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Blok 2 - Verdiepen

Skills

Je blik verruimen

Doen

Blok 2 biedt veel ruimte voor actieve
deelname aan projecten en wellicht een
voorzichtige stap uit je comfortzone om
andere taken en verantwoordelijkheden op
te pakken. Allemaal gericht op het
ontdekken en ontwikkelen van je eigen
talenten en skills. Samen met je coach en
medestudenten bespreek je de ervaringen
die je opdoet en benoem je wat deze voor
jou kunnen betekenen. Misschien heeft het
je bijvoorbeeld nieuwsgierig gemaakt naar
mogelijke vervolgopleidingen.
Je kijkt samen met je coach naar wat ervoor
nodig is om deze vragen te beantwoorden.
Ga je verder onderzoek doen? Wil je
bepaalde mensen interviewen? Er zit geen
beperking in de mogelijkheden als het maar
bijdraagt aan jouw persoonlijke
ontwikkeling.

Een deel van het vaste lesprogramma loopt
ook deze periode door. Daarnaast maken
veel ruimte in het programma om sprekers
uit te nodigen en workshops en
masterclasses te organiseren. Uitgangspunt
van deze ‘LAB dagen’ is dat ze inspireren, je
tot nadenken zetten en je blik verruimen. Dat
betekent dat de sprekers niet alleen uit de
culturele sector komen maar ook uit andere
vakgebieden. Welke inzichten kunnen zij
bieden als het gaat om motivatie, drijfveren
en persoonlijke ontwikkeling. We kiezen
voor mensen met verschillende culturele
achtergronden.
Binnen de LAB dagen laten we ook ruimte
voor experiment en onderzoek.

De theaterschool heeft een aantal samenwerkingspartners zoals gezelschappen,
culturele festivals en onderwijsinstellingen
in de directe omgeving die de ruimte bieden
voor deelname aan hun projecten.
Dat betekent dat je voor een korte periode
deel uitmaakt van een organisatie en een
breed takenpakket aangereikt krijgt. Een
mooie manier om te ontdekken waar jij
enthousiast van wordt en waar jij goed in
bent.

Reflectie
Hoe dragen je ontdekkingen in deze periode bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling en eventueel je vervolgkeuze? Het kan vragen beantwoorden,
maar ook nieuwe opwerpen. Je coach maar vooral ook je groep medestudenten zijn hierin van groot belang. Jullie zijn deelgenoot van elkaars
proces en kunnen elkaar helpen.

