Dr. H. Feitsma
Dr. H. Feitsma aanvaardde op 13 december 1968 het ambt van gewoon
lector in de organisatieleer met een openbare les, getiteld: "Organisatieleer; enige aantekeningen bij functie en inhoud".

Dr. Hendrik Feitsma werd in 1926 te Rotterdam geboren.
Na aldaar in 1946 aan het Marhix Gymnasium het diploma B te hebben
behaald studeerde hij economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam waar hij in 1954 het doctoraal examen aflegde in de
staatkundig-economische studierichting met als keuzevak sociologie.
Van 1954 tot 1960 was de heer Feitsma in dienst bij het Sociologisch
Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen; in 1956 werd hij van
daaruit gedetacheerd bij de Centrale Dienst der Arbeidsinspectie belast
met de uitvoering van het onderzoek van de commissie Jeugd in de Bedrijven.
In 1960 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Groningen op een
proefschrift, getiteld: "Jeugdige ongeschoolden".
Zijn promotor was prof. dr. P.J. Bouman, gewoon hoogleraar in de
sociologie aan die universiteit.
Van 1960 tot 1961 was dr. Feitsma als medewerker verbonden aan het
Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam,
waar hij zich bezig hield met de reorganisatie van het opleidingsprogramma, werkcolleges gaf en onderzoek verrichtte op het terrein
van de samenwerking bedrijfsleven-onderwijs.
Sinds juli 1961 is dr. Feitsma als wetenschappelijk medewerker, later
hoofdmedewerker, in dienst van de Technische Hoge school Eindhoven
bij de sectie organisatieleer.
Sinds 1963 is hij belast met het geven van onderwijs.
Vanaf 1961 is dr. Feitsma tevens docent organisatieleer aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Uni versiteit van Amsterdam en
sinds 1964 is hij medewerker aan de kadertraining van enige industriele
bedrijven.
Van de hand van dr. Feitsma verscheen een aantal publikaties in vaktijdschriften.
Zijn benoeming tot gewoon lector aan de Technische Hogeschool Eindhoven geschiedde bij Koninklijk besluit van 22 maart 1968.
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