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voor wie alles al denkt te weten

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst van 3 oktober 2018 te Leusden. 
Kijk voor meer informatie op www.comeniusleergang.nl.

aar durven leiders
weer afstand te nemen?

Leiderschap in internationaal perspectief
Steeds meer executives constateren dat wijs en betrokken leiderschap naast kennis en analyse ook refl ectie vereist. En distantie. 

En de durf mening en oordeel even op te schorten. Confucius zei het al: ‘ware wijsheid gaat voorbij aan kennis’. Ruimte geven aan 

anderen en aan afwijkende opvattingen scherpt de eigen visie, versterkt het draagvlak en optimaliseert het resultaat. Extra vaart 

krijgt dit proces ‘in den vreemde’, weg van huis en haard, op afstand van het vertrouwde en het veilige. Mede hierom organiseert 

Comenius ook academische leiderschapsprogramma’s buiten Nederland, in Europa, het Midden-Oosten, China en Amerika. 

Deelnemers aan deze programma’s zijn krachtige mensen met een open geest en een wijde, onderzoekende blik. Vrijdenkers onder 

elkaar, die alles willen verkennen.

European Leadership Course
Leiderschap in internationaal perspectief

Internationaal executiveprogramma dat 

leiders verrijkt en inspireert tot creatief 

en innovatief inspelen op veranderingen. 

Met een geïntegreerde visie op besturen en 

ondernemen.

Vooraanstaande onderzoekers dagen leiders 

uit aan de universiteiten van Bologna,

Cambridge, Groningen, Heidelberg, Granada, 

Leuven en Praag tot scherpzinnigheid én

refl ectie. Bezieling krijgt weer de plek die ze 

verdient; motor van denken en handelen.

Start 28 november 2018

Complexity and Leadership Course
‘Networkbased’ en adaptief leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht 

op verbindend, innovatief leiderschap aan de 

bakermat van Complexity Science, Santa Fe 

Institute te New Mexico (USA).

Deelnemers aan Comenius’ Complexity and 

Leadership Course zien ontwikkelen en

organiseren als dynamische processen, 

met plaats voor crises en mislukkingen. 

Uitgangspunt hierbij is de Complexity Science,

waarin adaptie, dynamiek en emergentie 

sleutelbegrippen zijn.

Start 20 september 2018

 

Middle East Leadership Course
Wijs en mensgericht leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op 

wijs en mensgericht leiderschap aan univer-

siteiten van Jeruzalem, Amman en Teheran.

Deelnemers aan Comenius’ Middle East 

verkennen ‘hoofd en hart’ van het Midden-

Oosten en onderzoeken de politieke en 

culturele complexiteit ervan, in relatie tot 

actuele en fundamentele thema’s in bestuur, 

beleid en strategie. Refl ectie op de wederzijdse 

beeldvorming tussen Oost en West en op de 

eigen identiteit zijn daarbij cruciaal.

Start 15 november 2018
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E
en narrow mind, dat is wel het laatste wat een academicus 
zich wenst. Mocht dit dreigen, dan is vakantie een probaat 
middel. De zinnen verzetten, andere perspectieven, kortom: 
erop uit. Dat kan natuurlijk heel goed in eigen land – in 

Groningen of Friesland bijvoorbeeld – zoals u kunt lezen in dit zomer-
nummer van Broerstraat 5, hoewel voor velen ook het buitenland 
lonkt.
‘Internationalisering: verrijkend en onmisbaar’, zet onze rector mag-
nificus boven zijn column. Velen zullen dit klakkeloos beamen, maar 
wat betekent het eigenlijk? De verhalen van alumni in Rusland, 
Canada en Polen en van Groningse onderzoekers uit China en 
Indonesië geven alvast een kleurrijk beeld. Tim Zwaagstra vertelt 
hoe hij als internationaliseringsmedewerker, met vele reizen naar 
Azië op de teller, nog steeds bijleert door met een andere dan zijn 
westerse blik de wereld en haar bewoners te bekijken. Gastschrijver 

van dit jaar Auke Hulst deed tijdens zijn reis dwars door de VS zoveel 
nieuwe denkbeelden op, dat het hem inspireerde tot zijn boek/CD 
Motel Songs. Onlangs werd hem hiervoor de Bob den Uyl-prijs voor 
het beste journalistieke reisboek toegekend.
Voor jonge mensen is reizen naar het buitenland al een way of life en 
zo was dat destijds eigenlijk ook voor Carolien de Bruin, de nieuwe  
Alumnus van het Jaar. Vliegvelden, hotels, appartementje in Parijs, 
voor de bedrijfskundige was internationaal normaal. Maar na tien 
jaar consultancy in New York gooide ze het roer om. Ze startte 
C-Change, een bedrijf om investeerders en bedrijven samen te  
brengen op weg naar de Sustainable Development Goals van de VN. 
Je blik verruimen en toch milieuvriendelijk zijn, hoe doe je dat? 
Misschien toch iets meer WK voetbal kijken en iets minder vliegen?

Een fijne zomer gewenst!
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