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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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