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REFLECTIE
Aangezien dit voor mij een herkansing was, had ik alle strijd met het vinden van een
goed onderwerp al redelijk gehad. Deze keer wist ik sneller een keuze te maken in
een onderwerp. Waarbij ik de vorige keer nog heel erg lang op zoek was naar een
geschikt onderwerp, heb ik deze keer sneller de knoop doorgehakt. Deze keer
focuste ik me meer op wat ik zelf leuk vond i.p.v. wat ik dacht dat er van me
verwacht werd. Ik heb mijn interesse voor televisie en psychologie gekoppeld en
ben zo tot mijn seminar onderwerp gekomen.
Het was soms lastig mijn tijd in te delen omdat ik deze herkansing deed naast mijn
drukke minor media psychology. Uiteindelijk is het redelijk gelukt om mijn aandacht
over de verschillende vakken te verdelen. Gelukkig kon ik ook een paar keer langs
komen om vragen te stellen en feedback te krijgen van de docent en
medeleerlingen, hier heb ik veel aan gehad.
Tijdens mijn specialisatie content en minor media psychology heb ik veel geleerd
over relevante bronnen zoeken en gebruiken. Dit heb ik goed toe kunnen passen
tijdens mijn seminar. Het vinden van relevante bronnen voor mijn seminar was niet
moeilijk, ze daadwerkelijk allemaal lezen en de juiste informatie eruit halen
daarentegen wel. Ik heb ontzettend veel gelezen over mijn onderwerp en het
allemaal duidelijk en overzichtelijk proberen te plaatsen in mijn onderzoeksverslag
en artikel. Ik heb de specialisatie content gedaan en teksten schrijven is iets waar ik
me graag meer in wil verdiepen en in wil verbeteren. Daarom heb ik gekozen voor
het schrijven van een artikel. Dit was een hele uitdaging, maar ik hoop dat het is
gelukt.
Ik vond seminar een vak met veel ups en downs, maar uiteindelijk ben ik er wel
achter gekomen dat je het zo leuk kan maken als je zelf wilt. Je moet gewoon een
goed onderwerp kiezen waar echt je interesse ligt en dan is het helemaal niet zo erg
om aan dit vak te werken.

