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Woord vooraf van de decaan
We mogen stilstaan bij het vijftigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale
Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1963 begon die
onder leiding van prof. dr. Jacques van Doorn met de opleiding Sociologie,
maar inmiddels is onze faculteit uitgebreid met de disciplines Bestuurskunde,
Psychologie en Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Dit lustrumboek richt
zich vooral op de laatste tien jaar. Na het lezen ervan bent u ongetwijfeld – net als
ik – verbaasd over de snelheid waarmee de faculteit is veranderd. Het aantal
ingeschreven studenten in de faculteit is verdubbeld van 1400 naar 2800.
Tien jaar geleden leidden wij nog doctorandussen op. Inmiddels zijn
het bachelors en masters die activerend onderwijs krijgen.
Door ‘Nominaal is normaal’ zijn steeds meer studenten
in staat gesteld hun studie op tijd af te ronden.

In het afgelopen decennium zijn promovendi in plaats van
boeken vooral wetenschappelijke artikelen gaan schrijven.
Onderzoekers, tot slot, hebben steeds meer impact gekregen via
internationale peer-reviewed artikelen. De laatste jaren is er bovendien
weer meer aandacht voor de maatschappelijke relevantie van dat onderzoek.
Dit past perfect in de traditie van maatschappijgericht onderzoek zoals die vijftig
jaar geleden het levenslicht zag. Achter alle veranderingen gaat een ongelooflijke
hoeveelheid tijd, energie en toewijding schuil van onze collega’s. Deze plek
biedt mij een mooie gelegenheid om hen hartelijk te bedanken voor al die
inspanningen. We mogen trots zijn op ons onderwijs én op ons onderzoek!
Voor de realisatie van dit boek is dank verschuldigd aan Mary van der Graaf
en aan Lex Cachet en Marjolein Kooistra van de Lustrumcommissie FSW50.
Ter afronding spreek ik de hoop uit dat de FSW de komende vijftig jaar haar
belangrijke rol op het gebied van onderwijsvernieuwing en onderzoek, waar
mensen en de maatschappij wat aan hebben, met veel elan zal blijven spelen.
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