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4.1 Reflectie

T

erugkijkend op mijn proces en seminar wil ik als eerste zeggen dat ik erg
tevreden ben met het uiteindelijke resultaat. Ik vind dat de boodschap die ik wou
overbrengen erg goed gelukt is en de reacties die ik kreeg waren zeer positief.

Toch blijven er bij een opdracht altijd een

meer inzicht in de verschillende manieren

aantal verbeterpunten. Wat ik voor mezelf

van onderzoeken en de manieren waarop ik

altijd erg lastig vind is namelijk het opstellen

mijn onderzoek kon uitvoeren.

en bewaren van een goede planning. Dit
kon ook deze keer net wat beter. Vooral het
maken van de animatie leverde nogal wat
stres op. Dit dit echter niet ten onder aan de
kwaliteit. Dit kwam ook mede door het feit
dat ik in het begin nog niet echt een idee had
hoe ik deze animatie ging vormgeven. ik heb
namelijk eerst lang zitten nadenken om het
in motion graphics te maken, maar ik denk
dat de keuze uiteindelijk veel sterker is dan
een motion graphics animatie.
Als reflectie op de lessen moet ik toegeven
dat deze van flinke toegevoegde waarde
waren,

en

dan

vooral

de

feedback

momenten. Waar ik eerst heel erg zat te
denken aan een ander onderwerp, was het
na een aantal feedbackmomenten toch dit
onderwerp waar ik uitkwam. Ik ben blij met
de uiteindelijke keuze die ik heb gemaakt.

Als laatste ben ik heel erg te spreken over
mijn eigen onderzoek, omdat dit onderzoek
mij als fotograaf ook heeft geïnspireerd
om foto’s te gaan maken. Zoals ik eerder
al aangaf ben ik inmiddels in het bezit van
6 analoge camera’s en ben zeker van plan
hier verder mee door te gaan. Ook omdat ik
binnenkort voor mijn minor naar Berlijn ga,
waar ik mij verder verdiep op het onderwerp
“Fotografie”.
Om af te sluiten wil ik kort Sandra Bukman
nog bedanken voor de lessen die mij als
student meer kennis hebben gegeven over
het doen van onderzoek. Ook ben ik erg te
spreken over de verschillende feedback
momenten. Ook wil ik kort Rob van den
Idsert nog bedanken voor het aanwezig zijn
bij mijn presentatie.

Binnen dit onderzoek heb ik namelijk ook
veel gehad aan de lessen en colleges die
werden gegeven, hierdoor kreeg ik net wat
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