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Wie zijn wij?   
Wij zijn (een netwerk van) betrokken (jonge) academici, professionals en wetenschappers die zich 

verbonden weten met de al meer dan 110 jaar oude Stichting Thomas More (tot 2010 onder de 

naam ‘Radboudstichting’). 

 
Waar staan wij voor? 
De statutaire doelstelling van de Stichting Thomas More is: 

1 Het bevorderen van mogelijkheden om bij de vorming van academici de katholieke 

levensbeschouwing te betrekken. 

2 Het bevorderen van reflectie op de relatie tussen wetenschapsbeoefening en de katholieke 

levensbeschouwing en van het bekend worden van de resultaten daarvan. 

 

Wij staan voor het duurzaam doordenken van de betekenis van de katholieke intellectuele, sociale 

en spirituele traditie en het betrekken van deze rijke en veelkleurige traditie bij de vorming van 

studenten en jonge professionals.  

 

Het vitaal betrekken en uitdragen van de Boodschap van het evangelie vraagt om voortrekkers die de 

tekenen van de tijd verstaan en vanuit een academisch perspectief, inspirerend kunnen bijdragen aan 

de maatschappelijke dialoog over de grote persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken 

 
 
Waarom willen wij dat? 
Omdat wij geloven dat bij het begrijpen en oplossen van hedendaagse persoonlijke en 

maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen in brede zin, de ruim 2000 jaar oude katholieke 

levensbeschouwing van (toenemende) betekenis kan zijn. Veel studenten en jonge professionals zijn, 

impliciet of expliciet, op zoek naar nieuwe wegen en oriëntatie in deze complexe en onzekere tijden. 

Juist in deze tijd van wereldwijd ingrijpende veranderingen op sociaal, technologisch, ecologisch en 

wetenschappelijk gebied staan zij voor de uitdaging om bij te dragen aan de oplossingen hiervoor. 

Centraal staan daarbij de vraagstukken rond goed samenleven, menselijke waardigheid, solidariteit 

en verantwoordelijkheid.  

 

Tevens zien wij de noodzaak om ook jonge wetenschappers te inspireren en te ondersteunen om zich 

verder te verdiepen in de filosofische en theologische doordenking van de katholieke 

levensbeschouwing en deze te relateren aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Daarmee 

willen we bijdragen aan de borging en de presentie van deze disciplines op hoog academisch niveau, 

ook op lange termijn. Dit is met name van belang, omdat de huidige groep wetenschappers die zich 

betrokken voelt bij deze academische discipline, sterk aan het vergrijzen is. 

  
.  

 
 
 



 
Hoe doen wij dit?  
 
1  Door de katholieke intellectuele traditie te betrekken bij de vorming van jonge professionals en 

academici, en hen in staat te stellen daarmee kennis te maken.    

 

2  Door het gesprek tussen wetenschap en de katholieke intellectuele traditie te bevorderen, te 

verdiepen en betekenisvol te verbinden met actuele persoonlijke en maatschappelijke 

vraagstukken en uitdagingen.  

 

3  Door activiteiten te ontwikkelen, die academici kansen bieden om zich wetenschappelijk, 

cultureel en spiritueel te ontwikkelen en met name op het gebied van de katholieke 

levensbeschouwing en het Katholiek Sociaal Denken1. Wij willen daarmee bij dragen aan het 

opleiden en onderling verbinden van de nieuwe generatie wetenschappers, die vanuit een 

solide basis deze vormende taak voor studenten en young professionals op zich kunnen nemen. 

 

4  Door het vormen en versterken van een relevant netwerk en samenwerking binnen en buiten 

de academische wereld. Denk aan een netwerk van studenten, betrokken academici, alumni en 

personen die een voorbeeldfunctie vervullen in de maatschappij.   

Wij willen in dit netwerk intensief samenwerken met andere maatschappelijke organisaties 

zoals het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO); met instellingen voor 

hoger onderwijs; met andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties of partners (bv 

Thijmgenootschap) en zeker ook met fondsen en particulieren die ons werk de moeite waard 

vinden.  

 

5  Middels bovengenoemde activiteiten wil de Stichting vanuit haar missie en visie impact hebben 

op zowel de actuele maatschappelijke ontwikkelingen als op de toekomstige ontwikkelingen en 

vraagstukken. Dit vraagt om een strategie (en investeringen) voor de korte, maar zeker ook 

voor de lange termijn.  

 

 

De komende jaren wil de ‘Stichting Thomas More’ in haar activiteiten de wetenschappelijke en 

filosofische doordenking van maatschappelijke vraagstukken vanuit het Katholiek Sociaal Denken1 

centraal stellen.  

 
 
 

 
1Katholiek  sociaal denken betekent in dit kader:    

1. Menselijke waardigheid centraal: ieder mens telt;  

2. Bonum commune op de voorgrond: niemand leeft voor zichzelf;  

3. Subsidiariteit als leidraad: ieder bouwt mee vanuit de eigen kracht;  

4. Solidariteit als voortdurende taak: blijvend zorgen voor elkaar;  

5. Gerechtigheid: strijd tegen onrecht en voor een gelijke verdeling van de lusten en lasten  

6. Duurzaamheid: we hebben zorg en verantwoordelijke voor onze de aarde; we mogen haar rijkdom niet opgebruiken, maar juist 
doorgeven aan volgende generaties  

 



 
Wat gaan we concreet doen? 
1. Versterken en verankeren van het bestaande studieprogramma met privatissima en Romereis 

voor studenten aan universiteiten 

• We gaan dit succesvolle programma versterken en verankeren, met een inbedding binnen 
het honoursonderwijs, maar ook breder binnen universiteiten, waarbij uitbreiding van dit 
programma naar de Vlaamse universiteiten (Leuven) onderzocht zal worden.  

• Streven: we willen jaarlijks minimaal 50 studenten van verschillende Nederlandse en 
Vlaamse universiteiten kunnen toelaten in dit programma van indringende gesprekken met 
inspirerende docenten en kennismaken met de wereldkerk tijdens een Rome-reis. 

• We kunnen deze studenten nog extra kansen bieden door hen te koppelen aan VKMO 
partners middels bijvoorbeeld maatschappelijke stages, denktanks etc.  

• Draagt bij aan netwerkvorming van betrokken hoogleraren en universiteiten, studenten en 
alumni. 

 
2. Ontwikkelen van een Fellowship programma voor jonge professionals in de transitie van 

afstuderen naar de arbeidsmarkt. 

• Wij bieden jaarlijks 3-5 jonge, net afgestudeerde professionals de kans om zich gedurende 
maximaal 6 maanden te verdiepen in filosofie en/of theologie, of een ‘maatschappelijk/ 
wetenschappelijk internship’ te vervullen in een maatschappelijke organisaties (VKMO) of 
bedrijf (bij voorkeur in combinatie met een academisch onderwijsprogramma).  

• Geschatte kosten: 3-5 x 15.000 euro per jaar   

• Samenwerking met hoogleraren aan de universiteiten en met partners uit het VKMO staat 
hierbij centraal.  

 
3. Vorming van een fonds voor de verstrekking van promotiebeurzen voor excellente jonge 

wetenschappers die onderzoek willen gaan uitvoeren op een thema gerelateerd aan het 
Katholiek Sociaal Denken (of de Katholieke intellectuele traditie). 

• Wij gaan op zoek naar middelen om (bij voorkeur jaarlijks) een promotiebeurs te kunnen 
aanbieden aan één jonge wetenschapper die zich verdiept in de katholieke intellectuele 
traditie. Bijvoorbeeld: een neurowetenschapper die onderzoek doet naar het denken van 
Augustinus over de vrije wil, of een jurist die onderzoek doet naar de vraag tot welke hulp 
aan anderen men verplicht kan worden.  

• Daarbij kan een samenwerking met maatschappelijke partners verkend worden.  

• Geschatte kosten: 200.000 euro per beurs voor een periode van 4 jaar.  
 

4. Versterking van het academisch profiel door (bijzonder) hoogleraren en visiting professors 
hoogleraren en visiting professors te verbinden aan onze stichting. Deze hoogleraren vormen van 
oudsher de ruggengraat voor onze programma’s en ons netwerk.  

• Het streven is om een aantal katholieke hoogleraren van Nederlandse en Vlaamse 
universiteiten te verbinden aan onze stichting. We blijven zoeken naar mogelijkheden om 
‘bijzonder hoogleraren vanwege de Stichting Thomas More’ te benoemen, nodigen visiting 
professors uit voor masterclasses, en benaderen gewone hoogleraren met de vraag of zij zich 
zichtbaar willen verbinden met de Stichting.  
Uit deze groep wordt de wetenschappelijke raad samengesteld.  

 
5. Het versterken en onderhouden van het netwerk, dat bestaat uit:  

• Alumni van de verschillende hierboven genoemde programma’s die na afronding van het 
programma duurzaam verbonden blijven met elkaar en met de Stichting Thomas More. 



• Hoogleraren en andere academici van Nederlandse en Vlaamse universiteiten die zich 
betrokken weten bij de katholieke levensbeschouwing en bij de vormgeving van de 
hierboven genoemde activiteiten. 

• Belangstellenden die de activiteiten van de STM ondersteunen (materieel en immaterieel).  

• Professionals en leiders van publieke of private organisaties die zich op enigerlei wijze 
verbonden weten met de katholieke levensbeschouwing, en zich door de activiteiten van de 
STM willen laten inspireren. 

• Partnerorganisaties van de STM (VKMO, Thijmgenootschap, Socires etc). 
 
Vanuit dit netwerk worden verbindingen gelegd tussen wetenschap en samenleving, tussen de 
verschillende disciplines, werkvelden en de verschillende doelgroepen en generaties. Ontmoeten 
en inspireren staat hierbij centraal. (Denk hierbij aan terugkomdagen per jaargroep, algemene 
alumni-bijeenkomsten, (expert)seminars en symposia of publiekslezingen en publicaties).  

 
 
Tot slot: 

• Thomas More richt zich in haar activiteiten primair op studenten en jong afgestudeerden en wil 
zich in de samenleving nadrukkelijk profileren als een plek waar mensen vanuit wetenschap en 
maatschappij elkaar ontmoeten en inspireren. Hiermee wil de Stichting Thomas More impact 
hebben op zowel de actuele maatschappelijke ontwikkelingen als op de toekomstige 
ontwikkelingen en vraagstukken. 
 

• De Stichting Thomas More richt zich op het Nederlandse taalgebied, maar verricht haar 
werkzaamheden vanuit een internationaal (en in het bijzonder Europees) perspectief. Om te 
beginnen gaan we de hierboven genoemde programma’s uitdrukkelijk gaan openstellen voor 
Vlaamse studenten en wetenschappers (Leuven), en werken aan verbindingen met de 
Katholische Akademie in Duitsland.  
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