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Algemeen 

De Universiteit voor Humanistiek realiseert vanuit humanistische grondwaarden kwalitatief hoogstaand 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en draagt daarmee bij aan een humane samenleving waarin alle 

mensen een zinvol leven kunnen leiden. Het onderzoek van de universiteit, dat is ondergebracht in een zestal 

leerstoelen, richt zich op twee spanningsvelden: 

1. Het spanningsveld tussen het realiseren van menselijke potentie en het erkennen van menselijke 

kwetsbaarheid; 

2. Het spanningsveld tussen speelruimte voor human flourishing en moreel actorschap en bepaaldheid door 

sociale, culturele en politieke structuren. 

De universiteit verzorgt een brede multidisciplinaire bacheloropleiding, een driejarige master Humanistiek en 

een éénjarige master Zorgethiek en Beleid; daarnaast is er een Graduate School voor PhD studenten. In deze 

kleinschalige instelling (ca. 600 studenten, 75 PhD’s en 100 medewerkers) zijn wetenschappelijke vernieuwing, 

onderlinge inhoudelijke inspiratie en betrokkenheid belangrijke waarden.  

Het jaarlijkse budget van de universiteit bedraagt ca. € 7.500.000. 

 

Organisatie universiteit 

De organisatie van de universiteit volgt de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

(WHW) en is vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement. De leiding van de universiteit is in handen van 

het college van bestuur. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De leden van 

het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. De medezeggenschap krijgt op 

universitair niveau vorm via de universiteitsraad en de opleidingscommissie. De Universiteit voor Humanistiek 

volgt de VSNU Code goed bestuur universiteiten. 

 

College van bestuur 

Het college van bestuur geeft leiding aan de universiteit in nauwe samenwerking met het managementteam 

en in goed overleg met de universitaire medezeggenschap. Het college bestaat uit twee leden: een voorzitter, 

tevens rector magnificus (tot 1 juli 2019 prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders) en een vicevoorzitter (Clemens de 

Waal RC RB MBA). De Universiteit voor Humanistiek kent een collegiaal bestuur onder leiding van de 

voorzitter: collegeleden hebben een primaire verantwoordelijkheid voor afgesproken portefeuilles en zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De rector magnificus is primair verantwoordelijk voor 

onderwijs, onderzoek en studenten.  

 

Opdracht 

De Universiteit voor Humanistiek heeft een ambitieus Strategisch Plan opgesteld voor de periode 2017-2021. 

De opdracht voor het college van bestuur is het realiseren van de strategische doelstellingen. Dit vereist een 

scherpere profilering van onderzoek en een stevige verbinding met andere partijen zoals bedrijven, 

kennisinstellingen en universiteiten. In het onderwijs stuurt de universiteit in de eerste plaats op kwaliteit, 

hoewel voldoende in- en doorstroom van studenten cruciaal zijn voor de vitaliteit van de instelling.  

 

  

file://fs01.uvh.intra/data/Coordinatorenoverleg/Strategisch%20plan%202017-2021%20-%20vastgesteld%20door%20het%20CvB%20en%20goedgekeurd%20door%20de%20RvT.pdf


Profiel 

De Universiteit voor Humanistiek zoekt als rector magnificus/voorzitter een hoogleraar die een gerespecteerd 

wetenschapper en ervaren bestuurder is en die in denken en doen aansluit bij de kernwaarden van de 

universiteit. De rector geeft leiding aan en is het gezicht van de academische gemeenschap, draagt een 

duidelijke visie op humanistiek en humanisme uit en draagt zorg voor continue verbetering van de kwaliteit 

van onderwijs en onderzoek. De rector heeft kennis van belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen 

in het hoger onderwijs en heeft daar een uitgesproken visie op. Zij/hij representeert de universiteit naar 

buiten.  

De rector magnificus heeft een humanistisch geïnspireerde leiderschapsstijl, opereert resultaatgericht, 

koersvast, transparant en verbindend, toont ruggengraat, communiceert helder, is in staat een breed 

draagvlak binnen de organisatie te verwerven en treedt respectvol op naar de universitaire medezeggenschap.  

Zij/hij heeft ervaring in het besturen binnen een hoger-onderwijsorganisatie en in het op inspirerende en 

motiverende wijze leidinggeven. Zij/hij weet dat hierbij richting geven én draagvlak verwerven beide belangrijk 

zijn.  

De rector heeft een aantoonbaar nationaal- en internationaal onderzoeksnetwerk op hoog niveau en draagt bij 

aan een effectieve samenwerking met nationale en internationale wetenschappelijke partners, overheden, 

landelijke gremia (VSNU, NWO, KNAW, SURF, NLU) en overige relevante actoren. 

De rector kent het Nederlandse hoger onderwijsstelsel. Zij/hij heeft een aantoonbare affiniteit met het 

humanisme en is in staat om de wetenschappelijke disciplines en de levensbeschouwelijke dimensie van de 

universiteit in hun volle breedte te representeren en te verbinden.   

 

Arbeidsvoorwaarden 

De benoeming vindt plaats voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. 

Arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen. De Universiteit voor Humanistiek conformeert zich aan de 

Wet Normering uit Publieke Middelen gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT). 

 


