Evenementenweek
In de week van 5 tot 9 november hadden we de evenementenweek. Samen met zes anderen
onder leiding van onze coaches Anne-Marie en Hendrika moesten ik, Zardy, Daniël, Peter,
Roy, Erik en Lieuwe blikvangers ontwerpen voor het talencentrum. De laatste drie mensen
kwamen van de opleiding motorvoertuigentechniek in Heerenveen. We hadden een budget
van €100 ter beschikking.
Zardy, Daniël, Peter en ik kwamen met het idee om overal posters op te hangen. Mijn idee
was dat ik posters zou maken met daarop een vlag met daar half overheen een pentekening
van een karakteristiek tafereel van dat land. Roy, Erik en Lieuwe zouden een pijl maken die
in de richting wijst van het talencentrum, dit is nodig omdat veel mensen als ze het Kalmoes
gebouw binnenlopen eerst vragen waar het talencentrum is.
Toen ik met de vlaggenposters bezig ging verkeek ik mij op de tijd die ik nodig had om de
pentekeningen te maken. In plaats hiervan besloot ik om karakteristieke gebouwen uit het
desbetreffende land te maken uit gekleurde vlakken papier. De volgende dag heb ik dit plan
ook gewijzigd, waarom weet ik niet meer. Het uiteindelijke plan werden vlaggen met
daaroverheen een zwart silhouet van iets dat bij dat land hoort. Ik heb toen de aangeschafte
materialen naar huis genomen en heb thuis de Engelse, Duitse, Spaanse en Franse vlag
thuis gemaakt van vlakken papier. Ik ben hier van 8 tot 1 uur ’s avonds mee bezig geweest,
vooral de Engelse vlag is goed gelukt, hij klopt bijna tot op de millimeter nauwkeurig.

De volgende dag heb ik het silhouet voor de Duitse vlag gemaakt we hebben daarbij
gekozen voor een bierpul omdat dit typisch Duits is. Ik kwam met het idee om de silhouetten
op een ophoging te plaatsen waardoor je meer diepte kreeg in het geheel.

De volgende dag heb ik het silhouet van de Big Ben op de Engelse vlag geplaatst, daarbij
heb ik er voor gekozen om het in verschillende los van elkaar staande vlakken te doen,
waardoor je de Big Ben gestileerd ziet.

Roy, Erik en Lieuwe hebben de Italiaanse en Nederlandse vlag gemaakt met de daarbij
behorende silhouetten.

Zardy en Daniël hebben respectievelijk de silhouetten voor de Spaanse en Franse vlag
gemaakt

Dit is de pijl die Roy, Erik en Lieuwe gemaakt hebben van plaatstaal met daarop een sticker.

Het uiteindelijke resultaat.

In het begin dachten we dat de dat de posters te klein zouden zijn voor een zodanig grote
ruimte, want de afmeting van de posters is 102 bij 72 cm, maar omdat de posters zo duidelijk
zin viel dit erg mee.
Achteraf vond ik voor mezelf de evenementenweek erg succesvol, omdat ik met afstand het
meeste heb gedaan en het nauwkeurigst heb gewerkt en met ideeën kwam. Het resultaat als
geheel had beter gekund, we hadden consequenter moeten zijn in de stijl van de posters.
Het was beter geweest als we alle posters liggend hadden gemaakt en een gebouw als
silhouet. Ook de presentatie verliep niet helemaal goed, we hadden alleen maar een laptop
met daarop deze foto’s en de pijl, in plaats van een PowerPoint presentatie. Lieuwe zou de
PowerPoint presentatie maken, maar die kwam niet af.
Aan het groepje van Roy, Erik en Lieuwe kon je duidelijk merken dat ze van een andere
opleiding kwamen, ze hadden geen enkele affiniteit met ontwerpen en waren ook niet echt
gemotiveerd.
Wat ik verder ook slecht geregeld vond was de materialen, veel materialen heb ik van thuis
mee moeten nemen zoals; stanleymes, liniaal, potloden, gum en dergelijke.
De eindbeoordeling die mijn coach mij gaf luidde:

Kevin, heeft veel ideeën en toont zeer veel inzet, Je hebt hard gewerkt aan de vlaggen. Van
te voren zei je dat je wilde leren samenwerken, we vinden het jammer dat je toch behoorlijk
individueel aan het werk bent gegaan. Je stond wel open voor kritiek en ideeën van de
groep. Ook kom je met ideeën en durf je wel je mening te geven. Ook heb je Peter via een
sms aangesproken op zijn gedrag.
In je reflectieverslag schrijf je schrijf je dat je hebt geleerd om flexibel om te gaan met je
ideeën en plannen, dat dingen vaak anders gaan. Wij vinden ook dat je je plannen goed hebt
aangepast aan de groep. Na overleg met de groep heb je je plan gewijzigd, zodat het meer
op elkaar afgestemd werd. Je hebt hard gewerkt, met een mooi resultaat.
Veel succes met je opleiding! Van je coaches Hendrika en Anne-Marie.

Ik ben blij met deze beoordeling het is waar dat ik soms erg individueel bezig ben.
Peter zat ook bij ons groepje maar haakte af vanwege zijn voet, waarvoor hij naar de dokter
moest.

