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Het landelijke bureau heeft drie cursussen ontwikkeld. Jaarlijks 
organiseert het landelijk bureau een aantal ervan, vaak met af-
delingen samen. Er zijn ook afdelingen die dit graag zelf doen.

Deze handleiding is bedoeld voor actieve leden die zelf een 
cursus willen organiseren. Als u deze handleiding volgt, krijgen 
alle deelnemers door het hele land hetzelfde aangeboden en 
bewaken we met elkaar de kwaliteit. Het gaat om:

• Introductiecursus humanisme 
• Klassieke levenskunst 
• Moderne levenskunst

Voor veel mensen is een cursus de eerste kennismaking met 
het Humanistisch Verbond. Daarom is het minstens even be-
langrijk dat er, naast een goed inhoudelijk programma, aan-
dacht is voor communicatie en publiciteit en een mooie, pas-
sende locatie. Een uitnodigende en aangename sfeer horen 
bij de kwaliteit die we willen bieden. Als mensen zich op hun 
gemak voelen, ontstaan immers de mooiste uitwisselingen.

Als u wilt kunt u direct gaan organiseren aan de hand van de 
checklist. U vindt in deze handleiding ook achtergrondinforma-
tie over kwaliteitscriteria, financiering en natuurlijk de inhoud 
van de cursussen.

We wensen u veel plezier met het organiseren van  
activiteiten. Mocht u na het lezen van deze handleiding  
nog vragen hebben, laat het ons dan weten.

Team Vereniging en Activiteiten

Inleiding 
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Wanneer u besloten heeft om een cursus te organiseren, 
neemt u -en dat is belangrijk- een aantal keer contact op met 
het landelijk bureau. Die momenten lichten we hieronder uit. 
Vervolgens vindt u checklist met alle stappen. 

De cursus is gepland

Wanneer u een cursus gepland heeft, stuur dan een mail naar 
het landelijk bureau. Het mailadres is:  
cursus@humanistischverbond.nl. Het is belangrijk voor het 
landelijk bureau om inzicht te hebben in hoe vaak en waar 
activiteiten plaatsvinden. Zo kunnen we bijhouden hoe de lan-
delijke spreiding van activiteiten is. In de mail is het belangrijk 
de volgende elementen op te nemen:

• Naam van de cursus 
• Data
• Locatie (inclusief adres)
• Naam docent 
• Contactpersoon van de afdeling/werkgroep

Vervolgens plaatst u de cursus zelf in de afdelingsagenda op 
de website van het Humanistisch Verbond. Zo komen lokale 
activiteiten ook landelijk onder de aandacht. Dit kan via deze 
link: humanistischverbond.nl/cms/administrator.
Uw afdelingsbestuur heeft de inloggevens. Toch problemen 
met inloggen? Neem dan contact op met de webredacteur 
John Min (j.min@humanistischverbond.nl).

Voor het apart aanschrijven van relevante ledengroepen 
kunt u selecties opvragen bij de ledenadminstratie van het 
Humanistisch Verbond via leden@humanistischverbond.nl, of 
rechtstreeks bij Maaike van Kalkeren (m.vankalkeren@huma-
nistischverbond.nl) of bel 020 5219000.

Genoeg deelnemers 
Wanneer de cursus voldoende deelnemers 
heeft om door te gaan, stuurt u uiterlijk 
twee weken voor aanvang van de cursus de 
deelnemerslijst naar het landelijk bureau. 
Mocht een cursus door tekort aan deelne-
mers onverhoopt niet doorgaan, laat dat dan 
ook aan het landelijk bureau weten en haal de 
activiteit weer uit de afdelingsagenda. 

Neem de volgende informatie op in het deel-
nemersoverzicht (in excel of word bestand): 
• Naam
• Postadres 
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Wel/geen lid van het Humanistisch Verbond 

Bij elk van de drie cursussen hoort een rea-
der. De docent deelt die uit tijdens de eerste 
bijeenkomst en gebruikt daarvoor de deelne-
merslijst.

Tijdens de laatste bijeenkomst deelt de 
docent een evaluatieformulier uit, die de 
deelnemers ter plekke invullen. Wij werken 
met formulieren, omdat we hebben gemerkt 
dat dat het beste werkt. Het landelijk bureau 
verwerkt deze evaluaties. De uitkomsten 
daarvan krijgt u toegestuurd.

Hieronder vindt u een checklist met de stap-
pen voor het organiseren van een cursus. 

Minimaal 4 maanden voor aanvang

Alle informatie vindt u op de website via deze link:
humanistischverbond.nl/cursussen-organiseren

  Bepaal de doelgroep van de cursus. Voor wie is de 
cursus geschikt naast leden van uw eigen afde-
ling? Bedenk ook hoe u deze doelgroep het beste 
kunt bereiken. (zie pag. 13 over Publiciteit en wer-
ving). Vraag het landelijk bureau om een relevante 
selectie van leden. Stuur hen de flyer met een 
aparte brief, zodat u hen persoonlijk kunt benade-
ren. Hiervoor kunt u de digitale flyer gebruiken.  

  Inventariseer hoeveel geïnteresseerden er zijn 
onder bekende leden en niet - leden. 

  Maak een begroting en bepaal of extra geld moet 
worden aangevraagd bij het landelijk bureau (zie 
pag. 12 over Financiering). 

  Leg contact met mogelijke samenwerkingspart-
ners zoals alliantiepartners, filmhuizen, musea, 
culturele centra en volksuniversiteiten. 

  Zoek een docent op de pagina cursussen organi-
seren (humanistischverbond.nl/cursussen-organi-
seren). U vindt de docentenlijst nadat u de betref-
fende cursus heeft aangeklikt. Neem contact op 
met de docent. 

  Neem een optie op een locatie die afgestemd is 
op uw doelgroep. Overleg dit ook met de docent.  
Zoek een locatie waar de juiste faciliteiten aan-
wezig zijn en informeer naar de annuleringsvoor-
waarden. (zie pag. 9 over Kwaliteit bieden). 

  Geef aan het landelijk bureau door dat de activiteit 
plaats gaat vinden en zet het in de agenda van de 
website van het Humanistisch Verbond. Afdelin-
gen hebben inloggegevens om activiteiten in de 
landelijke agenda te kunnen zetten. 

2 maanden voor aanvang 
  Stuur een persbericht over de cursus naar de 

lokale media. U vindt een opzet hiervoor onder de 
betreffende cursus op de pagina cursussen orga-
niseren (humanistischverbond.nl/cursussen-orga-
niseren). En als bijlage bij deze handleiding.

  Stuur een agendabericht voor relevante (regio-
nale) kalenders. U vindt een opzet hiervoor op de 
pagina cursussen organiseren. (humanistischver-
bond.nl/cursussen-organiseren) bij de betreffen-

de cursus. En als bijlage bij deze handleiding.

  Neem contact op met een lokale krant of huis - 
aan - huis blad en bespreek de mogelijkheid voor 
redactionele aandacht voor de cursus, onder 
andere door een interview met de docent van de 
cursus of de voorzitter van uw afdeling. Voor on-
dersteuning bij het organiseren van een interview 
kunt u contact opnemen met het landelijk bureau. 
Een standaardredactioneel vindt u als bijlage bij 
deze handleiding en op de pagina cursussen orga-
niseren (humanistischverbond.nl/cursussen-or-
ganiseren). Hier kunt u zo nodig ondersteuning bij 
krijgen van het landelijk bureau, via info@huma-
nistischverbond.nl of bel 020 5219000

  Verspreid een flyer/uitnodiging onder leden en 
andere geïnteresseerden. U kunt de flyer bijvoor-
beeld ook neerleggen in bibliotheken, universitei-
ten, hoge scholen, buurtcentra, theaters,  
cursuscentra, enz. U kunt de flyer bestellen  
via de toolkit. Nog geen login? Mail dan naar  
r.ensie@humanistischverbond.nl of bel 020 
5219000

  Verwerk aanmeldingen die binnen komen. Stuur 
de deelnemers een bevestiging van aanmelding 
en vraag ze de deelnemersbijdrage over te maken. 
Zorg ervoor dat u de benodigde gegevens ont-
vangt. . 

4 weken voor aanvang
  Bepaal of er voldoende deelnemers zijn. Eventueel 

kunt u nog een laatste reclame offensief starten 
als er niet voldoende aanmeldingen zijn. U kunt de 
leden van uw afdeling en omliggende afdelingen 
in uw regio een herinneringsmail sturen. Ook kunt 
u nog een advertentie plaatsen.  

2 weken voor aanvang
  Bij voldoende deelnemers maakt u de afspraken 

met de docent en de locatie definitief. Bij onvol-
doende aanmeldingen annuleert u de afspraken 
met docent en de locatie en betaalt u de deelne-
mersbijdrage terug.

  Zorg voor algemene informatie over het Humanis-
tisch Verbond en wijs mensen op de gratis digitale 
HV-Nieuwsbrief.

Direct organiseren Checklist
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De locatie en sfeer

Een ruimte doet erg veel met mensen. Je kunt 
je ergens direct op je gemak voelen of juist zo 
snel mogelijk weg willen. Wat zijn belangrijke 
aandachtspunten wanneer u een ruimte gaat 
zoeken? 

Naast bereikbaarheid en toegankelijkheid is 
het belangrijk dat de ruimte aansprekend is 
voor de doelgroep die we voor ogen heb-
ben. Zo is een ruimte in een verzorgingshuis 
waarschijnlijk niet aansprekend voor een 
jongere doelgroep. 

Het volgen van een cursus is voor velen een 
soort uitje. Daarom is het fijn als de ruimte 
comfortabel is en een warme sfeer uitstraalt. 
Deelnemers zullen het zeer kunnen waarde-
ren wanneer ze na de cursus kunnen napra-
ten onder het genot van een drankje. 

Een belangrijke reden dat afdelingen en 
werkgroepen kiezen voor ruimtes die voor-
namelijk functioneel zijn is dat ze de kosten 
willen drukken. Samenwerken met culturele 
instellingen zoals cursuscentra waar bijvoor-
beeld toneelgroepen repeteren kan uitkomst 
bieden. Hier komen vaak sowieso al men-
sen die geïnteresseerd kunnen zijn in deze 
cursussen maar nog geen lid zijn. Ook voor 
werving is de locatie daarom van uitermate 
belang. 

De ervaring leert dat het huren van een pret-
tige cursuslocatie tussen de €75 en €150 per 
dagdeel kost. Twijfelt u over de redelijkheid 
van de kosten neemt u dan gerust contact 
op met het landelijk bureau. U kunt ook een 
andere afdeling die een dergelijke activiteit 
heeft georganiseerd om advies vragen. 

Materiaal
Voor de verschillende cursussen heeft het 
landelijk bureau een reader samengesteld, 
die bij de prijs van de cursus is inbegrepen. 
De docent deelt deze reader tijdens de eer-
ste bijeenkomst aan de deelnemers uit. 

Naast het inhoudelijke materiaal heeft het 
landelijk bureau ook promotiemateriaal 
ontwikkeld. Dit materiaal is met zorg en door 
professionals vormgegeven. Het past bij de 
toon en stijl van het Humanistisch Verbond. 
Als we dit materiaal consequent gebruiken 
in alle afdelingen worden we steeds herken-
baarder. Bovendien hoeft u als afdeling daar 
niet meer zelf in te investeren.  
U vindt dit materiaal op de website en in de 
toolkit: http://drdvms.xpressionmanager.nl/
main/login

Nog geen login? Mail dan naar r.ensie@huma-
nistischverbond.nl of bel 020 5219000

De volgende materialen zijn beschikbaar:
• Een flyer 
• Een standaard persbericht
• Een standaard agendabericht

Kwaliteit bieden

Aan het begin van een cursus

  Vraag iemand van de afdeling de eerste bijeen-
komst openen om de deelnemers te verwelkomen 
en iets over de afdeling en de cursus te vertellen. 
Stem dat af met de docent

Aan het einde van een cursus

  Laat iemand van de afdeling de laatste bijeen-
komst afsluiten. U kunt dit moment ook gebruiken 
om komende activititeiten van uw afdeling onder 
de aandacht te brengen.   

  Het landelijk bureau verzorgt de evaluatie.  
U ontvangt de uitslag via de mail. 

  Betaal de docent en stuur een kopie van de decla-
ratie naar het landelijk bureau.
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De docent

Op de website vindt u contactgegevens van docenten en 
gespreksleiders die zorgvuldig zijn geselecteerd en opgeleid 
door het landelijk bureau. 
humanistischverbond.nl/cursussen-organiseren

Voor alle docenten en inleiders geldt dat ze:
•  HBO+ (humanistiek of vergelijkbaar) zijn
•  Beschikken over ruime didactische vaardigheden;
•  Goed in staat zijn een open groepsgesprek te begeleiden
•  Zowel op geïnspireerde wijze kennis kunnen overdragen als 

verschillende interactieve werkvormen kunnen toepassen en 
begeleiden.

Wanneer u contact opneemt met de docent is het goed om 
met hem of haar te overleggen wat hij of zij voor de cursus 
nodig heeft. Er is standaard een beamer en een flip-over nodig 
voor de cursussen. Een docent beschikt over een eigen laptop 
waarop hij of zij digitaal materiaal (presentaties en filmpjes) 
heeft staan. Ga dus met de docent na wat er verder voor de 
cursus nodig is en stem met de locatie af of dit geregeld kan 
worden. 

Evaluatie
Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is het 
belangrijk zicht te houden op hoe deelne-
mers de cursussen hebben ervaren. Daarom 
wordt elke cursus geëvalueerd. 

Deelnemers krijgen tijdens de laatste bijeen-
komst een evaluatieformulier van de docent. 
Deelnemers vullen die in en de docent stuurt 
ze naar het landelijk bureau, waar ze ver-
werkt worden tot een totaalevaluatie. Als een 
afdeling de cursus heeft georganiseerd delen 
wij uiteraard de uitkomsten van de evaluatie.

Introductiecursus humanisme

Adviesprijs voor de deelnemer
Standaard: € 120,-
HV–leden: € 75,-
Minima en studenten € 60,00
Minima en studenten die lid zijn € 37,50

Kosten
Honorarium docent: €   550,- 
(Inclusief btw)
Reader: € 12,- per stuk
Locatie: variabel 
Geschatte kosten   tussen € 75 en  

€ 150 per dagdeel
Reiskosten docent:  variabel
Publiciteit en werving:  variabel

Een landelijke prijs

Bij een goede kwaliteit hoort een passen-
de prijs. Voor de cursussen die u in deze 
handleiding vindt, heeft het landelijk bureau 
een adviesprijs vastgesteld. We streven 
ernaar dat je overal hetzelfde bedrag betaalt, 
ongeacht of je nu in Groningen of in Limburg 
een cursus volgt. Een landelijke prijs maakt 
het gemakkelijker om de cursus ook landelijk 
te promoten. Bovendien is het transparanter 
naar deelnemers.

Hieronder een overzicht van de adviesprijzen 
en de te verwachten kosten.

Huiver niet om die kosten daadwerkelijk te maken. Mocht u 
toch minder kosten maken dan kunt u het bedrag dat u niet 
besteedt gebruiken om een andere activiteit te organiseren 
bijvoorbeeld de volgende cursus. Een onderscheid maken 
tussen leden en niet-leden is aan te raden. Zo ervaren leden 
dat het lidmaatschap echt voordelen biedt. Natuurlijk houden 
we ook rekening met mensen met een minimum inkomen en 
studenten. Zij kunnen tegen een gereduceerd tarief deelne-
men. U bent niet verplicht dit ook te controleren. Dit mag op 
basis van vertrouwen. 

Klassieke levenskunst &  
Moderne levenskunst
Adviesprijs voor de deelnemer
Standaard: € 160,-
HV–leden: € 110,-
Minima en studenten € 80,-
Minima en studenten die lid zijn € 55,-

Kosten
Honorarium docent: € 825,- 
Inclusief btw
Reader  € 20,- per stuk
Locatie: variabel
Geschatte kosten   tussen € 75 en  

€ 150 per dagdeel
Reiskosten docent: variabel
Publiciteit en werving: variabel
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Financiering Publiciteit en werving
Cursussen vormen het hart van ons aanbod. De kosten die 
het huren van een sfeervolle locatie, een goede docent en 
wervende PR met zich mee brengen, mogen daarom geen 
belemmering zijn. Iedere afdeling die een cursus uit deze 
handleiding wil organiseren, kan zo nodig een beroep doen op 
het  Activiteitenfonds. 

Het landelijk bureau ontwikkelt de cursussen en waarborgt de 
kwaliteit ervan. Om ervoor te zorgen dat belangstellenden de 
cursussen overal in het land kunnen volgen, organiseert het 
landelijk bureau jaarlijks een bepaald aantal introductie- en le-
venskunstcursussen en een cursus met een wisselend thema. 
Daarnaast organiseren afdelingen deze cursussen zelfstandig. 
Die financieren zij zelf.

Van de jaarlijkse contributie-inkomsten van het Humanistisch 
Verbond krijgen afdelingen 17 procent. Zij ontvangen deze 
contributie op basis van ledental binnen het afdelingsgebied. 
Hiermee financieren zij  lokale activiteiten, waaronder cursus-
sen.

Het afdelingsbestuur maakt ieder jaar een werkplan en 
begroting waarin de cursussen opgenomen kunnen worden. 
Werkplannen voor het komende jaar dienen zij voor 1 oktober 
het jaar ervoor in te leveren bij het landelijk bureau zodat ze 
meegenomen kunnen worden in de stukken voor de landelijke 
Algemene Ledenvergadering.

Activiteitenfonds
Wanneer een afdeling of werkgroep onvol-
doende vermogen heeft om een activiteit 
te organiseren kan  men extra financiering 
aanvragen uit het Activiteitenfonds. Als u meer 
wilt weten over de mogelijkheden om geld bij 
het landelijk bureau aan te vragen neem dan 
gerust contact op via regio@humanistischver-
bond.nl

Als je tijd stopt in het organiseren van een activiteit is het natuurlijk ook fijn als 
er (veel) mensen op af komen. Daarom is publiciteit en werving zo belangrijk. 
Hieronder vind je verschillende tips om uw activiteit tot een succes te maken.

Blijf bij je leest

Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke 
organisatie. Kies voor je activiteiten altijd de levensbeschou-
welijke invalshoek. Levensbeschouwing heeft te maken met 
waar je zelf staat in het leven, wie je wilt zijn, welke waarden 
je belangrijk vindt, bij wie je de verantwoordelijkheid legt 
voor wat je doet en voor wat er gebeurt en vooral ook wel-
ke verantwoordelijkheid je neemt voor de ander en voor de 
samenleving. Levensbeschouwing zit dicht op de huid en is 
vertrekpunt voor hoe je in de wereld staat. Voor humanisten 
komt daar de dialoog nog bij als het belangrijkste voertuig naar 
standpuntbepaling en het zoeken naar ‘de waarheid’. 

Talloze organisaties, politieke partijen, debatcentra, de media 
enz. hebben maatschappelijke thema’s in hun pakket. De 
concurrentie is dus groot. Zoek bij maatschappelijke thema’s 
daarom altijd een levensbeschouwelijke component. Dit bete-
kent overigens niet dat je het woord levensbeschouwing per 
se moet gebruiken. Het gaat om de invalshoek. Sluit aan op de 
belevingswereld van je doelgroep en voorkom enkel je eigen 
boodschap van de daken te schreeuwen. 

PR via landelijk bureau!
Het is natuurlijk heel goed dat je vanuit 
afdeling veel aandacht besteedt aan loka-
le publiciteit. Het is immers logisch dat er 
vooral deelnemers uit de buurt mee zullen 
doen aan een activiteit die je organiseert. 
Veel mensen die geïnteresseerd zijn in het 
humanisme komen echter vaak eerst op de 
landelijke website. Daarom is het uitermate 
belangrijk dat we lokale activiteiten ook goed 
promoten op de landelijke website. Om dit te 
kunnen doen, zet je lokale activiteiten op de 
landelijke agenda. Daartoe hebben afdelin-
gen inloggegevens gekregen. 

Zoek samenwer-
king met andere 
organisaties.

Het is heel verstandig om 
met een cultureel centrum, 
bibliotheek, museum of 
theater samen te werken. 
Wanneer je de cursus in zo’n 
locatie organiseert kom je 
meestal in hun agenda te 
staan. Probeer een locatie te 
vinden waar sowieso al men-
sen komen waar de cursus 
voor bedoeld is. 

Voor wie doe ik het eigenlijk?
Dit is altijd de eerste vraag die je stelt wanneer je een activiteit 
wilt organiseren. Een activiteit is altijd voor iemand bedoeld. 
Een cursus is interessant voor een brede groep mensen, ieder-
een eigenlijk. Die ‘doelgroep’ is moeilijk direct aan te spreken. 
Algemene reclame heeft daarom weinig zin omdat niemand 
zich er echt door aangesproken voelt. Het meest kansrijk is te 
werven onder de bij jouw afdeling aangesloten leden. Voor de 
Introductiecursus humanisme geldt dat leden die nog niet zo 
lang lid zijn geïnteresseerd zullen zijn. Het is handig hen apart 
aan te schrijven. Voor de beide levenskunstcursussen geldt 
dat leden die de Introductiecursus hebben gedaan en leden 
die al langer lid zijn geïnteresseerd kunnen zijn. Benader hen 
met een flyer en aparte brief. Om aan de juiste gegevens te 
komen kunt u contact opnemen met de ledenadminstratie.

Door een specifiek thema uit een cursus te lichten kun je veel 
gerichter reclame maken. Het is dan ook raadzaam om te on-
derzoeken waar je doelgroep zich begeeft en waar belangstel-
ling en behoefte aan is. Mensen die geïnteresseerd zijn in het 
volgen van een cursus over levenskunst komen bijvoorbeeld 
ook vaker in een museum. 
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Introductiecursus humanisme
Deelnemers aan deze cursus maken kennis met de diversiteit 
en rijkdom van de humanistische levensbeschouwing. Door in-
leidingen en presentaties, filmpjes en tekstfragmenten, komt 
de humanistische traditie tot leven. Zo is er aandacht voor de 
geschiedenis van het humanisme, het hedendaagse humanis-
me en de filosofische levenskunst.

Tijdens de Introductiecursus humanisme onderzoeken de 
deelnemers door opdrachten en gesprekken waar zij zelf 
staan op levensbeschouwelijk gebied. Zij verkennen hoe zij 
betekenis en inhoud kunnen geven aan hun leven en wat het 
humanisme hen daarbij te bieden heeft.

Naast het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwelijke 
opvatting over het humanisme komen veel verschillende bron-
nen aan bod in deze cursus. Zo worden de historische wortels 
van het humanisme, de Verlichting, de postulaten van Jaap 
van Praag en het hedendaagse humanisme van onder anderen 
Joep Dohmen onderzocht.

De kwaliteit van een cursus komt voor een groot deel neer op 
hoe inspirerend een docent is. Daarom hebben we voor deze 
cursus een docententeam samengesteld dat deze cursus in 
de vingers heeft en op een professioneel niveau kan geven.

Doelgroep
De cursus is bij uitstek geschikt voor potentiële en nieuwe 
leden en geïnteresseerden die meer willen weten over het 
humanisme en willen onderzoeken waar zij zelf staan ten 
opzichte van het humanisme. Hij is geschikt voor jong en oud. 
Deze cursus kan zonder voorkennis worden gevolgd. 

•  4 avonden cursus van 19:30 - 22:00 uur
•  minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers
•  Reader 
•  In overleg met de docent zijn ook andere  

tijden denkbaar.

Cursus Klassieke levenskunst
De deelnemers aan de cursus maken kennis met een vitaal en 
inspirerend humanisme. Zo krijgen ze een beeld van hoe een 
humanist zin en betekenis aan zijn of haar leven kan geven. 
Bovendien biedt de cursus oefeningen om dit in de praktijk te 
brengen. Deze cursus bestaat uit zes avonden.

Tijdens de cursus Klassieke levenskunst leert de deelnemer 
over het ontstaan van de levenskunst, de vragen waar het 
om draait en de relevantie voor hun eigen leven. Door zich 
te verdiepen in filosofie, te praten en te oefenen, leert men 
scherper te denken over het leven en wat men echt belangrijk 
vindt. Want daar gaat het om in deze cursus: de vragen van de 
deelnemer over hoe te leven.

De werkwijze is interactief en onderzoekend. Denk bijvoor-
beeld aan levenskunstoefeningen.

In zes avonden maakt men kennis met vele denkers die ons 
voorgingen in het onderzoek naar het goede leven. Filosofen 
als Socrates, Aristoteles en Epicurus komen aan bod.

De kwaliteit van een cursus komt voor een groot deel neer op 
hoe inspirerend een docent is. Daarom hebben we voor deze 
cursus een docententeam samengesteld dat deze cursus in de 
vingers heeft en op een professioneel niveau kan geven.

Doelgroep
De cursus is bij uitstek geschikt voor leden en andere ge-
interesseerden in levenskunst en praktische filosofie en is 
geschikt voor jong en oud. Het gaat er voornamelijk om dat 
men zoekt naar verdieping in het leven. De cursus kan zonder 
voorkennis gevolgd worden. Er is dus geen filosofische achter-
grond nodig. 

•  6 avonden van 19:30 - 22:00 uur
•  minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers
•  Reader 
•  In overleg met de docent zijn ook  

andere tijdstippen denkbaar.

De cursussen De cursussen

15, 22, 29 september
6, 13 en 27 oktober 2016
19.30 - 22:00 uur

Volksuniversiteit Veenendaal,  
gebouw Spectrum
Kees Stipplein 72, Veenendaal

Voor inzicht en inspiratie

Klassieke
levenskunst

10, 17, 31 oktober en 7 november 2016
19.30 - 22:00 uur

De Wasserij
Molenbeekstraat 26 A 
Arnhem

Voor inzicht en inspiratie

Introductiecursus 
humanisme
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handleiding
ORGANISEREN VAN CURSUSSEN
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Postadres 
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam

Team Vereniging en Activiteiten 
020 - 521 90 00

cursus@humanistischverbond.nl

Doelgroep

De cursus is bij uitstek geschikt voor leden en andere ge-
interesseerden in levenskunst en praktische filosofie en is 
geschikt voor jong en oud. Het gaat er voornamelijk om dat 
men zoekt naar verdieping in het leven. De cursus kan zonder 
voorkennis gevolgd worden. Er is dus geen filosofische achter-
grond nodig. 

•  6 avonden van 19:30 - 22:00 uur 
•  minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers 
•  Reader 
•  In overleg met de docent zijn ook  

andere tijdstippen denkbaar.

Cursus Moderne levenskunst
De deelnemers aan de cursus maken kennis met een vitaal en 
inspirerend humanisme. Zo krijgen ze een beeld van hoe een 
humanist zin en betekenis aan zijn of haar leven kan geven. 
Bovendien biedt de cursus oefeningen om dit in de praktijk te 
brengen. Deze cursus bestaat uit zes avonden. 

Tijdens de cursus Moderne levenskunst staan de deelnemers 
stil bij het belang van zelfkennis, het invullen van uw vrijheid 
en de betekenis van vriendschap voor hun leven. Door zich 
te verdiepen in filosofie, te praten en te oefenen leert men 
scherper te denken over het eigen leven en wat men belangrijk 
vindt. Want daar gaat het om in deze cursus, hun vragen over 
hoe te leven.

Men maakt kennis met vele denkers die ons voorgingen in 
het onderzoek naar het goede leven. Filosofen als Montaigne, 
Levinas, Foucault en Nussbaum.

Filosofie van de levenskunst blijft niet beperkt tot de studeer-
kamer maar draait juist om het leven hier en nu. Dat betekent 
dat er ruimte is voor teksten én voor praktische wijsheid. 
Levenskunst betekent oefenen. Daarom oefent men met me-
decursisten onder leiding van een ervaren docent.

Deze cursus vormt een mooi vervolg op de cursus ‘Klassieke 
levenskunst’, maar kan ook los geprogrammeerd worden.

De kwaliteit van een cursus komt voor een groot deel neer op 
hoe inspirerend een docent is. Daarom hebben we voor deze 
cursus een docententeam samengesteld dat deze cursus in de 
vingers heeft en op een professioneel niveau kan geven.

De cursussen Contactgegevens

Wat maakt een leven mooi en waardevol? Waarom 
maak ik de keuzes die ik maak? Kies ik wel 
daadwerkelijk voor dat wat ik van belang vind? 
Houden deze vragen u bezig en bent u op zoek naar 
een antwoord? U bent niet de enige of de eerste. 
Tijdens de cursus Moderne levenskunst staat u stil bij 
het belang van zelfkennis, het invullen van uw vrijheid 
en de betekenis van vriendschap voor uw leven.

Door u te verdiepen in filosofie, te praten en te 
oefenen leert u scherper te denken over uw eigen 
leven en wat u belangrijk vindt. Want daar gaat het 
om in deze cursus, uw vragen over hoe te leven. U 
maakt kennis met vele denkers die u voorgingen in 
het onderzoek naar het goede leven. Filosofen als 
Montaigne, Levinas, Foucault en Nussbaum. 

Filosofie van de levenskunst blijft niet beperkt tot de 
studeerkamer maar draait juist om het leven hier en 
nu. Dat betekent dat er ruimte is voor teksten én voor 
praktische wijsheid. Levenskunst betekent oefenen. 
Daarom oefent u intensief met medecursisten onder 
leiding van een ervaren docent. Er is geen voorkennis 
vereist. U krijgt bij deze cursus een reader. Deze is bij 
de prijs inbegrepen.

contact: cursus@humanistischverbond.nl 
aanmelding: cursushumanisme.nu

Moderne 
levenskunst
docent: 
Ronald Wolbink

prijs: € 125 
leden: € 95
lage inkomens/studenten € 62
bij lidmaatschap € 47,50

‘Waarom zou niet iedereen een kunstwerk van 
zijn leven kunnen maken? Waarom is die lamp, 
dit huis wel een kunstwerk en mijn leven niet?’

Michel Foucault

Voor inzicht en inspiratie

Moderne
levenskunst

22, 29 september
6, 13, 27 oktober en 
3 november 2016 
19.15 - 21:45 uur

Prismare, Estinea Huiskamer
Roomweg 167d
Enschede   


