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‘De kennis en ervaring 

uit mijn studie kan ik 

volop kwijt in mijn baan’ 

- Marije
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‘Ik heb me breed ontwikkeld’

‘Wie ben ik? In wat voor samenleving leven wij? 
Deze belangrijke levensvragen komen aan bod tij
dens de studie Humanistiek. Aan de hand van grote 
denkers word je uitgedaagd om zelf na te denken 
over de tijd waarin wij leven. Met de bachelor en 
de master Humanistiek heb ik me breed ontwikkeld. 
Ook heb ik mezelf en mijn eigen normen en waarden 
goed leren kennen. Vanuit deze kennis begeleid ik nu 
medewerkers bij Defensie. Ik heb geleerd om kritisch 
te kijken, zonder daarbij te vervallen in goed of fout.’
Oud-student Martijn Zwiers, humanistisch geestelijk 
begeleider bij Defensie
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geef betekenis 
aan je toekomst

WAt Is HuMAnIstIek?
Humanistiek is een multidisciplinaire, academische 
opleiding, geïnspireerd door het humanisme. De  
studie verbindt onderdelen uit de filosofie, socio
logie en psychologie. Vragen naar menselijke 
waarden staan altijd centraal. In de opleiding is 
bovendien aandacht voor persoonsvorming en 
praktische vaardigheden. De universiteit voor 
Humanistiek vindt het belangrijk dat mensen zich 
persoonlijk kunnen ontwikkelen én dat we samen 
bouwen aan een humane samenleving. Lees meer 
over humanistiek en humanisme op www.uvh.nl.

Je wilt je verdiepen in eigentijdse vragen rondom zingeving, 

levensbeschouwing en de inrichting van een rechtvaardige 

samenleving. Je wilt wetenschappelijke kennis uitbreiden en 

praktische vaardigheden versterken. Dan is de driejarige master 

Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek iets voor jou. 

Deze master is voor studenten die doorstromen vanuit het wo 

en hbo. Heb je de bachelor Humanistiek niet gevolgd, dan volg 

je eerst de premaster. 

Humanistiek is een wetenschappelijke studie van deze tijd. Je 

bestudeert het mooiste wat er is: de mens en het leven. Je 

buigt je over belangrijke levensvragen in relatie tot actuele, 

maatschappelijke problemen. Hiervoor combineer je disciplines 

als filosofie, sociologie en psychologie. Naast wetenschappelijk 

onderzoek is er extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

Ook doe je veel ervaring op in de praktijk.

De master Humanistiek 

biedt volop mogelijkheden 

voor een betekenisvol 

beroep. Als geestelijk 

begeleider in zorginstel-

lingen, het leger of de 

gevangenis. Als zelfstandig adviseur of coach met een eigen 

praktijk. Of als beleidsmedewerker bij maatschappelijke organi-

saties en ministeries. Ook kun je gaan werken in het onderwijs, 

de media, het bedrijfsleven of het wetenschappelijk onderzoek. 

VerDIep je In De Mens
De master Humanistiek is een driejarige, academische én 

beroepsopleiding aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). 

De studie heeft een sterk persoonsvormend en reflectief karak-

ter. Want wie zich wil verdiepen in de ander, moet ook zichzelf 

leren kennen.

Door denken en doen

Bij Humanistiek wisselen theorie en praktijk elkaar af. Het 

accent ligt op een brede academische vorming, maar je wordt 

geen academicus die de wereld op afstand beschouwt. Je past 

wetenschappelijke kennis ook toe. Je leert analytisch te denken 

en door te dringen tot de kern van complexe vraagstukken. Je 

werkt met teksten van grote denkers en verdiept je in maat-

schappelijke discussies. Je ontwikkelt argumentatietechnieken 

en gespreks- en reflectievaardigheden. Ook ga je uitgebreid op 

stage. Je leert hoe je mensen individueel kunt ondersteunen en 

hoe je groepen kunt leiden. 

Met zingeving en humanisering

Zingeving en humanisering lopen als een rode draad door de 

opleiding. Zingeving gaat over de persoonlijke ontwikkeling van 

mensen en hoe ze in het leven staan. Centraal staan vragen als: 

wat geeft mensen zin in het leven? Overkomt het leven ons, of 

kunnen we er ook zelf richting aan geven? Humanisering gaat 

over de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht. 

En over het bevorderen van meer humane, maatschappelijke 

verhoudingen en omstandigheden. Vragen rond zingeving en 

humanisering bestudeer je altijd in onderlinge samenhang.

Voor individu en samenleving

Ieder mens krijgt in het leven te maken met ingewikkelde 

vragen. Zoals: hoe ga ik om met pijn en verlies? Wat vind ik 

belangrijk om te doen? Hoe we omgaan met deze vragen staat 

niet los van de samenleving. 

Zo heeft het politieke systeem 

invloed op onze keuzemogelijk-

heden. Maar ook onze sociaal-

economische achtergrond bepaalt 

hoe we keuzes maken en tegen 

het leven aankijken. Als student Humanistiek leer je persoonlijke 

en maatschappelijke vragen op elkaar te betrekken. Je leert 

bovendien hoe je andere mensen kunt ondersteunen in hun 

zoektocht naar een eigen antwoord op levensbeschouwelijke 

vragen. Door betekenis te geven aan hun denken en handelen.

Theorie en praktijk 
wisselen elkaar af



om. Dat draagt bij aan een prettige studeer- en werksfeer. In 

de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123 behaalt 

de UvH al jaren een hoge waardering. Nieuwsgierig? Kijk op 

www.uvh.nl/nse.

WAt kun je Met Deze stuDIe?
Afgestudeerden aan de UvH zijn breed ontwikkeld en komen 

terecht op allerlei plekken in de samenleving. Ze werken als 

humanistisch geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, bij 

instellingen van justitie en in de krijgsmacht. Daarnaast zijn ze 

werkzaam op het terrein van onderwijs, onderzoek, beleid en 

advies. Of ze hebben een eigen praktijk als adviseur of coach. 

Hierna volgt een beschrijving van de verschillende competenties 

en werkterreinen van afgestudeerden aan de UvH. De meesten 

zijn werkzaam op meerdere terreinen tegelijk.
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De uVH: sfeerVOL en persOOnLIjk
De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke 

universiteit in de historische binnenstad van Utrecht, die zich 

laat inspireren door het humanistische gedachtengoed. De 

universiteit telt ongeveer 550 studenten en 80 medewerkers. 

Veel studenten kiezen bewust voor de UvH vanwege het klein-

schalige en persoonlijke karakter. Studenten en docenten zijn  

zeer betrokken en gaan op een persoonlijke manier met elkaar 

‘Persoonlijke ervaringen 
leveren veel kennis op’
‘In de samenleving is behoefte aan gerichte 
aandacht voor levensvragen. Aan een eigen
tijdse levensbeschouwelijke taal. Humanistici 
voorzien daarin. Ons leven is niet alleen 
maar succesvol. en toch hebben we kwets
baarheid verdrongen naar de marge. Doen 
we onszelf daarmee niet tekort? Door 
kwetsbaarheid te ervaren, ontdekken we 
ook bepaalde waarden. Voor mij staat 
een filosofische reflectie nooit los van een 
geleefde ervaring. Maar je kunt die erva
ring wel verbinden aan grote levensvragen. 
Wat zegt dit over de manier waarop we met 
elkaar omgaan? Werpt dit een andere blik 
op heersende ideeën? Ik hecht veel belang 
aan de kennis die een persoonlijke ervaring 
oplevert. zo ontstaat levensbeschouwelijke 
verdieping en veelkleurigheid. en dat past bij 
humanistiek.’
Christa Anbeek, universitair hoofddocent 
begeleidings- en coachingsstudies

De UvH behaalt al jaren een 

hoge waardering in de

Nationale Studenten Enquête.  
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werk met bezieling

‘Humanistiek heeft toegevoeg-
de waarde in mijn werk’
‘Ik denk met leerkrachten en bestuurders mee over 
de vraag hoe ze leerlingen op een praktische en 
inspirerende manier kunnen ondersteunen. Met 
werkvormen en lesideeën, maar ook met een eigen 
professionele visie en houding. een goede school is 
een plek waar je leert voor het leven. Levensvragen 
zijn een belangrijk onderdeel in dat leerproces. Wat 
betekent het dat mensen anders zijn? Hoe ga je om 
met moeilijke momenten? Allemaal lastige én leuke 
vragen om over te filosoferen. Mijn humanistieke 
achtergrond is van grote toegevoegde waarde in 
mijn werk. tijdens de opleiding heb ik geleerd om 
verder te kijken dan kantenklare waarheden en 
oplossingen. De werkelijkheid is vaak ingewikkelder 
dan je denkt. Als humanisticus ben ik in staat om 
de juiste vragen stellen. zo help ik mensen om hun 
eigen antwoorden en ‘zin’ te vinden.’
Oud-student Mark Bos, Onderwijsbegeleider identi-
teit en levensbeschouwing bij Arkade

Geestelijke begeleiding

Je leert hoe je mensen ondersteunt bij existentiële, ethische en 

zingevingsvragen. De master Humanistiek leidt op tot geestelijk 

verzorger voor werkvelden van het Humanistisch Verbond bin-

nen het leger, de gevangenis en de gezondheidszorg. Ook ben 

je gekwalificeerd voor andere werkvelden, bijvoorbeeld als ver-

trouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor 

of coach.

educatie

Op het terrein van educatie houd je je bezig met levens-

beschouw elijke ontwikkeling of ethische vraagstukken, kritisch 

en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt 

bijvoorbeeld gaan werken als begeleider of leerplanontwik-

kelaar in educatieve organisaties, waaronder trainingsbureaus. 

Met extra specialistische modules kun je eerstegraads docent 

worden in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld in ethiek of 

levensbeschouwing. Ook kun je aan de slag als docent in het 

hoger onderwijs.

Organisaties en beleid

Je verdiept je tijdens de master in vraagstukken rond zingeving 

en humanisering op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo 

anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van organisaties en vragen over integriteit 

en ethiek. Je kunt na je studie aan het werk als adviseur, coach, 

of beleidsmedewerker. Ook ben je gekwalificeerd voor natio-

nale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, 

maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisaties, en de 

media.

Wetenschap en onderzoek

Je wordt geschoold in het doen van wetenschappelijk onder-

zoek. Na afronding van de master ben je een gekwalificeerd 

onderzoeker op de terreinen die voor de humanistiek relevant 

zijn. Verschillende afgestudeerden werken als onderzoeker 

voor maatschappelijke instellingen en overheden. Of ze doen 

promotieonderzoek aan de UvH of andere universiteiten. 

Getalenteerde studenten kunnen na de masterstudie doorstro-

men naar de Graduate School van de universiteit. Kijk voor 

meer informatie op www.uvh.nl.

Benieuwd wat je nog meer kunt doen met de master 

Humanistiek? Lees de verhalen van oud-studenten op 

www.uvh.nl.
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OnDerWIjsprOGrAMMA
In de driejarige master Humanistiek verdiep je je in zingeving 

en humanisering op drie niveaus. Op individueel niveau, op 

groeps- en op organisatieniveau. Deze niveaus komen terug 

in het onderwijsprogramma. Academische kennis gaat daarbij 

hand in hand met praktische vaardigheden, zoals het ontwikke-

len van gespreks- en reflectietechnieken.

‘Vanuit zingeving 
en humanisering 
bied ik mensen een 
ander perspectief’

‘tijdens mijn stage bij InG ont
dekte ik welke rol zingeving en 
humanisering kunnen spelen 
in grootschalige organisaties. 
Vanuit die benadering bood 
ik medewerkers een ander 
perspectief dan organisatie
adviseurs doorgaans doen. 
Humanistiek is geen studie die 
ophoudt als je de deuren van 
de universiteit uitloopt. je gaat 
op een andere manier naar je 
omgeving kijken. je krijgt veel 
ruimte om jezelf te ontwikkelen 
en om je eigen visie te vormen. 
Dat maakt de studie zo boei
end.’

Moniek Veldhoven, 
masterstudent Humanistiek 

Opbouw master

Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar bestu-

deer je de humanistische levensbeschouwelijke tradities. Ook 

komt de beroepsvoorbereiding al even aan bod. 

In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aan-

dacht. Je gaat op stage en volgt daarvoor verdiepingsmodules.  

In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt hiervoor  

onderzoeksmodules en voert je afstudeeronderzoek uit. 
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tOeLAtInGseIsen MAster HuMAnIstIek
Met een bachelordiploma Humanistiek kun je direct 
doorstromen naar de driejarige master Humanistiek. 
Ben je afgestudeerd aan een andere universiteit 
of hogeschool, en wil je de master Humanistiek 
volgen? Dan geeft een afgeronde premaster 
Humanistiek, in combinatie met een erkend hbo, 
wo of doctoraaldiploma, toegang tot de master 
Humanistiek.
Heb je een doctoraalbul of een hbodiploma 
behaald vóór 1 augustus 1986? neem dan contact 
op met de studieadviseur.

De premaster is een verkort studietraject, waarin je 
kennis maakt met de humanistiek. zo kun je goed 
bepalen of de studie iets voor jou is. en of je de 
driejarige master wilt doen. De premaster bestaat 
uit twee keuzetrajecten: het ene traject bereid 
je voor op de driejarige master Humanistiek, het 
andere op de eenjarige master zorgethiek en Beleid. 
sommige vakken volg je samen met de studenten 
uit het andere traject.
stroom je in vanuit het hbo, dan volg je een aantal 
vakken meer dan instromers uit het wo.
sta je al ingeschreven bij een hogere onderwijsin
stelling, dan is de premaster kosteloos. Is dat niet 
het geval, dan geldt een vergoeding premaster dat 
maximaal gelijk is aan het volledige wettelijke col
legegeld, afhankelijk van de omvang van de pre
master.
Wil je met een hbovooropleiding en de premaster 
Humanistiek aan de master Humanistiek beginnen, 
dan moet een toets uitwijzen of je de engelse taal 
beheerst op vwoniveau (B2).

Kijk voor meer informatie over de premaster, de 
master en het onderwijsprogramma op www.uvh.nl.

Inschrijven

Inschrijven voor de master Humanistiek 2017/2018 kan tot 

1 augustus 2017 via uvh.studielink.nl.

kosten

In het studiejaar 2017/2018 bedraagt het wettelijk collegegeld 

€ 2.006. Daar komt nog ongeveer € 500 bij aan vaklitera-

tuur en readers. Heb je in het verleden al een masterdiploma 

behaald? Dan betaal je het instellings collegegeld van € 7.467.

De premaster kun je kosteloos volgen als je al ingeschreven 

staat als student bij een andere erkende hoger onderwijsinstel-

ling. Is dat niet het geval dan geldt een vergoeding premaster 

dat maximaal gelijk is aan het volledige wettelijke collegegeld 

ad € 2.006 bij 45 ECTS en 1.003 bij 30 ECTS.

studiefinanciering

Volg je de driejarige master Humanistiek, dan heb je ook drie 

jaar recht op studie financiering. Studiefinanciering vraag je 

rechtstreeks aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in 

Groningen. Kijk voor actuele informatie op www.duo.nl 

of bel 050 599 77 55.

Contractonderwijs

Wil je vakken volgen aan de UvH, maar sta je niet ingeschreven 

bij een universiteit? Dan kun je contractonderwijs volgen. Het 

is niet mogelijk om je master via contractonderwijs te behalen. 

Kijk voor de ingangseisen op 

www.uvh.nl/contractonderwijs.

Voorzieningen

De UvH heeft een eigen studentenvereniging, de SvH. De acti-

viteitencommissie organiseert regelmatig excursies, debatten en 

feesten. Studenten brengen een eigen blad uit, Zindroom, en 

hebben een eigen toneel- en muziekvereniging, Levenskunst. 

Ook zijn ze vertegenwoordigd in de bestuursorganen van de 

universiteit. UvH-studenten mogen daarnaast gebruikmaken 

van de voorzieningen van Universiteit Utrecht, waaronder 

sportaccommodaties, sollicitatietrainingen en ondersteuning 

van de studentenpsycholoog. Ook maak je gebruik van de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht, één van de modernste biblio-

theken in Nederland.

Voorlichting

Wil je weten of de (pre)master Humanistiek iets voor jou is? 

Bezoek dan één van onze open dagen in het pand van de UvH 

aan de Kromme Nieuwegracht 29 in Utrecht op:

Zaterdag 19 november 2016

Zaterdag 11 maart 2017

Zaterdag 10 juni 2017  

Een paar keer per jaar kun je ook een proefcollege bijwonen. 

Kijk voor actuele data en aanmelding op www.uvh.nl.

studieadvies

Met vragen over de opleiding kun je terecht bij studieadviseur 

Inge-Marlies Bulsink, i.m.bulsink@uvh.nl, (030) 2390 119. 

Daarnaast volg je keuzevakken. Ook kun je dit jaar bijzon-

dere modules volgen, zoals Assisteren in het onderzoek of de 

Internationale Kosmopolis Summerschool. Verder heb je vrije 

ruimte waarbinnen je je verder kunt specialiseren en de moge-

lijkheid hebt om vakken te volgen aan andere nationale univer-

siteiten. Je rondt de master af met een afstudeeronderzoek. 

Kijk voor uitgebreide informatie over het onderwijs-

programma van de master op www.uvh.nl.

studiebelasting

De driejarige master Humanistiek (180 ECTS) is een voltijdstudie 

met een studiebelasting van 42 uur per week (inclusief contact-

uren). 

Kijk voor een uitgebreid overzicht van de vakken en 

bijbehorende studiepunten op www.uvh.nl.
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