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Tijdens dit project heb ik naast het interview met Anton Jongstra, ook enorm uit mijn comfortzone
durven te stappen door een mini-hoorcollege te mogen geven in een bioscoopzaal. Ik heb mijn
netwerk opnieuw verbreed, door het interview met Anton mag ik op gesprek komen bij IDTV, nadat
ik klaar ben met school!
Ik merkte dat ik in de paar dagen voor het hoorcollege vol schoot met stress, vooral omdat ik niet
wist hoeveel mensen er voor mijn neus zouden staan tijdens de presentatie.
Het moment dat ik voor de groep stond, die jammer genoeg in tweeën splitste, vertrokken mijn
zenuwen en zette ik mijn enthousiasme aan. De presentatie ging naar mijn gevoel erg goed,
vooral omdat ik ook praatte over mijn passie. Ik heb mijn presentatie veel geoefent, om te kijken
of mijn verhaal klopte. Ik heb dit op een punt gekregen dat zelfs mijn vriend, die diergeneeskunde
studeert, snapt wat de Hero’s Journey inhoudt en hoe deze toepasbaar is op Wie is de Mol?.
Iets wat minder goed ging was het interview met Anton Jongstra. Ik heb met Rob van den Idsert
een gesprek gehad om hem eerst om wat tips te vragen. Hij gaf aan dat het verstandig was om
een tool te gebruiken die uitlegde hoe ik moest interviewen. Dit heb ik gedaan en is waarschijnlijk
ook de enige reden dat ik bruikbare informatie heb kunnen verkrijgen. Ik merkte dat ik tijdens het
interview een goede houvast nodig had, en ook kreeg dankzij de tool. Het lukte me niet zo goed
om heel diep door te vragen, hoewel we wel makkelijk een half uur hebben gekletst. Anton spreekt
gelukkig uit zichzelf al vrij veel en probeert veel uit te leggen, wat erg prettig is.
Een volgend project ga ik me meer focussen op het verslag. Ik ben seminar in gegaan, met het
idee dat ik een steve-jobs achtige presentatie moest geven. Niet nadenkend over het verslag en
hoe dat in elkaar gezet moet worden. Ik zal hier nog iets beter een balans tussen moeten vinden.
Ik merk dat ik het wel fijn vind om te zien hoe andere studenten het hebben gedaan. Ik heb een
voorbeeld kunnen nemen aan het werk van studenten die vorig jaar al hun verslagen hebben
ingeleverd.
Dit werkt voor mij toch iets duidelijker dan een studiehandleiding.
Wat heb ik geleerd van het onderzoek is dat je de Hero’s Journey op meerdere manieren kan
inzetten. Ik vind het vooral heel bijzonder dat een theorie als deze gebruikt kan worden als
brainstormtool.
Iets anders wat me opviel is dat ik als eerste me focuste op Wie is de Mol? en daarna pas op zoek
ging naar de theorie die ik daar op los wilde laten. Gedurende het onderzoek merkte ik al snel dat
ik de theorie heel erg interessant vond. De kennis die ik heb opgedaan, is kennis die ik voor altijd
met me mee zal dragen. Ik vond het dan ook echt een heel erg leuk onderwerp en ben blij met
mijn keuze aan het begin van dit vak.

