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REFLECTIE

ik ben heel erg blij met de uitkomst van mijn seminar. Met wat ik allemaal geleerd heb en
met het feit dat ik me eindelijk eens echt goed heb kunnen inlezen in de diepte van een heel
specifiek onderwerp. Wat dat betreft had journalistiek een leuke opleiding voor me geweest.
Omdat ik vrij snel mijn onderwerp “blockchain” had en er al wat van wist en meer over wilde
weten ben ik voor mijn gevoel heel bevlogen te werk gegaan.
Voor mij lag de uitdaging tijdens dit seminar vooral in het overbrengen van een ingewikkelde
boodschap. Hoe vertel je iets dat eigenlijk te groot en te breed is voor een enkele presentatie aan een publiek dat nog niks van het onderwerp af weet, terwijl mijn onderwerp een
hele eigen studie zou kunnen zijn?
Ik heb dit geprobeerd op te lossen door een metafoor te zoeken die voor iedereen begrijpbaar is met daarna de vertaalslag te maken naar de gecompliceerde materie. Op het
moment dat er een hele stapel gecompliceerde data en bronnen ligt, hoe structureer je die
dan? Dit was het volgende punt waar ik veel geleerd heb. Het belang van de kern van je
verhaal helder hebben. Niet alles is belangrijk als het gaat over het uitleggen van de basis
van een onderwerp. Informatie weg laten is een moeilijke keuze want je verhaal moet goed
onderbouwd zijn.
Ik denk dat ik de balans goed heb gevonden tussen wat de luisteraar/lezer moet weten over
het onderwerp en een bovenlaag verdieping. Ik heb hiermee ook geprobeerd de luisteraar/
lezer nieuwschierig te maken naar het onderwerp door de mogelijkheden te benoemen van
blockchain.
Waar ik soms moeite mee had was de rode draad van mijn verhaal zoeken. Mijn hoofdvraag
en deelvragen konden eigenlijk soms in willekeurige volgorde. Ik heb om heel feedback
gevraagd uit zoveel mogelijk hoeken. Zowel de zakelijkekant als de kant van de student zodat het niet te “Jip & Janneke” geschreven was maar ook niet te moeilijk.
Ik heb mijn tijd goed verdeeld en mezelf aan mijn planning weten te houden ondanks de
drukte. Ik ben tevreden met mijn afronding van seminar.

