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‘als bachelorstudent psychologie merkte ik dat ik mensen 
binnen een bredere context dan de psychologie wilde 
begrijpen. ook vanuit de theologie, filosofie en sociolo-
gie. Daarom stapte ik over naar de master Humanistiek. 
ik werd meteen gegrepen door een vak waarin we vanuit 
de theologie ons veranderende mensbeeld bestudeer-
den en zo een overkoepelende kijk op de mens kregen. 
mooi vind ik dat docenten hier een veilige omgeving 
creëren om met elkaar in gesprek te gaan. Zelf staan ze 
ook echt open voor input van studenten. ik leer mijn 
denkbeelden hier krachtiger onder woorden te brengen. 
maar de belangrijkste les van de studie is: wees kritisch. 
Hierna zie ik mezelf wel als mediator bij internationale 
conflicten. Hoe dat precies vorm moet krijgen, daar ben 
ik nog mee bezig. ook hierin blijf ik kritisch en ben ik nog 
lerende.’

Inge McGee, tweedejaars masterstudent Humanistiek 
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Geef betekenis 
aan je toekomst
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.

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 discipli-
nes als filosofie, sociologie en psychologie. Naast wetenschap-
pelijk onderzoek is er extra aandacht voor persoonlijke ontwik-
keling. Ook doe je veel ervaring op in de praktijk. 
De master Humanistiek biedt volop mogelijkheden voor een 
betekenisvol beroep. Als geestelijk verzorger in zorginstellingen, 
het leger of de gevangenis of 
als beleidsmedewerker bij 
maatschappelijke organisa-
ties en overheidsinstellingen. 
Als adviseur, trainer of coach 
of in het onderwijs, de media, 
het bedrijfsleven of het 
wetenschappelijk onderzoek.

Verdiep je in de mens
De master Humanistiek is een driejarige, academische beroeps-
opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). De studie 
heeft een sterk persoonsvormend karakter. 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 vraagstuk-
ken. Je werkt met teksten van grote denkers en verdiept je in 
maatschappelijke discussies. Je leert argumentatietechnieken 
en ontwikkelt gespreks- en reflectievaardigheden. Ook ga je 
uitgebreid op stage. Je leert hoe je mensen individueel kunt 
ondersteunen en hoe je groepen kunt begeleiden. 

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 vra-
gen. Zoals: hoe ga ik om met pijn en verlies? Wat vind ik belang-
rijk om te doen? Hoe we omgaan met deze vragen staat niet 

los van de samenleving. Zo 
heeft het politieke systeem 
invloed op onze keuze-
mogelijkheden. Maar ook 
onze sociaaleconomische 
achtergrond bepaalt hoe we 
keuzes maken en tegen het 
leven aankijken. Als student 
Humanistiek leer je persoon-

lijke 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

Wat is Humanistiek?

Humanistiek is een multidisciplinaire, academische oplei-
ding, geïnspireerd door het humanisme. Het verbindt 
onderdelen uit de filosofie, sociologie 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.



zeer betrokken en gaan op een persoonlijke manier met elkaar 
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.studiekeuze123.nl

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, trainer of 
coach. Hierna volgt een beschrijving van de verschillende com-
petenties  en werkterreinen van afgestudeerden aan de UvH. 
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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 

‘Ingewikkelde vragen écht ‘Ingewikkelde vragen écht 
doorgronden’

‘eigentijdse vraagstukken over levens-‘eigentijdse vraagstukken over levens-
beschouwing, zingeving en de inrichting van beschouwing, zingeving en de inrichting van 
de samenleving zijn complex. om recht te de samenleving zijn complex. om recht te 
doen aan deze complexiteit putten we op doen aan deze complexiteit putten we op 
de Universiteit voor Humanistiek uit ver-de Universiteit voor Humanistiek uit ver-
schillende wetenschappelijke disciplines. schillende wetenschappelijke disciplines. 
Psychologie, sociologie en geschiedenis zijn Psychologie, sociologie en geschiedenis zijn 
nodig om de feitelijke werkelijkheid in beeld nodig om de feitelijke werkelijkheid in beeld 
te brengen. Filosofische theorieën helpen te brengen. Filosofische theorieën helpen 
ons op een meer abstract niveau om com-ons op een meer abstract niveau om com-
plexe vragen te doordenken en een eigen plexe vragen te doordenken en een eigen 
visie op de werkelijkheid te ontwikkelen. Zo visie op de werkelijkheid te ontwikkelen. Zo 
combineer ik in mijn eigen werk filosofische combineer ik in mijn eigen werk filosofische 
theorieën over sociale verbondenheid met theorieën over sociale verbondenheid met 
sociaalwetenschappelijk onderzoek naar een-sociaalwetenschappelijk onderzoek naar een-
zaamheid en sociaal isolement. We hebben zaamheid en sociaal isolement. We hebben 
beide soorten kennis nodig om de gelaagde beide soorten kennis nodig om de gelaagde 
werkelijkheid te begrijpen en tot een door-werkelijkheid te begrijpen en tot een door-
dachte en doorleefde visie op de mens en de dachte en doorleefde visie op de mens en de 
samenleving te komen. ’
Anja Machielse, Directeur Onderwijs en bijzon-Anja Machielse, Directeur Onderwijs en bijzon-
der Hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare der Hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare 
ouderen’

Volop perspectief
 op werk
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Werk met 
bezieling

‘Er is niet één manier om naar de 
wereld te kijken, er zijn er wel 
duizenden’ 

‘als geestelijk verzorger bij Defensie ondersteun ik militairen bij 
levensbeschouwelijke, ethische en zingevingsvragen. ik werk op 
de kazerne, dus mensen kunnen altijd bij me binnenlopen. naast 
individuele gesprekken organiseer ik thema- en bezinningsdien-
sten, vormingsconferenties en trainingen. in deze baan kan ik 
veel van mezelf kwijt. Levensbeschouwing en religie komen er 
samen en ik krijg veel vrijheid om daar zelf vorm aan te geven. 
voordat ik bij de Universiteit voor Humanistiek terecht kwam, 
studeerde ik sociaal Pedagogische Hulpverlening. De premaster 
en de master Humanistiek volgde ik naast mijn baan bij de raad 
voor de kinderbescherming. Best pittig, maar toch voelde het 
als een cadeautje om zo veel met ethiek en filosofie bezig te zijn. 
Door de studie ben ik als mens enorm gegroeid. ik merk dat mijn 
humanistische levensbeschouwing heel erg doorleefd is, zonder 
dat als waarheid te zien. er is niet één manier om naar de wereld 
te kijken, er zijn er wel duizenden. Die zienswijze is bepalend 
voor mijn werk.’

Oud-student Ramaya Soe-Agnie, humanistisch raadsvrouw 
bij het Ministerie van Defensie.

Geestelijke begeleiding
Je leert hoe je mensen ondersteunt bij existentiële, ethische en 
zingevingsvragen. De master Humanistiek leidt op tot geestelijk 
verzorger voor uiteenlopende werkvelden als de gezondheids-
zorg, het leger of de gevangenis. ook ben je gekwalificeerd voor 
andere werkvelden, bijvoorbeeld als  vertrouwenspersoon, 
loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor, trainer of coach.

Educatie
Op het terrein van educatie houd je je bezig met levens-
beschouwelijke ontwikkeling of ethische vraagstukken, kritisch 
en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt bij-
voorbeeld gaan werken als begeleider of leerplanontwikkelaar 
in educatieve organisaties, waaronder trainingsbureaus. 

Organisaties en beleid
Je verdiept je tijdens de master in vraagstukken rond zingeving 
en humanisering in bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en overheidsinstellingen. Zo anticipeer je op actuele discussies 

over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisa-
ties en vragen over integriteit en ethiek. Je kunt na je studie 
aan het werk als adviseur, coach, of beleidsmedewerker. Ook 
ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies 
bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke of levens-
beschouwelijke 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. 

Benieuwd wat je nog meer kunt doen met de master 
Humanistiek? www.uvh.nl/verhalenuitdepraktijk.
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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 onder-
wijsprogramma. Academische kennis gaat daarbij hand in hand 
met praktische vaardigheden, zoals het ontwikkelen van gespreks- 
en reflectietechnieken. 

Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar be studeer 
je de humanistische levensbeschouwelijke tradities. Ook komt de 
beroepsvoorbereiding al even aan bod. 
In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht. 
Je gaat op stage en volgt daarvoor verdiepingsmodules. 
In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt hiervoor 
onderzoeksmodules en voert je afstudeer onderzoek uit.
Tijdens de master heb je vrije ruimte waarbinnen je je verder kunt 
specialiseren en de mogelijkheid hebt om vakken te volgen aan 
andere erkende universiteiten in binnen- en buitenland. Ook kun 
je bijzondere modules volgen, zoals Assisteren in het onderzoek of 
Onderwijs. Je rondt de master af met een afstudeeronderzoek. 
Kijk voor uitgebreide informatie over het onderwijsprogramma van 
de master op www.uvh.nl/master-humanistiek.

Studiebelasting
De driejarige master Humanistiek (180 ECTS) is een voltijd studie 
met een studiebelasting van gemiddeld 42 uur per week (inclusief 
contact uren). 

Inschrijven
Inschrijven voor de (pre)master Humanistiek 2020/2021 kan tot 
1 augustus 2020 via uvh.studielink.nl.

Kosten
In het studiejaar 2020/2021 bedraagt het wettelijk collegegeld voor 
de master Humanistiek € 2143,-. Daar komt nog ongeveer € 500 bij 
aan vakliteratuur en readers. Heb je in het verleden al een master-
diploma behaald? Dan betaal je het instellings collegegeld.
De premaster kun je kosteloos volgen als je al ingeschreven staat 
als student bij een andere erkende hoger onderwijsinstelling. Is 
dat niet het geval dan geldt een vergoeding premaster. 
Voor actuele informatie: www.uvh.nl/onderwijs/praktische-informatie.

Praktische 
informatie
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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 erkende univer-
siteit of hogeschool, en wil je de master Humanistiek 
volgen? kijk op de site voor toelatingseisen. Het kan 
zijn dat je een schakelprogramma (premaster) moet 
volgen.

Heb je geen vwo-diploma of wo-bachelor, dan moet 
een toets uitwijzen of je de engelse taal beheerst op 
vwo-niveau (B2).

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.

Bijvakonderwijs
Studeer je aan een erkende Nederlandse universiteit of hoge-
school en wil je enkele UvH-vakken volgen om onder te brengen 

Premaster 

De premaster Humanistiek is een schakelprogramma 
dat je volgt om aan de toelatingseisen voor de mas-
ter Humanistiek te voldoen. Je krijgt een inleiding 
in de theorie en de praktijk van de Humanistiek. 
stroom je in vanuit het hbo, dan besteden we nog 
extra aandacht aan onderzoekvaardigheden en het 
schrijven van een scriptie. De premaster voor hbo is 
in totaal 30 eCts, voor instromers vanuit het wo is 
het schakelprogramma afhankelijk van je vooroplei-
ding. actuele informatie over het programma, de 
toelatingseisen en andere voorwaarden vind je op 
onze site bij de master Humanistiek.

in je eigen opleiding, dan kun je je inschrijven aan de UvH als 
bijvakstudent. 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 masterdiploma via contracton-
derwijs te behalen.  
Kijk voor meer informatie over inschrijven, toelatingseisen, kosten, 
vakken en dergelijke op de site bij 'losse vakken volgen'.

Voorzieningen
De UvH heeft een eigen studievereniging, de SvH. De activi teiten-
commissie organiseert regelmatig excursies, debatten en feesten. 
Studenten brengen een eigen blad uit, Zindroom, en hebben een 
eigen toneel- en muziekvereniging, Levenskunst. Ook zijn ze ver-
tegenwoordigd in de bestuursorganen van de universiteit. UvH-
studenten mogen daarnaast gebruikmaken van voorzieningen 
van Universiteit Utrecht, waaronder sportfaciliteiten, sollicitatie-
trainingen en ondersteuning van de studentenpsycholoog. Ook 
heb je toegang tot de Universiteitsbibliotheek Utrecht, één van 
de modernste bibliotheken in Nederland.

Voorlichting
Op donderdag 31 oktober 2019 is er een masteravond en op 
zaterdag 29 februari 2020 een open dag. Halverwege mei 2020 
wordt er ook nog een proefcollege gegeven. Je bent van harte 
welkom. 
Kijk voor meer informatie en aanmelding op 
www.uvh.nl/open-dagen-en-proefcolleges.

Studieadvies
Met vragen over de opleiding kun je terecht bij studie adviseur 
Inge-Marlies Bulsink, i.m.bulsink@uvh.nl, (030) 2390 119. 



8      Universiteit voor HUmanistiek  –  master HUmanistiek 2020-2021
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‘Humanistiek studeren 

in het hart van Utrecht 

is geweldig' – Sophie
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