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Master
Humanistiek
‘Mensen binnen een bredere
context leren begrijpen.’
– Inge

‘Voordat ik aan de premaster en vervolgens de master Humanistiek
begon, werkte ik enkele jaren als theatermaker en acteur. Het leek
een grote overstap, maar er zijn veel overeenkomsten. Zowel in de
kunst als in deze master neem je de ruimte en de nodige afstand
om te reflecteren op wat mensen doen en waarom. Ook doe je een
beroep op je verbeelding: hoe zou het eventueel anders kunnen?
In de opleiding liggen persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke
verdieping dicht bij elkaar. Daardoor word ik niet alleen voorbereid
op een nieuw werkveld, maar ook als persoon bewuster van hoe ik
in het leven wil staan.’
‘Op de UvH vond ik meer diepgang op het vlak van ethiek en levensbeschouwing. Deze begrippen bekijk je gelaagd vanuit verschillende
wetenschappelijke disciplines, zoals de filosofie, psychologie en
sociologie. Daarnaast vind ik het erg goed dat je naast de theorie ook
allerlei praktische vaardigheden krijgt aangereikt, zoals gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden. Hierdoor kun je zinvol
en kritisch met mensen in gesprek over levensvragen en andere
thema’s. Dat merkte ik bijvoorbeeld tijdens mijn stage in het ziekenhuis. Ik vond het heel waardevol om een cliënt bij te kunnen staan
wanneer deze wordt geconfronteerd met ziekte en verlies. En om
samen uit te zoeken wat er op zo’n moment echt toe doet.’

Tijmen Legemaate
masterstudent

Geef betekenis aan
je toekomst
Wat is de impact van de corona-pandemie op zorgprofessionals? Waar begin je als je ongelijkheid op de
arbeidsmarkt wilt bestrijden? Hoe geven mensen zin
aan hun leven na het overlijden van naasten?
Bij de master Humanistiek verdiep je je in complexe maatschappelijke
vraagstukken rondom zingeving, ethiek, levensbeschouwing en de
inrichting van een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Hiervoor
combineer je disciplines uit de sociale en geesteswetenschappen,
zoals filosofie, geschiedenis, sociologie en psychologie. Vervolgens ga je op zoek naar concrete oplossingen voor mensen
en organisaties. Daarbij is er veel aandacht voor je professionele
ontwikkeling. Dat maakt humanistiekstudenten zo waardevol in
allerlei carrières: ze zijn kritische, creatieve denkers die de wereld
altijd op een nieuwe manier benaderen. Afgestudeerden komen
op uiteenlopende plekken in de samenleving terecht, bijvoorbeeld
als coach of geestelijk verzorger bij zorginstellingen, het leger of de
gevangenis, maar ook als adviseur in het bedrijfsleven of onderwijs,
als beleidsmedewerker bij de overheid, als docent in hoger onderwijs of onderzoeker.

Gericht op beroepspraktijken
De master Humanistiek is een driejarige, academische beroepsopleiding aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). De studie
biedt een sterke verdieping en specialisatie op de bachelor
Humanistiek of een bachelor in de sociale of geesteswetenschappen. In deze drie jaar bereid je je voor op de beroepspraktijk. In
het tweede jaar van de studie loop je uitgebreid stage, zodat je je
kennis en vaardigheden al in de praktijk leert toepassen. Hierdoor
start je na de opleiding met meer zelfvertrouwen én bekwaamheid
op de arbeidsmarkt. We begeleiden je stage met intervisiegesprekken. Ook word je bekwaamd in kwalitatieve, interdisciplinaire
onderzoeksvaardigheden en sluit je de studie af met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek.
Tijdens de master vergroot je niet alleen je kennis en onderzoeksvaardigheden, er is ook veel aandacht voor jouw persoonlijke
professionaliteit. Daarom volg je praktische vakken als gesprekstechnieken en mediation- en coachingsvaardigheden. Zo ontwikkel
je je tot een goede gesprekspartner, die groepen kan begeleiden en
mensen kan helpen om antwoorden te vinden op levensvragen.

‘Ingewikkelde vragen écht
doorgronden’
‘Hoe belangrijk zijn sociale contacten voor een
mens? Als filosoof en sociaal wetenschapper
verdiep ik me al meer dan twintig jaar in de thema’s
eenzaamheid en sociaal isolement. Eenzaamheid
is wat iedereen weleens ervaart. Je kunt je als kind
niet helemaal happy voelen, of je voelt je eenzaam
als je relatie uit gaat of je moet verhuizen.
Eenzaamheid hoort bij het leven en iedereen kan
ermee te maken krijgen. Meestal gaat het na verloop van tijd weer over. Maar eenzaamheid kan
ook uitzichtloos worden en het dagelijks functioneren blijvend beïnvloeden.’
‘In mijn werk combineer ik filosofische theorieën
over sociale verbondenheid met sociaalwetenschappelijk onderzoek naar eenzaamheid.
Waarom? Omdat vraagstukken over levensbeschouwing, zingeving en de inrichting van de
samenleving complex zijn. Daarom putten we op
de Universiteit voor Humanistiek uit verschillende
wetenschappelijke disciplines. Psychologie, sociologie en geschiedenis zijn nodig om de feitelijke
werkelijkheid in beeld te brengen vanuit verschillende perspectieven. En filosofie helpt ons om
op een meer abstract niveau complexe vragen te
doordenken en een eigen visie op de werkelijkheid
te ontwikkelen. We hebben verschillende soorten
kennis nodig om de gelaagde werkelijkheid te
begrijpen en tot een doordachte en doorleefde
visie op de mens en de samenleving te komen. ’

Prof.dr. Anja Machielse
hoogleraar ‘Humanisme en sociale weerbaarheid’

Welke weg kies je
ná de master?
Afgestudeerden aan de UvH zijn breed ontwikkeld en werken op
zeer uiteenlopende plekken in de samenleving. We lichten hieronder vier werkterreinen toe waar in de master veel aandacht
voor is.
Geestelijke verzorging
In de master Humanistiek leer je mensen te ondersteunen bij existentiële, ethische
en zingevingsvragen. Daarna kun je aan de slag als geestelijk verzorger
voor uiteenlopende werkvelden als de gezondheidszorg, het leger of de
gevangenis. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden, bijvoorbeeld
als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor, trainer
of coach.

Educatie
In de educatievakken specialiseer je je in het creëren en uitvoeren van onderwijs, dat zich richt op de identiteitsontwikkeling van jongeren. Hier is vooral
aandacht voor levensbeschouwelijke ontwikkeling, ethische vraagstukken,
kritisch-democratisch burgerschap en beroepsidentiteit. Je kunt aan de slag
als docent in het hoger onderwijs en beroepsonderwijs of als begeleider of
leerplanontwikkelaar in educatieve organisaties, waaronder trainingsbureaus.

Organisaties en beleid
Tijdens de master verdiep je je in humanistische vraagstukken in bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. 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
nationale 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 onderzoek. 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 doorstromen naar de graduate school van de
universiteit.

Benieuwd wat je nog meer kunt doen
met de master Humanistiek?
www.uvh.nl/verhalenuitdepraktijk

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

‘Ik probeer
duurzaamheid
toepasbaar
te maken’

‘Hoewel steeds meer bedrijven en organisaties oog krijgen voor sociale en
ecologische waarden, vinden de meeste het nog steeds lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het past niet direct in hun bedrijfsmodel, de
benodigde kennis en vaardigheden ontbreken, of het is niet duidelijk met welke
motieven men de aanpak wil veranderen. Ik heb net een promotieonderzoek afgerond waarin ik me afvraag hoe duurzaamheidsprofessionals hier toch stappen
in kunnen zetten en van elkaar kunnen leren.
Het is een vraag die ook een grote rol speelt in mijn werk als programmadirecteur
Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit. Ik probeer duurzaamheid tastbaar
en toepasbaar te maken, door niet alleen beleid te ontwikkelen, maar ook met
collega’s en studenten te onderzoeken wat zij zelf kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid een natuurlijke plek geven op de campus én
in het onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat ik de hele dag in contact ben
met veel verschillende mensen en me continu verdiep in wat hen drijft om aan
duurzaamheid te werken. Vanuit de humanistiek heb ik geleerd dat je daarbij de
‘plekken der moeite’ niet moet schuwen en juist met elkaar stil moet staan bij de
complexiteit van duurzame verandering.
Ik raakte geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun
omgeving en voor hun medewerkers tijdens mijn master Humanistiek. Via een
stage bij MVO Nederland ben ik het vak in gerold. Ik heb veel aan de opleiding
gehad: Vanaf dag 1 werd ik aangemoedigd om zélf te denken. Ik schreef papers,
hield presentaties en stapte de collegebanken uit om met mensen te praten. Ik
verdiepte me inhoudelijk in het thema. Tegelijkertijd deed ik allerlei praktische
ervaringen op, ik leerde gesprekken voeren en workshops verzorgen. Die combinatie van theorie en praktijk is heel waardevol.’
Oud-student Marije Klomp is programma manager Duurzaamheid aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en onlangs gepromoveerd aan de UvH

Praktische
informatie
Onderwijsprogramma
In de driejarige master Humanistiek verdiep je je in maatschappelijke vragen en
levensvragen 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 ontwikkelen van gespreks- en reflectietechnieken. Elk masterjaar heeft een eigen accent.
In het eerste jaar volg je inhoudelijke vakken als ‘Humanisme en geestelijke
weerbaarheid’, ‘Educatie’, en ‘Levensbeschouwing en religie in een seculiere
tijd’. Ook komt de beroepsvoorbereiding al aan bod. In het tweede jaar krijgt de
beroepsvoorbereiding extra aandacht. Je gaat uitgebreid op stage en volgt daarvoor verdiepingsmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt
hiervoor onderzoeksmodules en voert je afstudeeronderzoek 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 voltijdstudie met een studiebelasting van gemiddeld 42 uur per week (inclusief contacturen).

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

Kosten
Wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar 2021/2022 €2.168. Heb je in het
verleden al een masterdiploma behaald? Dan geldt voor jou het instellingscollegegeld. De premaster kun je meestal 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.

Toelatingseisen master Humanistiek
Met een aantal wo-diploma’s (zowel bachelor, master als doctoraal) heb je direct
toegang tot de master, in het bijzonder die van de sectoren Taal en Cultuur, Gedrag
en maatschappij , Economie en Recht. Ben je in het bezit van een hbo- of een ander
wo-diploma? Dan is het mogelijk via de premaster in te stromen in de master. De
premaster is een schakelprogramma dat je volgt om aan de toelatingseisen te
voldoen. Heb je geen vwo-diploma of wo-bachelor, dan moet een toets uitwijzen
of je de Engelse taal beheerst op vwo-niveau (B2). Kijk op: https://www.uvh.nl/
onderwijs/master-humanistiek/toelatingseisen

Studiefinanciering
Volg je de driejarige master Humanistiek, dan heb je ook drie jaar recht op studiefinanciering. 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
hogeschool en wil je enkele UvH-vakken volgen om onder
te brengen 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 contractonderwijs 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
activiteitencommissie 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 voorzieningen van
Universiteit Utrecht, waaronder sportfaciliteiten, Career
Services en ondersteuning van de studentenpsycholoog.
Ook heb je toegang tot de Universiteitsbibliotheek
Utrecht.

Voorlichting
Ter oriëntatie kun je een open dag, masteravond of proefcollege bezoeken. Op donderdag 26 november is er een
masteravond en op zaterdag 6 maart 2021 een open dag.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op: www.uvh.nl/
open-dagen-en- proefcolleges

Studieadvies
Met vragen over de opleiding kun je terecht bij een van
onze studieadviseurs, via studieadvies@uvh.nl. Kijk op
www.uvh.nl/ onderwijs/praktische-informatie/
begeleiding/studieadviseur

Sfeervolle en persoonlijke
universiteit
De Universiteit voor Humanistiek (UvH) is een kleine,
onafhankelijke universiteit in de historische binnenstad
van Utrecht, die zich laat inspireren door het humanisme.
De universiteit telt ongeveer 550 studenten en 80
medewerkers. Veel studenten kiezen bewust voor de
UvH vanwege het kleinschalige en persoonlijke karakter.
Studenten en docenten zijn 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.

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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