1989.

weerspiegeling van veranderingen in de beteke-

09-06-1994

Pellikaan, H.

Lehning, P.B.

Anarchie, Staat en het Prisoner's Dilemma.

nis van prestatie; een inhoudsanalyse van perso-

30-06-1994

Jager, G. de

Veld, R.J. in ’t

Invloedrijke beelden: over de betekenis van para-

Houtman, D.

Berting, J.

Werkloosheid en sociale rechtvaardigheid: oordelen over de rechten en plichten van werklozen.

04-11-1994

F.K.M. jhr.
Koppenjan, J.F.M.

hogescholen.
22-09-1994

Het dossier heroverweging.

Pannerden,
29-04-1993

digma's en hun invloed op de besturing van

Eenheid en verscheidenheid: vormgeving van
basiseducatie voor volwassenen.

Kooiman, J.

Transformatie van zorgsystemen: structuur,
dynamiek en transformatie.

neelsadvertenties.
Berg,

De keuze voor de interne arbeidsmarkt: een verkennende studie vanuit de optiek van het perso-

veranderingen in gevraagde kwalificaties als

21-01-1993

‘Je moet weg, hier komen mensen wonen’:
woonwagenbeleid in Nederland (1890-1990).

technologie, arbeid en klassen aan het begin van

ondernemingen in Nederland: functie van vak29-10-1992

Ooijen, D.A.T. van

De Januskop van de industriële samenleving:
de jaren negentig. (dubbelpromotie).

24-09-1992

autochtone leerlingen in het voorgezet onderwijs.
21-10-1993

Leven zonder zorg: oordelen over risico's, rechtvaardigheid en solidariteit in de gezondheidszorg.

en Witte, M.C. de

Effectief onderwijs aan allochtone leerlingen: een

van de toepassing van economische subsidies.

cultuur.
Bernts, A.P.J.

In de wetenschap van bestaansonzekerheid: een
pluralistische kijk op theorie en praktijk.

als radicaal-burgerlijk criticus van de moderne
15-12-1991

Tussen schip en kaai: geestelijke verzorging bij
de krijgsmacht.

Economische Zaken en economische subsidies:
een instrumentele en organisatorische analyse

03-01-1991

varkenshouderijnetwerk.
02-09-1993

Woongroepen in Nederland.

H.M. in 't
06-12-1990

een studie naar veranderingsprocessen in het

Georges Sorel: de ontnuchtering van de Verlichting.

Zeef, P.H.H.

Snellen, I.Th.M.

Tussen toezien en toezicht, veranderingen in
bestuurlijke toezichtsverhoudingen door infor-

Ringeling, A.B.

Management van de beleidsvorming: een studie
naar de totstandkoming van beleid op het terrein
van het binnenlands bestuur.

matisering.
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24-11-1994

Zuurmond, A.

Snellen, I.Th.M.

D I S S E R TAT I E S

T I T E L D I S S E R TAT I E

DAT U M

De Infocratie: een theoretische en empirische

27-06-1996

heroriëntatie op Weber's ideaaltype in het informatietijdperk.
08-12-1994

Roelandt, T.J.A.

Berting, J.

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

T I T E L D I S S E R TAT I E

Dijk-Groeneboer,

Zwanenburg, M.A.

Automatisch maar niet vanzelf.

M.C.H. van
19-09-1996

Pruijt, H.D.

Ramondt, J.J.

Verscheidenheid in ongelijkheid: een studie naar
etnische stratificatie en onderklassevorming in
de Nederlandse samenleving.

19-01-1995

Twist, M.J.W. van

Veld, R.J. in ’t

26-10-1995

Klaassen, H.L.

Veld, R.J. in ’t

backs, obstacles, chances for upgrading work.
10-10-1996

Lammers, D.A.

Verbale vernieuwing: aantekeningen over de

Schendelen,

Politieke omgevingsanalyse ten behoeve van

M.P.Ch.M. van

internationale ondernemingsactiviteiten: een

kunst van bestuurskunde.

16-11-1995

Planken, M.A.E.

24-11-1995

Bouma, J.J.

vraagstuk van management, organisatie en

Besluitvorming in afhankelijkheid: over de rol
van de proces-architect bij overheidsprojecten.

ondernemingsbeleid.
17-10-1996

Klijn, E.H.

Snellen, I.Th.M.

Neumann, F.

Nietzsche, Tocqueville en liberale democratie:

en Zijderveld, A.C.

over democratische en laatste mensen.

Hafkamp, W.A.

Milieuzorg bij de Koninklijke Luchtmacht en de

en Huisingh, D.

industrie: een onderzoek naar de integratie van

onderzoek naar processen van wetgeving en

milieu-aspecten in strategische besluitvormings-

systeemontwikkeling vanuit een taalspel per-

netwerkregels op de herstructurering van naoorlogse wijken.
24-10-1996

Schokker, J.T.

Huisingh, D.

The Incorporation of Environmental Elements in

Snellen, I.Th.M.

Vroegop, R.J.

Hommes, R.W.

Het gedogen gedoogd? Een bestuurskundig

en Ringeling A.B.

onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de

Government-Corporate Interaction from a

handhaving van de Wet verontreiniging opper-

Business Perspective.
Kruithof, B.

Berting, J.

Het conflict tussen apothekers en drogisten: de

vlaktewateren.
28-11-1996

Bagchus, R.

Ringeling, A.B.

professionalisering van twee beroepsgroepen
Roberts, B.H.

Benthem van

Weapons Proliferation and World Order.

zoektocht naar legitimiteit.
04-12-1996

Lips, A.M.B.

Veld, R.J. in ’t

den Bergh, G. van
07-03-1996

Veenswijk, M.B.

Ringeling, A.B.

Spierings, F.C.P.P.

Zijderveld, A.C.

18-04-1996

Beek, J. van

Zijderveld, A.C.

Autonomie in kwaliteit: ambiguïteit in bestuurlijke communicatie over de ontwikkeling van

Departementale cultuur: ijzeren kooi, bron van
versplintering of politiek werktuig.

21-03-1996

Waardevolle instrumenten: de totstandkoming
van beleidsinstrumenten als plicht, ritueel en

tussen 1865 en 1932.
08-02-1996

Wet en informatiesysteem in de maak: een

spectief.
07-11-1996

Strategic Decision-making Processes in Industry:

07-12-1995

Regels en sturing in netwerken: de invloed van

Lehning, P.B.

processen.
01-12-1995

The fight against Taylorism in Europe: strategies,
achievements in job design and technology, set-

kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs.
05-12-1996

Meere, F.B.J. de

Berting, J.

Op eigen kracht: een onderzoek naar het dagelijks leven van logementbewoners.

05-12-1996

Parre, P. van der

Berting, J.

Samenwerking? Er zijn grenzen!: onderzoek naar

het zoekgedrag op de arbeidsmarkt.
16-01-1997

Huisman, P.E.

Zwanenburg, M.A.

gratie in de euregio Maas-Rijn.
13-06-1996

Braster, J.F.A.

Leune, J.M.G.

De identiteit van het openbaar onderwijs.

19-06-1996

Silvester, S.

Hommes, R.W.

Demonstratieprojecten en energiezuinige
woningbouw.

Zonder arbeid geen zegen: kwaliteit van de
arbeid, arbeidsoriëntaties, arbeidssatisfactie en

de invloed van de culturele factor op het proces
van economische en politiek-bestuurlijke inte-

U kunt gerust gaan slapen... : denkbeelden over
technologie, risico's en samenleving.

Kennis gewogen: analyse van sociaalwetenschappelijk denken; kritiek en aanwijzingen.

13-02-1997

Mulder, R.H.

Leune, J.M.G.

Leren ondernemen: ontwerpen van praktijkleersituaties voor het beroepsonderwijs.
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13-03-1997

Knaap, P. van der

Veld, R.J. in ’t

06-06-1997

Kroon, L.M.N.

Snellen, I.Th.M.

D I S S E R TAT I E S

T I T E L D I S S E R TAT I E

DAT U M

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

Lerende overheid, intelligent beleid: de lessen

29-06-2000

Dietz, F.J.

Wolfson, D.J.

over de bepaling van het maatschappelijk aan-

structuurfondsen van de Europese Unie.

vaardbare niveau van meststoffenverliezen uit de

Europese informatiesystemen: grensverleggend?:

Nederlandse landbouw.
30-06-2000

Ast, J.A. van

het Schengen Informatiesysteem en het Social
Security Network.
Schaap, L.

Veld, R.J. in ’t

29-01-1998

Groenendijk, H.J.

Doorne-Huiskes,

17-11-2000

Barnes, P.E.

Hafkamp, W.A.

Interactief watermanagement in grensoverschrij-

en Saeijs, H.L.F.

dende riviersystemen.

Hafkamp, W.A.

Op zoek naar prikkelende overheidssturing: over
Werken en zorgen: de moeite waard: een onder-

12-03-1998

Remery, C.L.H.S.

21-01-1999

Kalders, P.R.

during implementation of ISO 14001.
14-12-2000

Koziol, N.M.

Roome, N.J.

08-02-2001

Vries, G.J.D. de

Veld, R.J. in ’t

zoek naar het welbevinden van buitenshuis werkende moeders.

Kensen, S.

Doorne-Huiskes, J. van Effecten van emancipatiegericht personeelsbeleid.
Besturen op termijn: tijd, grilligheid en traject-

en Veld, R.J. in ’t

management in grondwaterbeleid.

Kickert, W.J.M.

Sturen op variatie: sociale vernieuwing en de

04-05-2001

Staring, R.H.J.M.

Engbersen, G.B.M.

14-06-2001

Dulk, L. den

Doorne-Huiskes,

Veld, R.J. in ’t

02-07-1999

Torre, E.J. van der

Rosenthal, U.

10-09-1999

Helsloot, N.

Zijderveld, A.C.

J. van

Europa geschaakt!: de Europese erkenning van
architecten en ingenieurs.

11-10-2001

Leun, J.P. van der

Engbersen, G.B.M.

Oomens, M.A.

Leune, J.M.G.

Effectiviteit van onderwijsbeleid.

03-12-1999

Dieleman, J.P.C.

Cramer, J.M.

De arena van schonere productie: mens en orga-

09-12-1999

Amundsen, A.

Huisingh, D.

02-11-2001

Canatan, K.

Zijderveld, A.C.

10-12-2001

Blanc, C.A. le

Huisingh, D.

Mascini, P.

Berting, J.

Risico's in bedrijf : omgaan met gezondheids-

Putters, K.

Kickert, W.J.M.

Noordegraaf, M.

Kickert, W.J.M.

28-03-2002

Mastik, H.

Lehning, P.B.

29-05-2000

SerretGrobsheiser, Y.K.

Huisingh, D.

Responsief simuleren: de speelruimte voor leren
en sturen in meerduidige context.

04-09-2002

Berg, M.N. van den, Leune, J.M.G.

Studeren? (G)een punt!: een kwantitatieve studie
naar studievoortgang in het Nederlandse weten-

Attention! Work and Behavior of Public
Managers amidst Ambiquity.

Geboeid ondernemen: een studie naar het management in de Nederlandse ziekenhuiszorg.

risico's op de werkvloer.
17-03-2000

The search for safer and greener chemical solsupport environmental decision-making.

20-12-2001

facilitating sustainable development in industry.
17-12-1999

Turkse islam: perspectieven op organisatie-

vents in surface cleaning: a proposed tool to

industry: cleaner production, environmental
management systems and energy management

Looking for Loopholes: processes of incorpora-

vorming en leiderschap in Nederland.

nisatie tussen behoud en verandering.
Joint management of energy and environment in

a cross-national study in the Netherlands, Italy,

tion of illegal immigrants in the Netherlands.

Vrolijke wetenschap: Nietzsche als vriend.

18-11-1999

Work-family arrangements in organisations:
the United Kingdom and Sweden.

Politiewerk: politiestijlen, community policing,
professionalisme.

Reizen onder regie: het migratieproces van illegale
Turken in Nederland.

Deense variant als bronnen van inspiratie.
Dankelman, S.M.

Beleidsdynamica als sociale constructie: een
onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie
en beleidsadvisering.

Hafkamp, W.A.

03-06-1999

The institutionalization of sustainability reporting:
riding the ways of accounting.

en Lehning, P.B.

05-03-1999

A comparative analysis of multinational facilities
in the European Union and the United States

autopoiese, zelfsturing en stadsprovincie.
J. van

Meststoffenverliezen en economische politiek:

van beleidsevaluatie en beleidsadvisering voor de

een verkenning naar barrières in de bouwfase van

04-12-1997

T I T E L D I S S E R TAT I E

schappelijk onderwijs in de periode 1996-2000.
01-11-2002

Hooghe, M.R.J.

Engbersen, G.B.M.

Sociaal kapitaal in Vlaanderen: een onderzoek

Prise en compte de la dynamique industrielle

naar de relatie tussen verenigingsleven en demo-

dans les politiques de l'environnement.

cratische politieke cultuur.
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14-11-2002

Sluis, A. van

Ringeling, A.B.

15-11-2002

Ruijter, J.M.P. de

Doorne-Huiskes,

T I T E L D I S S E R TAT I E

DAT U M

P R O M OV E N D U S

P R O M OTO R F S W

Van ‘planning and control’ naar strategische

23-10-2003

Bloemers, W.

Molen, H.T.

Meijer, A.J.

Snellen, I.Th.M.

23-01-2003

Esselbrugge, M.

Teisman, G.R.

planning bij de politie.

Psychology students at the Open University of the

Occupational Wage Differences: A gender approach.

Netherlands.
31-10-2003

Jolly, R.D.

Snellen, I.Th.M.

De doorzichtige overheid: parlementaire en juriOpenheid en geslotenheid: een kwestie van comopenheid en geslotenheid voor het management

bestuur.
27-11-2003

Schuijt, K.D.

Saeijs, H.L.F.

Snellen, I.Th.M.

Dansen met de octopus: een bestuurskundige
visie op informatieverplichtingen van het
bedrijfsleven in de sociale rechtsstaat.

17-04-2003

Weggeman, J.

Teisman, G.R.

Controversiële besluitvorming: opkomst en
functioneren van groen polderoverleg.

24-04-2003

Keijzers, G.H.J.

Hafkamp, W.A.

Creating sustainable directions: collaborative
stakeholder approach of governments and
businesses.

15-05-2003
06-06-2003

Wiggers, J.A.
Nes, C.N. van

Doorne-Huiskes,

Een leven lang werken?: betaald en onbetaald

J. van

werk van 55-plussers: ontwikkelingen en factoren.

Cramer, J.M.

Replacement of durables: influencing product
lifetime through product design.

13-06-2003

D'Hollander,

Schendelen,

De democratische legitimiteit van de Europese

H.E.Z.

M.P.Ch.M. van

besluitvorming: legitimiteit door parlementaire

Schouten, C.C.

Vonhoff, H.J.L.

discursiviteit.
24-06-2003

en Vingerling, H.
27-06-2003
11-09-2003

Schyns, P,
Philippacopoulos, I.

Democratisch Socialisten '70: nevenstroom in de
sociaal-democratie? (dubbelpromotie).

Veenhoven, R. en

Income and life satisfaction : a cross-national

Zwanenburg, M.A.

and longitudinal study

Hafkamp, W.A.

Cleaning Hellenic industrial sector: the country's
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