
Werken aan nieuw, wijs leiderschap vergt veel. Zoals zelf

kennis. En de moed ruimte te geven aan anderen en aan 

afwijkende meningen. Menig leider ontmoet daarbij zich zelf. 

Ontdekt onvermoede veerkracht én stuit op donkere kanten.

Al 25 jaar begeleidt Comenius executives bij het vernieuwen 

van het eigen leiderschap. Met hen verkent Comenius de 

‘andere kant van de medaille’ en de samenhang der dingen. 

Beoogd is hiermee een versterking van ‘zijn en zelfver

trouwen’: grondtonen van wijs leiderschap. Dat gaat het 

intellect voorbij en draagt bij aan een positieve trans formatie 

van de wereld. En die is urgenter dan ooit.

Deelnemers aan Comenius’ leiderschapsprogramma’s zijn 

krachtige mensen met een open geest en een wijde, onder

zoekende blik. Vrijdenkers onder elkaar. Ervaren én jonge 

leiders zijn van harte welkom de zaag te komen scherpen. 

Comenius is een internationaal netwerk gericht op  

leiderschapsontwikkeling.  

Meer informatie

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst op  

9 juni 2022. Neem contact op met een van  

Comenius’ adviseurs via 033 – 422 99 29 of  

kijk voor meer informatie op comeniusleergang.nl

Mardjan Seighali,  

Alumna Comenius

Bestuurder, toezichthouder,  

strategisch adviseur

Waar groeit  
nieuw, wijs 
leiderschap?

‘Vertrouwen, grenzen aanvoelen, grenzen respecteren en  

grenzen aangeven zijn bij mij belangrijke thema’s in het  

dagelijks leiderschap. Mijn zoektocht naar vrijheid staat in  

relatie met de zoektocht naar wijsheid in leiderschap.  

Comenius heeft mij geholpen met grensverleggende inzichten, 

met de innerlijke reis die ik bewandel. Het paradijs van  

het hart kent geen eindbestemming.’ 
 

Mardjan Seighali, Alumna Comenius  

Bestuurder, toezichthouder, strategisch adviseur

voor wie alles al denkt te weten

Comenius is verbonden 
aan Freia Groep

‘Moraliteit hoort hoog op de agenda’ stelt Chris van Dam in Comenius’ recente 

podcast over wijs leiderschap. Leren neezeggen en vasthouden aan de eigen 

drijfveer zijn hiervan naar zijn mening belangrijke onderdelen. Van Dam: ‘Voor  

leiders is reflectie op wat goed ging en wat beter moet een dagelijkse opdracht.’ 
 

Zelfreflectie en verwondering zijn onmisbare instrumenten bij het opsporen van de 
eigen blinde vlek; daarom zijn het bouwstenen in Comenius’ leiderschapsprogramma’s.

Voor de European Leadership Course en de Nationale Leiderschapsleergang nodigt 

Comenius nieuwsgierige leiders uit die tezamen vrijmoedig en socratisch fundamen

tele aspecten van leiderschap willen verkennen. De context is academisch, met 

beschouwingen over filosofie, theologie, geneeskunde, recht, kunst, natuurkunde, 
economie en politicologie. Naar voorbeeld van Franz Kafka’s Brief aan Vader formu

leren de deelnemers voor zichzelf een persoonlijk kompas: wat staat mij te doen?

Met deze brede, transdisciplinaire opzet zijn de European Leadership Course en de 

Nationale Leiderschapsleergang moderne varianten op de klassieke Grand Tour.  

‘In den vreemde’, op afstand van het vertrouwde stimuleren ze persoonlijke groei  

en wijsheid, voorbij kennis en vakmanschap.

European Leadership Course 
Leiderschap vanuit Europese, academische Bildung

Internationaal, academisch executiveprogramma met wetenschappers, kunstenaars, 

denkers en schrijvers aan universiteiten van Leuven, Heidelberg, Bologna, Praag, 

Cambridge, Groningen en Granada.

Start: 16 november 2022

Meer informatie: comeniusleergang.nl/european 

Nationale Leiderschapsleergang 
Leiderschap vanuit academische Bildung

Academisch executiveprogramma met wetenschappers, kunstenaars, denkers  

en schrijvers in samenwerking met universiteiten, musea en onderzoekscentra  

in Nederland. 

Start: 9 november 2022 

Meer informatie: comeniusleergang.nl/nationaal  

Jonge leiders & nieuw leiderschap

Voor jonge leiders die willen werken aan nieuw leiderschap maakt Comenius  

graag plaats. Interesse of meer informatie?  

Mail dan naar nieuwleiderschap@comeniusleergang.nl.
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