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De geschiedenis van veertig jaar FSW is geschreven.

talige masteropleiding bestuurskunde zijn beslag

Zelf heb ik alleen de afgelopen tien jaar beleefd, en

zal krijgen. Daarbij zal sociologie in samenwerking

dan nog vanuit een wat excentrische positie als

met psychologie en bestuurskunde een nieuwe

milieu-econoom bij de afdeling Milieukunde, ook

masteropleiding Arbeid, Organistie en Management

Erasmus Studiecentrum Milieukunde. Nu, als de-

verzorgen. Er komt een nieuw instituut bij het

caan, valt het me op hoezeer de FSW van vandaag te

Risbo, voor innovatie in ICT en Openbaar Bestuur,

herkennen is in veertig jaar geschiedenis. Typisch

en ook een Center for Local Democracy bij bestuurs-

Rotterdams, aanpakken vanuit wetenschappelijke

kunde. Het meeste onderwijs wordt inmiddels met

gedrevenheid. Nieuwe opleidingen starten, nieuwe

blackboard ondersteund, met als ambitie om op den

onderzoeksthema’s aansnijden, nieuwe samenwer-

duur hoogwaardige ‘web based’ leeromgevingen te

kingsverbanden met andere universiteiten en maat-

ontwikkelen. In het onderzoek is de FSW testpiloot

schappelijke partijen. En dat dwars door de maat-

voor electronisch publiceren. Op wat langere ter-

schappelijke ontwikkelingen heen: tijdens de demo-

mijn zullen electronische onderzoeksomgevingen

cratiseringsgolf van de jaren zestig en zeventig, de

worden ontwikkeld, waarin niet alleen artikelen

rijksoperaties TVC en SKG in de jaren tachtig, de

– met eerdere concepten, en commentaren van refe-

sluipende bezuinigingen in de jaren negentig, die

rees – maar ook onderliggend empirisch materiaal

aanhouden bij de invoering van het Bachelor-Master

en gehanteerde methoden zijn opgenomen.

stelsel.

Mooi zult u zeggen, maar hoe ziet die FSW er nu uit

De komende decennia zullen een vergelijkbare aan-

over veertig jaar? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet.

blik bieden: de verzelfstandiging van de universitei-

De universiteit en de maatschappelijke omgeving

ten gaat door, de overheid brengt de financiering van

zullen de komende decennia niet minder turbulent

Cultuur en Maatschappij. Dat ziet er alvast goed uit.

te benutten die de verzelfstandiging van de univer-

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek steeds

zijn dan de afgelopen veertig jaar. De FSW heeft

We staan voor uitdagingen en grote vragen, zoals

siteiten zal bieden. Hoe het ook zij, de uitgangsposi-

verder terug, de visitatie-, evaluatie- en accreditatie-

bewezen daar mee om te kunnen gaan, wetenschap

hoe onze opleidingen internationaal te positione-

tie is gunstig.

manie neemt hyperbureaucratische vormen aan.

te kunnen bedrijven en tegelijkertijd geworteld te

ren, in het engels, en bij het aantrekken van studen-

Deze geschiedenis van de eerste veertig jaar FSW zal

VSNU, KNAW, NVOA, NASPA en nieuwe, Europese

zijn in de samenleving. Traditioneel wordt de Eras-

ten toch een solide basis te behouden in Rotterdam

ook electronisch worden gepubliceerd, op de websi-

acronymen.

mus Universiteit zo ongeveer vereenzelvigd met eco-

en Zuid-Holland; hoe fundamenteel wetenschappe-

te van de faculteit. Bij komende lustra kan dit docu-

En de FSW? Die zal doorgaan, op zijn Rotterdams.

nomie en geneeskunde. De universiteit heeft in-

lijk onderzoek te blijven verrichten, met een interna-

ment aangevuld worden met recente ontwikkelingen

Met de opbouw van psychologie, de grootste ‘inves-

middels in haar strategie vastgelegd dat de andere

tionaal erkende kwaliteit, terwijl de rijksoverheid

en nieuwe interpretaties van eerdere decennia. Er

tering’ tot nu toe. Met de International Master in

wetenschapsgebieden zich de komende jaren zullen

daar geen geld meer voor over heeft; hoe alle kansen

rest ons dus één ding: aan de slag, wetenschap!

Public Administration, die naast de Nederlands-

ontwikkelen tot een solide, ‘derde pijler’: Recht,
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