Reactie van NOSTER op het KNAW Verkenningscommissierapport
Het bestuur van NOSTER heeft kennis genomen van het eindrapport van de KNAW
Verkenningscommissie Theologie en Religiewetenschap. NOSTER is de commissie bijzonder
erkentelijk voor de omvattende en diepgaande analyse van de stand van zaken van theologie en
religiewetenschap in Nederland, en voor het stevig aanwijzen van knelpunten, valkuilen en
verbeterpunten. Vanuit NOSTER willen we van harte meewerken aan het proces van versterking van
wetenschappelijke samenhang en kwaliteit , vernieuwing van het veld en de verbreding van de
maatschappelijke betekenis van ons werk die de commissie voorstaat. De oprichting van een
landelijk samenwerkingsplatform om deze doelen te verwezenlijken, de Netherlands Academy of
Religion, lijkt ons een goed initiatief. We willen vanuit NOSTER aan de realisering hiervan bijdragen
en we zien veel aanknopingspunten voor samenwerking vanuit de doelstellingen en het huidige
beleid van NOSTER.
De aanwijzing van de commissie dat NOSTER een breed religiebegrip en meer expertise van andere
religies naast het christendom zou moeten huisvesten hebben we meteen opgepakt als
aandachtspunt voor het onderwijsprogramma van NOSTER in de komende tijd. Een netwerkgroep
van promovendi in de Religiewetenschap is recent gestart, en een nieuwe cursus is opgezet voor
promovendi en Research Master studenten voor de bestudering van kernteksten voor de huidige
studie van religie, met medewerking van vooraanstaande religiewetenschappers. Ook is een nieuwe
tweedaagse cursus opgezet die de vragen die NOSTER heeft ingediend voor de Nationale
Wetenschapsagenda tot uitgangspunt heeft. In deze cursus worden de centrale kwesties van deze
onderzoeksvragen, te weten de opvatting van het heilige, de zorg om het religieuze erfgoed, de
actuele omgang met dood en eindigheid, en de discussie over religie versus (post)seculariteit door
religiewetenschappers en theologen belicht en verbonden met het lopende onderzoek van
promovendi en postdocs. Op deze manier willen we de scope, de relevantie en de actualiteit van het
wetenschappelijke onderzoek in theologie en religiewetenschap benadrukken en meer zichtbaar
maken in de opleiding. Daarnaast nodigen we de senioronderzoekers van NOSTER uit om
onderzoekssamenwerking rond deze kwesties op te zetten, onder meer voor de voorbereiding van
(inter)nationale onderzoeksvragen, die NOSTER organisatorisch en financieel faciliteert. NOSTER wil
graag een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een nationaal platform, een proces waarin de
school voor zichzelf duidelijk een rol ziet.
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