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Educatieve innovatie is jouw corebusiness. 
Hard nodig? Ja, ik vind dat het onderwijs en ‘het echte 
leven’ te ver van elkaar af zijn komen te staan. Je ziet dat 
lesprogramma’s tot in de kleinste details worden uitgewerkt, 
maar er is geen ruimte genomen om uit te proberen, om te 
evalueren en om bij te stellen. Dat is gewoon echt niet meer 
van deze tijd. De samenleving verandert constant en daar 
moet je als docent op in kunnen haken. 

Hoe moet het dan wel? Voor mij is iteratie het sleutelwoord. 
Dat betekent zoiets als herhaling. Je maakt elke keer 
zogenaamde ‘loops’. Je probeert, stelt bij en probeert 
opnieuw. Zo simpel is het. Daar gaat het écht om: hoe creëer 
je een lerende cultuur? Iedereen moet kunnen experimenteren 
en leren: de leerlingen, de docenten en de organisatie 
daaromheen. Zo geef je elkaar ook meteen het goede 
voorbeeld.

INTERVIEW MET ONDERWIJSVERNIEUWER ERIK MEESTER

‘In het onderwijs moet je durven falen’ vindt onderwijsvernieuwer Erik Meester. 
‘Laat los en durf te experimenteren. Tijdens zijn opleiding aan de Pabo 

in ‘s-Hertogenbosch hield hij zich al bezig met nieuwe manieren van leren. ‘Zelf kon ik 
op school nooit echt goed mijn plek vinden. Docenten zeiden tegen mij: als persoon vind 

ik je super, maar als leerling ben je echt de hel. Deze uitspraak inspireert mij nu: 
hoe kun je er als docent voor zorgen dat ieder kind de ruimte heeft om zich als 

 persoon te ontwikkelen?’

Erik Meester | → | 
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Ik heb een aantal jaren projectmatig onderwijs 
gegeven aan een plus klas, Groep DOEN. Kinderen 
kregen dan een opdracht in projectvorm, twee per 
kwartaal. Bijvoorbeeld: ontwikkel een reisfolder. 
Leerlingen mochten alles zelf doen, wij stelden 
alleen steeds een aantal producteisen. 

Het eerste project liep dan allesbehalve perfect. 
Bij het tweede project zagen we dat de leerlingen 
ineens uit zichzelf informatie verzamelden en 
gingen samenwerken. Ze hadden ervaren dat dit het 
beste werkt. Herhaling is belangrijk, maar je moet 
er ook vertrouwen in hebben dat het uiteindelijk 
steeds beter gaat.

Met het projectmatig werken stimuleer jij de 
creativiteit van je leerlingen. Maar wat is creativiteit 
eigenlijk? Voor mij draait creativiteit om het 
vermogen om verbindingen te leggen. 
En projectmatig leren stimuleert die creativiteit, 
omdat in zo’n projectsetting niets op zichzelf staat. 
Dat zorgt ervoor dat docenten en leerlingen wel 
verbindingen moeten leggen. 

Creativiteit is voor een groot deel aan te leren. 
Maar je moet leerlingen laten ervaren wat het 
betekent om creatief te denken. Plaats het in een 
context. Bijvoorbeeld met projectmatig werken: 
dat gaat super intuïtief. Je laat leerlingen dan 
zelfstandig allerlei zaken met elkaar verbinden, 

waardoor het voor hen heel normaal wordt om op 
zo’n manier met vraagstukken om te gaan. Geef als 
leraar het goede voorbeeld, je bent hun rolmodel. 
Laat zien hoe jij creatief omgaat met problemen en 
zij zullen je imiteren. 

MEER WETEN? 
Erik Meester werkt als spreker / adviseur / trainer 
onderwijsinnovatie bij CBE Group. Kijk op zijn 
site e-meester.nl of de vlogs onderwijs ontwerpen, 
projectmatig werken en innoveren.

Wat hebben kinderen nodig in de huidige eeuw 
denk je? Het onderwijs en het echte leven buiten de 
schoolbanken moeten elkaar meer gaan overlappen. 
Het stuk waar overlap is, is uitermate geschikt om 
leerlingen in een veilige schoolse context te laten 
uitproberen. Basiskennis leren kinderen op school. 
Het traditionele oefenen voor taal en rekenen blijft 
natuurlijk belangrijk. Maar het toepassen van die 
kennis, en het gebruiken van vaardigheden – zoals 
creatief denken, kritisch zijn, problemen kunnen 
oplossen, communiceren met anderen, persoonlijk 
ondernemerschap – dat leren kinderen pas als ze 
het zelf ervaren. 

Projectmatig werken (vlog Erik Meester) | → | 
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