
Wat wil ik bespreken?
•  Hoe heb ik me gevoeld de laatste weken?
- Welkom in het team
- Enthouiast / blij
- Zoekende
- Onzeker
- Verdrietig / teleurstellend (in mezelf)
- Mezelf hard tegengekomen
- Productief
- Veel gaan nadenken

•  Ik ben mezelf hard tegengekomen...
- In de laatste weken ben ik er achter gekomen dat ik meer een uitvoerder ben dan een 
 bedenker (qua creativiteit). Dat ik het lastig vind om te gaan vormgeven als ik veel   
 vrijheid heb, geen houvast etc..
- Ik werk heel netjes en strak en dat ik het moeilijk vind om die controle los te laten   
 tijdens -het vormgeven.
- Altijd geweten wat ik wilde na het studeren (meedenken in concepten en het    
 uitvoeren) -en nu valt dat idee in 1 klap weg, omdat ik veel vastloop etc. (deze klap  
 heeft mij erg -onzeker gemaakt.)
- Ik wil heel graag bijleren en het dan ook meteen goed doen ----> bang om te ‘falen’.

•  Wat heb ik tot nu toe geleerd tijdens deze stage?
- Dat het oké is als iets niet meteen helemaal perfect is.
- Dat goed en snel vormgeven veel tijd kost. En ik mijzelf die tijd ook zeker mag gunnen.
- Beter geworden in Illustrator d.m.v. tutorials en het maken van logo’s.
- Hoe een callsheet werkt, dit heb ik zelf gevraagd aan Janice. (voorbeelden)
- Door eigen muziek te luisteren heb ik de juiste focus tijdens het vormgeven.
- Door deze stage ben ik serieuzer gaan nadenken over de toekomst

•  Wat wil ik nog leren tijdens deze stage?
- Beter worden in video’s monteren.
- Keer meegaan met een draaidag.
- Keer meekijken / gesprek aangaan met Ronald en Soeniel. (vragen hoe ze te werk - 
 gaan, wat voor werk ze precies doen, waar ze hun inspiratie vandaan halen etc.)
- Beter worden in Wordpress
- “Losser” worden in vormgeven o.a.
- Beter worden in Photoshop, Indesign, Illustrator.
- Beter worden / Handige tips leren om sneller concepten te bedenken.

•  Deze stage samengevat in 3 woorden: Gezellig, Leerzaam & Confronterend
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