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Bachelor
Humanistiek
‘Ik word multidisciplinair opgeleid’
– Tjebbe

‘Ik voelde me gelijk thuis’
‘Bij de eerste open dag van de Universiteit voor Humanistiek wist ik
het al: hier wil ik studeren. Bij binnenkomst voelde ik me gelijk thuis.
Alsof ik een huiskamer binnenstapte. De universiteit is kleinschalig,
de lijntjes zijn kort. Door de pandemie heb ik sommige mensen nog
niet ontmoet, maar toch heb ik het gevoel dat ik iedereen ken.’
‘Het multidisciplinaire van Humanistiek spreekt mij enorm aan. Je
leert hoe je een maatschappelijke vraag van meerdere kanten kan
belichten. Hoe kijk je ernaar vanuit de sociologie, psychologie of
filosofie? Als we het bijvoorbeeld hebben over in- en uitsluiting, dan
kun je kijken hoe onze samenleving in elkaar steekt, hoe mensen op
elkaar reageren, maar ook wat onze ideeën zijn over ‘erbij horen’. De
vakken presenteren, gespreksvaardigheden, reflecteren en groepswerk hebben mij geholpen in mijn persoonlijke groei. Je leert te luisteren naar het verhaal van de ander, met zo min mogelijk projectie
en invulling. Of je reflecteert op de persoonlijke waarden van jouw
wereld, hoe je die ziet, met welke bril op jij kijkt. Heel waardevol.’
Marishelle
bachelorstudent Humanistiek

Voor mensen met
een open blik
Begint een beter milieu bij jezelf, bij de overheid of bij de markt?
Is eenzaamheid alleen een probleem voor ouderen? Hoe bestrijd
je discriminatie en institutioneel racisme? In de bachelor
Humanistiek draait alles om mensen en hoe zij het leven en de
wereld ervaren. Je leert kijken naar complexe vragen in onze
samenleving waarvoor niet meteen een pasklaar antwoord is. Je
bestudeert deze met behulp van verschillende wetenschappelijke
disciplines en probeert te begrijpen wat mensen bezighoudt. Zo
ontdek je hoe je zelf iets aan die vragen kunt bijdragen.

De combinatie van wetenschappelijke theorie,
praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
maakt dat jij je ontplooit tot een kritische, creatieve
denker. Iemand die de wereld altijd op een nieuwe
manier weet te benaderen.

Word een kritisch denker
In de studie leer je uitdagende maatschappelijke en morele vraagstukken van
meerdere kanten te belichten. Je gaat hiervoor aan de slag met disciplines uit
de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, zoals psychologie,
sociologie en filosofie. Steeds weer ga je op zoek naar dat wat mensen beweegt.
We leiden je breed academisch op, maar je wordt geen wetenschapper die
de wereld op afstand beschouwt. Tijdens de studie pas je de kennis ook toe.
Je leert analytisch denken en probeert door te dringen tot de kern van maatschappelijke vragen en debatten. Daaraan neem je zelf ook deel in gezamenlijke
onderzoeksopdrachten en groepsdiscussies. Je doet ervaring op met verschillende onderzoeksmethoden.

Leer jezelf kennen
Als je je wilt verdiepen in de ander, moet je eerst goed weten wie je zelf bent.
Er is daarom ook aandacht voor jouw persoonsvorming. Naast theoretische
vakken krijg je onderwijs in praktische vaardigheden, zoals gespreksvoering
en reflectievaardigheden. Zo ontwikkel je je tot een goede gesprekspartner, die
groepen kan begeleiden of mensen kan helpen om antwoorden te vinden op
levensvragen.

‘Studenten zijn
enthousiast en
betrokken’
‘In het derde jaar gaan studenten de
praktijk in. Alles wat ze tot dan toe
geleerd hebben, passen ze toe bij
een organisatie in de publieke sector.
We werken samen met verschillende overheids- en zorginstellingen. In
groepjes onderzoeken studenten een
maatschappelijke vraag die bij hun
gastorganisatie speelt. Bijvoorbeeld:
hoe maken we de dienstverlening van
onze thuiszorgorganisatie menselijker voor de cliënten? Deze praktijkopdracht is onderdeel van het vak
‘Humanisering en de publieke sector’.
In de colleges en werkgroepen benaderen we maatschappelijke vraagstukken van verschillende kanten. Tussen
de colleges door bezoeken de studenten de gastorganisatie, waar ze in verschillende gesprekken en observaties
een antwoord zoeken op hun onderzoeksvraag. Van de organisaties horen
we altijd dat we zulke enthousiaste en
maatschappelijk betrokken studenten
hebben. Dat maakt me trots!’

Thomas Kampen
universitair docent en opleidingscoördinator

Hoe maak je de wereld
een beetje mooier?
De rode draad van Humanistiek
Twee begrippen die je veel gaat horen tijdens de studie zijn
zingeving en humanisering, omdat die centraal staan in de
opleiding. Zingeving gaat over de persoonlijke ontwikkeling
van mensen en hoe ze in het leven staan. Wat geeft mensen
zin in het leven? Hoe kunnen ze daarbij geholpen worden?
Humanisering gaat over de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht, en hoe we die nog menselijker
kunnen maken. Bijvoorbeeld: Hoe zorgen we voor gelijke
kansen op de werkvloer? Hoe ver gaat je individuele vrijheid?
Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich onderdeel voelt van
de maatschappij? Vragen rond zingeving en humanisering
bestudeer je altijd vanuit verschillende perspectieven, om
zo tot een afgewogen antwoord te kunnen komen.

Levensvragen
Iedereen krijgt in het leven te maken met ingewikkelde
vragen. Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Deze vragen staan niet volledig op zichzelf; ze
hebben ook te maken met de wereld om ons heen. Onze
sociaaleconomische achtergrond en opvoeding zijn mede
bepalend voor de manier waarop we keuzes maken en tegen
het leven aankijken. Ook de politiek heeft bijvoorbeeld invloed op onze keuzemogelijkheden.
Als student Humanistiek leer je persoonlijke en maatschappelijke vragen met elkaar te verbinden. Je leert bovendien
hoe je andere mensen kunt ondersteunen in hun zoektocht
naar antwoorden op levensvragen.

DOCENT AAN HET WOORD

‘Humanistiek is
dagelijkse kost’
‘Waarom denk je zoals je denkt en waarom handel je zoals je handelt? Als je kritisch en vruchtbaar in gesprek wilt
met andere mensen, dan moet je weten wie jij zelf bent.
Ook is het goed om te weten vanuit welke waarden jij
jezelf wilt inzetten en door welke theorieën je je daarbij
gesteund voelt. Als docent praktische Humanistiek help ik
studenten dat te ontdekken.
Je leert je eigen normen en inspiratie concreet te maken.
Dit doe je niet alleen, maar in uitwisseling met andere
studenten en docenten. Je bent telkens bezig om jezelf
en anderen te bevragen. Je reflecteert, probeert dingen
uit en brengt dit alles met elkaar in verband. Het geeft me
voldoening als ik zie dat studenten op onverwachte en
soms moeilijke momenten in hun leerproces ineens
mooie, nieuwe inzichten opdoen.
Ook word ik blij als ik zie dat studenten boekenwijsheid
en eigenwijsheid met elkaar verbinden. Het is belangrijk
dat je de geleerde theorieën en inzichten weet te vertalen
naar maatschappelijk relevante vraagstukken. Je kunt je
dan op veel plekken in onze samenleving nuttig maken,
vooral waar menselijke waarden in het geding zijn. Je
komt er achter dat humanistiek dagelijkse kost is.’

Wat is humanisme?
Het humanisme gaat uit van menselijke waarden.
Ieder mens wil zich graag ontplooien en een mooi
leven leiden. Hierbij is het wel belangrijk dat we
oog blijven hebben voor elkaar en onze omgeving.
Humanisten willen graag zorgvuldig en gewetensvol omgaan met de wereld en de samenleving
een beetje menselijker maken. Daarvoor heb je
ten eerste een open blik nodig en moet je andere
mensen goed kunnen begrijpen en doorgronden.
Tijdens de studie doe je daarom veel mensenkennis op. Ten tweede is het belangrijk dat je de mens
in zijn maatschappelijke en historische context
begrijpt. Daarom leer je ook veel over hoe de samenleving werkt en over de geschiedenis van de
mensheid.
Lees meer: www.uvh.nl

Bianca Lugten
docent reflectievaardigheden

Welke weg kies je
ná je studie?
Als je je bachelordiploma gehaald hebt, heb je een brede basis
waarop je verder kunt bouwen. Je kunt hiermee op verschillende
plekken aan de slag. De meeste studenten gaan eerst nog verder
met een master, aan de Universiteit voor Humanistiek of elders.
Oud-studenten werken bijvoorbeeld als beleidsmedewerker bij
maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Anderen
vinden een baan in het onderwijs, de media of de wetenschap. Ook
in het bedrijfsleven vind je afgestudeerden terug, bijvoorbeeld als
personeelsfunctionaris, trainer, coach of adviseur. Met onze master
Humanistiek op zak kun je geestelijk verzorger worden in de zorg,

‘Ik probeer de
mensen om wie
het beleid gaat,
beter te
begrijpen’

het leger of de gevangenis. Ook kun je je eigen praktijk beginnen als
zelfstandig adviseur of coach.
Benieuwd wat je nog meer kunt doen met deze studie?
Lees meer verhalen van oud-studenten op
uvh.nl/verhalenuitdepraktijk

“Eindhoven is een grote stad waar veel speelt op het gebied van zorg en veiligheid. Als programmamanager Zorg en Veiligheid voor de gemeente is dan ook
geen enkele dag hetzelfde. Ik heb veel te maken met mensen die kwetsbaar zijn
en daardoor een grotere kans lopen om in het criminele circuit terecht te komen.
Als dader, maar ook als slachtoffer. Dat is op zich al een ingewikkeld probleem.
Vervolgens hebben we ook te maken met allerlei wetten en regels. Ik heb bij
Humanistiek geleerd om dit soort maatschappelijke problemen beter te begrijpen vanuit de mensen om wie het gaat, én tegelijk het belang van de samenleving
en ons bestuur in het oog houden. Bovendien heb ik veel gehad aan de practica.
Zo kan ik goed met allerlei verschillende partijen overleggen. Ik kan mijn eigen
visie duidelijk verwoorden. Ook krijg ik terug van anderen dat ze het fijn vinden
dat ik naar hen geluisterd heb.”

Moniek Veldhoven, oud student

‘De studie
heeft mijn
idealisme
versterkt’

“Ik was altijd al bezig met rechtvaardigheid. Daarom werd ik nogal eens gezien
als een hippie of een moraalridder. Tijdens de bachelor Humanistiek ontdekte
ik dat mijn idealen geen droom hoeven te blijven. Ook leerde ik nog beter wat
ik belangrijk vind en waarom ik doe wat ik doe. Toen ik in mijn master stage liep
bij het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten in Genève merkte ik dat ik
niet alleen keek naar de wet, maar uitging van een bepaalde menselijkheid. Dat
had ik echt geleerd in de bachelor Humanistiek. Ik heb inmiddels gewerkt voor
verschillende publieke organisaties als het ministerie van Buitenlandse Zaken en
Eurojust, waar ik me bezighield met mensenrechten. Dat gaat over humanisme.
Mensen denken misschien verschillend, maar in de kern zijn we gelijk.”

Linde Draaisma, oud student

Studieprogramma
De bachelor Humanistiek is een voltijdstudie van 40 weken met een studiebelasting van gemiddeld 42 uur per week – waarvan 10-12 uur contacturen zijn. Naast de
hoorcolleges, werkgroepen en practica, ga je zelfstandig of in groepsverband met
de stof aan de slag. Eigen initiatief is erg belangrijk, je bent zelf verantwoordelijk
voor je prestaties. Maar je staat er natuurlijk niet alleen voor. Voor vragen kun je
altijd terecht bij je studieadviseur, je studentmentor, de studentenraadsman of één
van je docenten. Het is belangrijk dat je je studievoortgang goed bijhoudt. Op de
UvH geldt namelijk een bindend studieadvies. In het eerste jaar moet je 45 van de
60 studiepunten halen om verder te mogen met je studie.

Eerste jaar
In het eerste jaar leg je een goede basis. Je volgt je eerste academische vakken,
zoals een inleiding in de filosofie en een vak over maatschappelijke processen
van in- en uitsluiting. Je verdiept je in levensbeschouwelijke vragen en bestudeert
actuele maatschappelijke vraagstukken rond zingeving en humanisering. Daarnaast leer je sociaalwetenschappelijk en historisch onderzoek doen. Ook begin je
met arbeidsmarktgerichte vaardigheden, zoals presenteren, gesprekstechnieken,
reflecteren en groepswerk.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde studiejaar ga je verder de diepte in. Je volgt onder meer
vakken over ethiek, burgerschap en geschiedenis van het humanisme. Een aantal
vakken wordt in het Engels gegeven. Bijvoorbeeld Psychology in Humanistic
Studies en Promises and Pitfalls of Citizenship. Daarnaast ontwikkel je je verder
door filosofisch, kwalitatief en interdisciplinair onderzoek te doen. Ook ga je in
je vrije ruimte vakken volgen aan een andere universiteit. Zo richt je je studie nog
meer in op je eigen interesses. De bachelor sluit je af met een scriptie.

Na de bachelor
Met een bachelordiploma Humanistiek kun je rechtstreeks doorstromen naar de
driejarige master Humanistiek, de eenjarige master Burgerschap en Kwaliteit
van Samenleven of de eenjarige master Zorgethiek en Beleid aan de UvH. Wil je
een master volgen aan een andere universiteit? Dat kan ook, maar verdiep je
wel op tijd in de toelatingseisen van die master. Kijk voor de brochures en meer
info op onze website uvh.nl/masterhumanistiek, uvh.nl/masterzorgethiekenbeleid
of uvh.nl/masterburgerschapenkwaliteitvansamenleven.

Studeren in Utrecht
Levenslessen doe je natuurlijk niet alleen op in de collegebanken, maar ook daarbuiten. Utrecht is een levendige studentenstad met een gezellig centrum waar je
je snel thuis zult voelen! De UvH ligt midden in de binnenstad op loopafstand van
het centraal station, vele cafés en restaurants, winkels en de Domtoren. We hebben een actieve studievereniging (SvH) en de activiteitencommissies organiseren
regelmatig allerlei excursies, feesten en debatten. Studenten brengen het magazine
Zindroom uit en er is een eigen toneel- en muziekvereniging. UvH-studenten
mogen daarnaast gebruikmaken van voorzieningen van de Universiteit Utrecht,
zoals Career Services, het Skills Lab en ondersteuning van de studentenpsycholoog. Ook heb je toegang tot de Universiteitsbibliotheek Utrecht in het centrum en
het Utrecht Science Park. Je krijgt als UvH student korting bij de sportfaciliteiten
van Olympos en cultureel centrum Parnassos.

Praktische
informatie
Inschrijven en Studiekeuzecheck
Wil je zeker weten of de studie bij je past, doe dan mee met de
Studiekeuzecheck. Schrijf je dan in vóór 1 mei 2022 bij de UvH
via Studielink. De Studiekeuzecheck vindt plaats in juni 2022. De
uiterlijke deadline waarop je je kunt aanmelden voor de bachelor
is 1 juni 2022.

Kosten
In het studiejaar 2022/2023 bedraagt het wettelijk collegegeld
€2.209,-. Voor veel eerstejaarsstudenten geldt een verlaagd wettelijk collegegeld. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.
Heb je in het verleden al een bachelordiploma behaald? Dan betaal
je het instellingscollegegeld. Er komt nog ongeveer €500 per jaar bij
aan vakliteratuur en readers. We rekenen erop dat je beschikt over
je eigen laptop.

Studiefinanciering
Studiefinanciering vraag je rechtstreeks aan bij Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). Kijk voor actuele informatie op www.duo.nl of bel
050 599 77 55.

Minor of losse vakken volgen
Studeer je aan een erkende Nederlandse universiteit of hogeschool,
en wil je enkele UvH-vakken volgen als onderdeel van je opleiding
(bijvoorbeeld als minor)? Dan kun je je inschrijven aan de UvH als
bijvakstudent. Kijk voor meer informatie over inschrijven, kosten
en vakken op de site bij ‘minor en losse vakken’.

Kom sfeer proeven!
Wil je weten of de bachelor Humanistiek iets voor jou is? Bezoek
dan één van onze (online) open dagen op zaterdag 13 november
2021 of zaterdag 12 maart 2022. Er worden ook regelmatig (online)
proefcolleges aangeboden op een doordeweekse dag. Kijk voor
actuele data en aanmelding op:
uvh.nl/actueel/opendagen-en-proefcolleges

Studieadvies
Met vragen over de opleiding kun je terecht bij een van onze studieadviseurs. Kijk voor de contactgegevens op uvh.nl/onderwijs/
praktische-informatie/begeleiding/studieadviseur

Toelatingseisen bachelor Humanisiek
Een vwo-diploma, propedeuse hbo/wo, of een speciaal toelatingsonderzoek.
Heb je geen vwo-diploma of wo-bachelor? Dan moet een toets uitwijzen of je de Engelse taal beheerst op vwo-niveau (B2).
Naast deze formele eisen vragen we van studenten eigen inbreng, eigen verantwoordelijkheid, zelfreflectie en discipline.

a Kromme Nieuwegracht 29,
3512 HD Utrecht
t 030) 239 01 00
e info@uvh.nl
w www.uvh.nl

“Humanistiek studeren
in het hart van Utrecht
is geweldig!”
- Sophie
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Hoogleraar Nicole Immler en student Farach Winter
spraken elkaar in een podcast over het Nederlandse
slavernij- en koloniaal verleden.

