
Chronologie van de aanwijzingsprocedure van de Universiteit voor Humanistiek (1985-1993) 

Juni 1985 

 

Besluit van HV/HOI om een aanvraag voor aanwijzing van een  

bijzondere universiteit in te dienen. 

Maart 1986 Overleg met Minister Deetman die bereid bleek de aspiraties te 

erkennen en honoreren. 

Voorjaar 1986 Het HV dient een aanvraag in om officieel erkend te worden als 

kerkelijke instelling ex art 118 WWO. 

29 mei 1986 Oprichting Stichting Humanistisch Instituut voor Wetenschappelijk 

Onderwijs en Onderzoek (HIWOO). 

30 mei 1986 Eerste aanvraag ingediend. 

9 juli 1986 OCW: vraag aan de VSNU en de Onderwijsraad om een oordeel te 

geven over de plannen. 

12 januari 1987 De onderwijsraad geeft een negatief advies (en de VSNU ook). 

30 oktober 1987 Hernieuwde aanvraag (blauwe nota). 

20 november 1987 OCW: vraag aan de VSNU en de Onderwijsraad om een oordeel te 

geven over de plannen. 

13 januari 1988 Positieve reactie Onderwijsraad. 

20 januari 1988 Positieve reactie VSNU. 

14 juli 1988 Ministerraad akkoord met het voorstel om de UvH aan te wijzen als 

bijzondere universiteit. 

September 1988 Startsubsidie UvH. 

Geen instoom meer van nieuwe HOI studenten; afbouw HOI. 

24 november 1988 Advies van de Raad van State, waarin gewezen werd op de noodzaak 

van een wetswijziging t.b.v. de aanwijzing. 

1 januari 1989 Aanstelling Douwe van Houten als bouwdecaan. 

12-14 januari 1989 Eerste studiedagen ter voorbereiding van de start van het onderwijs 

in september 1989. 

26 januari 1989 Brief van Minister Deetman waarin hij zijn voornemen tot aanwijzing 

kenbaar maakt. 

29 januari 1989 Feestelijk bijeenkomst n.a.v. het bericht van de minister. Voortaan 

datum van de Dies. 

1 februari 1989 Nieuwe bestuurlijke en organisatorische verhoudingen UvH  van 

kracht. CvB bestaande uit bouwdecaan Douwe van Houten en 

voorzitter Henk Bijleveld. 

1 september 1989 Start 1e studiejaar (propedeuse), met 52 studenten 

11 december 1989 Indiening bij de Tweede Kamer van een wetswijzigingsvoorstel, 

waarmee de aanduiding ‘universiteit voor levensbeschouwelijk 

onderwijs’ werd toegevoegd aan de wet . 

13 december 1990 Wetsvoorstel wordt wet. 

13 juli 1991 Minister Ritzen stelt vast dat de UvH voldoet aan de voorwaarden 

voor aanwijzing. Het besluit wordt in het Staatsblad gepubliceerd. 

UvH is een aangewezen én bekostigde universiteit. 

1 augustus 1993 Het HOI wordt opgeheven. 

 


