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Structuurrapport bijzondere leerstoel vrijzinnig religieus gedachtegoed en 

humanisme 

1. Naam van de leerstoel  

 

   Vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme 

 

2. Omschrijving van de leerstoel 

 

   Hoogleraar vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme; 0,2 fte  

 

3. Afdeling/instituut waar de leerstoel wordt gevestigd 

 

Universiteit voor Humanistiek, leerstoelgroep Grondslagen en Methoden 

 

4. Plaats en betekenis van de leerstoel voor de Universiteit van Humanistiek en de 

leerstoelgroep Grondslagen en Methoden 

 

4.1 Algemene omschrijving van het wetenschapsgebied en motivatie 

In het zingevingskader zijn vrijzinnig geloof en humanisme dicht naast elkaar liggende 
oriëntatiepunten die er voor zorgen dat mensen het leven als zinvol ervaren. Humanisme, 
levensbeschouwing en vrijzinnig geloof zijn aanvullende en prikkelende partners in het zoeken van 
mensen naar zingeving. Voor vrijzinnige theologen is een dialoog met het humanisme een meer 
relevante uitdaging voor het bestuderen van levensbeschouwing in deze maatschappij dan de al 
oude academische dialoog met de christelijke of islamitische orthodoxie. De zinzoeker is net zo 
eenvoudig humanist als vrijzinnig gelovige. De plaats aan de UvH en de dialoog sluiten nauw aan bij 
de beleving van zoekers in de zingeving in de huidige samenleving.  
Zichtbare samenwerking tussen humanisme en vrijzinnigheid zal een positief effect hebben op de 
verbreding van het gedachtegoed bij studenten. Ook sluit het duidelijk aan op alle tendensen in de 
samenleving waar mensen vrij kunnen kiezen uit vele oriëntatiepunten voor zingeving. 
 
Onderzoek en onderwijs naar vrijzinnige oriëntatie in zingeving fungeert als een goede basis en 
stimulans voor verdere ontwikkeling van de stem van vrijzinnigen in deze maatschappij. Er is veel 
historisch onderzoek naar vrijzinnigheid en vrijzinnige voorvrouwen en -mannen gedaan. Dat is een 
belangrijke bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van het gedachtegoed, maar geen stem in de 
huidige maatschappij. De sociologische onderzoeken naar de religieuze/levensbeschouwelijke 
situatie in Nederland helpen om een helder inzicht te krijgen in de huidige situatie, maar formuleren 
nog geen nieuw gedachtegoed in dialoog met de maatschappij.  
 
Het wetenschappelijke aanbod in de wereld van de zingeving is gediend met een bijzondere leerstoel 
die vanuit de vrijzinnige traditie en toekomstgericht interdisciplinair samenwerkt met de bestaande 
leerstoelen. Een bijzondere leerstoel als een centrum van onderzoek naar nieuwe taal, symbolen en 
rituelen voor zinzoekers van nu. 
 
Onderzoek naar en onderwijs in een vrijzinnig religieus zingevingskader en zijn relatie tot het 
humanisme kan in principe gekoppeld worden aan en praktisch van betekenis zijn voor alle 
dimensies en domeinen van het leven. In overeenstemming met het onderzoeksprogramma van de 
leerstoelgroep Grondslagen en methoden wordt het onderwijs en vooral het onderzoek van de 
leerstoel Vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme toegespitst op existentiële vragen 
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betreffende goed ouder worden in levensloopperspectief. Dit onderzoeksterrein is zeer actueel en 
van groot belang gezien het sterk groeiende aantal steeds ouder wordende mensen en het vergaand 
ontbreken van een ontwikkeld positief ideaalbeeld voor ouder worden als sociaal-existentieel proces 
(niet los te zien maar wel te onderscheiden van biomedische veroudering van individuen en 
demografische vergrijzing van samenlevingen, met alle sociale, economische en politieke gevolgen 
van dien). 
 
 
4.2 Omschrijving van de leeropdracht 
De leeropdracht beoogt bouwend op historisch en sociologisch onderzoek het ontwikkelen en 
verwoorden van een genuanceerd vrijzinnig zingevingsperspectief en het onderzoek naar de 
betekenis daarvan voor zinvol leven en goed oud worden in levensloopperspectief. De leeropdracht 
bouwt voort op de hierboven geschetste ontwikkelingen. Het onderwijs en onderzoek dragen bij aan 
het levensbeschouwelijke debat op academisch niveau en geven het pluriforme vrijzinnige geluid 
daarin kracht.  
De leerstoel draagt bij aan de aanscherping van het academisch onderzoek en onderwijs op het 
gebied van zinvol leven en goed ouder worden. De hoogleraar zal een aanvullende bijdrage leveren 
vanuit een traditionele, vrijzinnige Nederlandse stroming, die vanouds pluriform is samengesteld van 
vrijzinnig protestantisme tot religieus humanisme. 
 
Praktisch betekent dit dat de leerstoelhouder de wetenschappelijke positie krijgt om zelfstandig 
onderzoek op te zetten en te begeleiden en om contacten te onderhouden met de internationale en 
Nederlandse vrijzinnigheid en humanistische beweging. Daarnaast zal de leerstoelhouder door 
middel van het geven van lezingen en scholingen kunnen fungeren als ambassadeur van de 
vrijzinnigheid en op deze wijze de vrijzinnigheid duidelijker zichtbaar laten zijn in het 
levensbeschouwelijk debat. De Doopsgezinde Broederschap, Remonstranten en Vrijzinnigen 
Nederland bieden zich gezamenlijk aan als ondersteunend platform en podium. 
 
 
4.3 Inbedding en samenwerking 

Binnen de UvH zal de leerstoel een bijdrage leveren aan het werk van de leerstoelgroep ‘Grondslagen 
en Methoden’ en haar onderzoek naar humanistische traditie, zinvol leven en goed ouder worden. 
De vragen naar ‘een goed leven’ en het spanningsveld tussen vrijheid en afhankelijkheid zijn vragen 
die ook belangrijk zijn in het vakgebied van de vrijzinnige theologie. Zinvol ouder worden begint 
immers met zinvol leven en zinvol jong zijn.  
 
 
4.4 Onderzoek 
Het onderzoek zal zich in hoofdzaak afspelen op het gebied van zingeving in de Nederlandse 
samenleving, toegespitst op goed ouder worden als existentieel proces. De brede vrijzinnigheid zoekt 
naar nieuwe taal die al of niet berust op een vertaling van haar wortels. Een nieuwe taal ontstaat 
door dialoog met verschillende generaties en individuen. Het onderzoeksgebied zal nauw aansluiten 
op de vragen van de huidige generaties.  
 
Op het gebied van publicaties denkt de stichting niet alleen aan Engelstalige wetenschappelijke 
publicaties, maar ook aan publicaties gericht op de Nederlandstalige populaire markt. 
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4.5 Onderwijs 
Voor het onderwijs van de leerstoel zal worden onderzocht in welke onderwijsmodulen en vormen 
van begeleiding een bijdrage kan worden geleverd vanuit het brede vrijzinnig theologisch 
perspectief.  
 
4.6 Het belang van deze leerstoel voor de Universiteit van Humanistiek 
 
De bijzondere leerstoel Vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme  kan de Universiteit van 
Humanistiek en de vakgroep Grondslagen en Methoden verrijken met een nieuwe stem in het 
gemeenschappelijk onderzoeksgebied ‘zinvol leven en goed ouder worden’. Hij draagt op dit 
vakgebied bij aan een boeiende academische dialoog, onderzoek, onderwijs en valorisatie 
(kennisbenutting).  
De leerstoel omvat 0,1 fte onderwijs en 0,1 fte onderzoek.  
De leerstoel zal op twee manieren worden aangevuld. Ten eerste met een onderzoeksplaats voor 
een promovendus/-da betreffende zinvol leven in het kader van de algemene vrijzinnigheid. Deze 
aanvulling zal gelden als extern door de bijzonder hoogleraar verworven onderzoeksfinanciering en 
kan dus ook als een vorm van valorisatie worden beschouwd. De tweede aanvulling betreft een 
expertisecentrum Vrijzinnigheid. Door het expertisecentrum wordt de leerstoel ondersteund voor 
een stem in het publieke debat en het netwerk van vrijzinnigheid in Nederland en internationaal.  
 
 

5. Profiel 

De hoogleraar is goed op de hoogte van de ontwikkeling in de vrijzinnige theologie in Nederland en 

internationaal. De hoogleraar onderhoudt geregelde contacten met het vrijzinnig universitair 

netwerk.  

De hoogleraar bevordert het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrijzinnige theologie, 

stimuleert promotieonderzoek op dit terrein, doet daartoe aan fondsenwerving en begeleidt 

promovendi. De hoogleraar profileert zich als expert op het terrein van de vrijzinnige theologie en 

moderne zingevingsvragen. Binnen de UvH overlegt de hoogleraar periodiek met de hoogleraar 

Humanisme en levensbeschouwing, neemt deel aan het overleg van het College voor de Promoties 

en participeert in activiteiten van de leerstoelgroep Grondslagen en Methoden. 

 

Functievereisten: 

De hoogleraar 

- is gepromoveerd in de theologie of filosofie 

-  is in Nederland en internationaal een gerespecteerd wetenschapper, onder meer door 

publicaties in gerefereerde internationale tijdschriften met een bovengemiddelde 

impactfactor  

-  beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden met name ten aanzien 

van de brede pluriforme vrijzinnigheid 

-  is goed bekend met positie en geschiedenis van vrijzinnig geloven in de Nederlandse 

samenleving  
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-  heeft ervaring met het verzorgen van hoger onderwijs 

-  heeft affiniteit met humanistische inspiratiebronnen en heeft belangstelling voor de 

mogelijkheden van humanisering en zingeving in dialoog met vrijzinnig gedachtegoed - heeft 

belangstelling voor existentiële vragen betreffende ouder worden en de menselijke 

levensloop. 

Taken: 

De hoogleraar 

-  levert bijdragen aan onderzoek binnen Grondslagen en Methoden op het gebied van goed         

ouder worden en zinvol leven in levensloopperspectief; 

- stimuleert en begeleidt promotieonderzoek op het gebied van zingevingsvragen; 

- doet aan fondsenwerving voor deze promotietrajecten; 

- doet onderzoek naar de nieuwe taal en vormen in een open hedendaags zingevingskader; 

- draagt bij aan het onderwijs door colleges, door begeleiding van werkstukken, scripties, 

proefschriften en eventueel stages; 

- participeert vanuit een vrijzinnig perspectief in het publieke debat over vragen van 

vrijzinnigheid, humanisme, zinvol leven, levensloop en goed ouder worden 

- onderhoudt contact met de humanistische beweging d.m.v. contact met de Humanistische 

Alliantie en/of de Humanistische Stichting Socrates.  

 

 

 


