Reflectie
(389 woorden)
Het eerste gedeelte van het proces had vele ups-and-downs. Het begon met het kiezen van een onderwerp. De vraag was waar mijn fascinatie ligt binnen dit vakgebied, deze kon ik niet gelijk beantwoorden.
Wel merkte ik dat ik steeds meer interesse krijg in campagnes en het hele verhaal erachter. Toen ik eenmaal dit onderwerp gekozen had, dacht ik: “natuurlijk!” Dit was een behoorlijke ‘up’ en ik begon enthousiast te zoeken naar professionals waarbij ik een interview kon afleggen. Ik stuurde heel wat mailtjes en op
het moment dat ik de moed had verzameld om een lijst bedrijven af te bellen, werd bij de eerste de hoorn
erop gelegd. Daar was die dan: de ‘down’. Op dat moment zat het me best hoog en was ik bang dat dit
mijn eerste vak zou worden waarvan ik de deadline écht niet kon gaan halen. Maar dat liet ik niet gebeuren. Ik belde het bedrijf Lab-3 en voelde me terwijl ik met Friso Schoone aan de telefoon hing gelijk op
mijn gemak. Op dat moment was ik blij dat het andere bedrijf mij de hoorn erop had gegooid, zodat ik bij
Lab-3 langs kon gaan. Het interview was gewoon echt heel erg leuk, ik kreeg het warme gevoel die ik ook
bij het maken van muziek krijg. En dat bij een verslag!
Tot en met mijn presentatie was ik heel erg tevreden over het proces. Met de presentatie had ik echt het
gevoel dat alles bij elkaar kwam en het een mooi rond verhaal was geworden. Maar daar zat ik dan, de
dag na de presentatie in de bibliotheek. Ik had mijn verslag al zo goed als af, maar met het verslag was ik
lang niet zo tevreden mee als hoe mijn presentatie ging. Hoe zorg ik er nou voor dat mijn verhaal duidelijk
is, goed is opgebouwd en duidelijk antwoord geef op mijn hoofdvraag? Ik besloot contact te zoeken met
vrienden die een universitaire studie doen, aangezien zij gewend zijn om papers te schrijven. Ik heb erg
goede tips gekregen en hierdoor heb ik mijn verslag echt kunnen verbeteren.
Al met al ben ik heel erg tevreden met hoe het is gegaan. Ik vind het ook belangrijk dat er vele momenten
tussen zaten dat ik het echt leuk vond. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik bij minder leuke momenten door
ging.
- Lize Gerritsen

