
 

 

 
 
 
 

Start Comenius Leadership 
 
 
Donderdag 8 december hebben we een startevenement georganiseerd voor het Comenius 
Leadership onderzoek met titel “Organizing Purpose Driven Learning”. 
Tijdens dit evenement is de film “Purpose Driven Learning” vertoond waarin mensen te zien 
zijn die vanuit een “sense of purpose” alvast zijn begonnen met het werken aan een inclusieve 
en volhoudbare wereld. Want dat is de ambitie: studenten betrekken bij de urgente zoektocht 
naar een volhoudbare wereld.  
 
De ambitie van het Comenius onderzoek is om nog beter te leren hoe we onderwijs maken dat 
gelijktijdig streeft naar de bloei van individuen, een bloeiende en inclusieve samenleving en waarin 
concreet wordt bijgedragen aan de bloei van het leven op aarde. Dat zijn 3 aandachtsgebieden die niet 
los verkrijgbaar zijn en geïntegreerd worden in Purpose Driven Learning; De individuele mens, de 
samenleving en de ecologische beperkingen. 
We starten bij het individu. Elk individu IS het verschil. Dat zien we als de basis; mensen en hun talent 
en drijfveren leren kennen zonder oordeel, nadruk leggend op de mogelijkheden en niet de 
beperkingen. Ieder mens ophalen bij de bushalte waar hij nu staat. 
 
Purpose driven learning vindt plaats in lerende communities waarin individueel talent wordt 
aangemoedigd en ontwikkeld en waarin SAMEN belangrijker is dan IK. Zo werken en leren ervaren 
professionals, docenten, studenten samen en werken ze aan multi-of trans- disciplinaire vraagstukken. 
Elk individu dient het doel van de samenwerking, de samenwerking is de voedingsbodem voor 
individuele groei en bloei, IK ben omdat WIJ zijn. 
 
De wereld werkelijk ervaren en bijdragen aan de realisatie van de SDG’s staat centraal.  
Meedoen om concrete vraagstukken aan te pakken, ieder vanuit zijn talent en ambitie, en vanuit de 
notie dat we op een eindige planeet leven en altijd moeten zorgen dat we het huis waarin we leven, de 
planeet, gezond moeten houden of gezond moeten maken.  
Purpose driven learning leidt tot het besef dat we met elkaar verbonden zijn en dat we deel uitmaken 
van een prachtig ecosysteem waarin alles en iedereen nodig is. 
 
De implementatie van deze visie is een grote uitdaging voor het huidige systeem. Door gerichte 
experimenten en onderzoek in reguliere bacheloropleidingen willen we aantonen dat Purpose Driven 
Learning bijdraagt aan het welbevinden van individuele mensen, aan teams, aan de regio en aan de 
grote vraagstukken zoals de SDG’s. 
 
We zoeken gericht verbinding met andere hogescholen en universiteiten die de ambitie delen om 
onderwijs een prominente rol te geven bij de transformatie naar een volhoudbare wereld.  
 
Bekijk hier de film Organizing Purpose Driven Learning. 
 

 

https://video.saxion.nl/media/Organizing+Purpose+Driven+Learning_Saxion+OnderwijsInnovatie+Hub/1_5jw0b0fo

