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Op 8 en 9 december 2020 organiseert Natuurlijk Leren BV een 
 

 
Tweedaagse masterclass 

 
“Theory U:  

Reimagining and Reshaping      
Learning and Leadership”  

 
door Dr. C. Otto Scharmer 

 
 
Otto Scharmer is vooral bekend als één van de grondleggers van Theorie U. 
Deze theorie gaat over persoonlijk leiderschap en over het maken van een 
omslag van ego- naar ecodenken. Scharmer heeft deze benadering samen 

met medewerkers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) de 
afgelopen jaren verder ontwikkeld.  
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Informatie over de tweedaagse met Otto Scharmer 
8 en 9 december 2020, Hotel van der Valk Vianen 

 
 
Dr. C. Otto Scharmer 
Otto Scharmer is een Duitse hoogleraar die 
in de Verenigde Staten werkt en woont. 
Hij studeerde aan de Witten-Herdecke 
Universiteit in Duitsland. Scharmer is 
docent aan het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) en medeoprichter van 
het Precensing Institute. Hij is tevens 
voorzitter van het MIT IDEAS programma 
voor innovatie in China en Indonesië. Hij 
is vooral bekend geworden door het boek 
“Theorie U”.  
Bij Theorie U gaat het om drie dingen:  

- een dieper niveau van bewustzijn: 
van jezelf, van de wereld om je 
heen en van de dingen die er 
werkelijk toe doen; 

- een gezamenlijke taal waardoor we 
elkaar beter gaan begrijpen; 

- een methodiek: een proces dat je 
doorloopt om meer effectief te zijn 
als leider bij grote veranderingen.  

 
Informatie over de masterclass 
In de aparte bijlage beschrijft Otto Scharmer de 
achtergrond, de doelen en de activiteiten van de 
masterclass. De deelnemers zullen kennis maken met 
werkwijzen “for reimagining and reshaping their 
schools and learning systems”. Ze leren werken met 
een raamwerk om leiding te geven in tijden van grote 
veranderingen en hoe ze de uitgangspunten van Theorie 
U kunnen toepassen bij de uitdagingen in hun eigen 
context. Deelnemers ontvangen ruim voor de 
bijeenkomst per mail een uitgebreid informatiepakket.  
 

 
Data, tijden en locatie 
De masterclass vindt plaats op 8 en 9 december 
2020 in het van der Valk hotel in Vianen. 
Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen    
Telefoon: 0347 325 959 
U kunt in dit hotel tevens overnachten. 
Reserveer dan tijdig uw kamer.  
Beide dagen duren van 9.00 uur tot 16.30 uur. 
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Kosten 
De prijs voor deelname aan deze tweedaagse is € 595,- inclusief BTW.  
Bij deze prijs is twee keer een uitgebreide lunch inbegrepen. Vanwege de samenhang in het 
programma is niet mogelijk om tegen lager tarief in te schrijven voor één dag.  
 
 
Inschrijven 
De aanmelding voor deze bijzondere tweedaagse gebeurt in drie fasen: 

1. deelnemers aan het bovenschools netwerk “Lerende Organisatie” en hun achterban; 
aanmelden voor 27 maart 

2. deelnemers aan de leergangen over leiderschap bij de AVS die verzorgd worden door 
Jan Jutten en besturen die een van deze leergangen in company volg(d)en;                    
aanmelden voor 8 april; overige relaties kunnen aanmelden tot 10 april.  

3. open aanmelding voor overige belangstellenden: aanmelden voor 22 april 
 
U kunt dus inschrijven door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in zijn 
geheel in te vullen en te mailen naar 
 
janjutten@natuurlijkleren.org 
 
Met Otto Scharmer is afgesproken dat wij maximaal 250 deelnemers zullen toelaten.  

 
Toewijzing van plaatsen gebeurt op volgorde van binnenkomst van het 

aanmeldingsformulier. 

 


