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12 maart 2019 heb ik een masterclass gevolgd
van Sjra Puts. Ik had deze masterclass
geregeld met een klasgenoot voor onze klas.
Wij vonden namelijk dat onze klas wel eens
aan iets anders toe was dan weer zo’n
normale les waar we elke week naartoe gaan.
Waar dan vaak de docenten alleen maar
informatie staan te zenden en wij de
informatie te ontvangen. Een masterclass
over creativiteit leek ons een goed idee, dit
kunnen wij namelijk goed gebruiken in onze
opleiding.

Kleine wereld
En zoals vaak wordt gezegd, de wereld is erg
klein, en zo is dat nu ook weer. Toevallig
heeft mijn vader namelijk een goede kennis,
Sjra Puts, die bij ons op bezoek kwam. Mijn
opleiding kwam ook ter sprake en hier
kwam ik tot de conclusie dat Sjra Puts veel
kan betekenen voor mijn klas, en zelfs ook
mijn gehele opleiding. Mijn opleiding draait
om de creatieve industrie, en laat Sjra Puts
nu net veel ervaring hebben in het
begeleiden en trainen van creatieve
denkprocessen. Zelf was hij erg enthousiast
om een masterclass te komen geven aan de
klas. Want… Hoe leuk is het om jouw kennis
te kunnen overdragen aan de jongere
generatie?
Op 12 maart was het dan zover: de
masterclass over creatieve denktechnieken
van Sjra Puts. Sjra is een man van de tijd,
ruim een uur van tevoren was hij aanwezig.
In alle rust alles klaarzetten en samen met
zijn vrouw en een zakelijke klant wachten
op de deelnemers. Sjra vertelde mij dat hij
ook graag op tijd is, zodat hij dan de mensen

binnen kan zien komen en een eerste reactie
kan ontdekken.

“Ik heb het nog nooit gedaan…”
Om 10.00u begonnen we met de bekende
spreuk: “Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik
denk dat ik het wel kan.” Hij nam ons mee in
zijn manier van creatieve denktechnieken.
Een foto van een vogel met een
hondenhoofd, “wat kan dit dier?” was de
vraag. En daar kwamen de ideeën; het was
een gezelschapsdier, een postvogelhond,
een speurvogelhond en toen… BAM! De
zwarte kaart. Een van de deelnemers had
een oordeel gegeven over een idee van een
ander. Een wijze les, want om tot creatieve
ideeën te komen, moet je ze ook kunnen
toelaten en dus je oordeel uitstellen. Verder
door de masterclass heen kregen we uitleg
over verschillende denktechnieken en tools
die je kunnen helpen bij een creatief proces.

Nieuwe inzichten
De masterclass heeft mij veel nieuwe
inzichten
gegeven
over
creatieve
denkprocessen. Deze zullen ook erg
bruikbaar zijn in mijn verdere opleiding. En
niet alleen tijdens mijn opleiding, maar ook
andere vraagstukken die ik tegen kan
komen in het leven. Ook de rest van de klas
heeft deze masterclass als interessant
beleefd. Reacties: “Sjra Puts vertelde fijn en
interessant waardoor ik mijn aandacht erbij
kon houden en dat is echt een kunst bij mij”,
“Eindelijk eens iets anders dan zo’n gewone
les” en “Sjra is zelf erg enthousiast en weet
veel van zijn vak”. Kortom een leerzame en
interessante masterclass van Sjra Puts.

