
7:00 uur in de ochtend… mijn wekker gaat 
met veel kabaal af en ik hoor het tikken 
van de regen op mijn dakkapel. Ik geef toe 
het is een heerlijk geluid als je in bed mag 
blijven liggen. Echter weet ik dat ik weer 
door dit schijt weer moet gaan fietsen naar 
mijn stage. Maaaaaaar op deze blog schijnt 
altijd de zon! Ja ik geef het toe deze zin is 
wel erg zoetsappig maar he! Ik moet iets 
verzinnen om deze blog een beetje creatief 
te houden.

Mijn week begon met iets heel leuks, 
namelijk de kick of van de nieuwe familie 
voorstelling repelsteeltje en de blinde 
prinses. Tijdens deze kick-of maken de 
acteurs en andere crea Bea figuren kennis 
met elkaar en laten ze zien wat er aan decor 
ontworpen is en kostuums en lezen de 
acteurs een stukje voor uit het script. Ik had 
de taak gekregen om tijdens de kick-of te 
filmen voor de making van deze voorstelling.
Helaas was ik de dinsdag en woensdag deze 
week ziek thuis dus dat is een klein gat wat 
valt in deze blog.
Toen ik eenmaal weer half fris en fruitig 
terug was op kantoor kreeg ik een workshop 
aangeboden van Theater Rotterdam. De 
workshop heet Unconscious Bias (onbewuste 
vooroordelen ) Deze workshop werd gegeven 
om onszelf nog beter bewust te worden 
van de vooroordelen die we hebben en hoe 
je hier mee om kan gaan. De eerste stap 
daartoe is bewustwording van inzicht in je 
eigen denkpatronen en gedrag krijgen. Ze 
gaven veel theorie over hoe ons brein werkt 
en dat ieder mens onbewust oordelen heeft 
over iemand zonder dat die gene daar zelf 
bewust van is. Heel plat gezegd betekend 

dit dat we soms onbewust racistisch 
kunnen zijn puur door wat er alleen aan de 
buitenkant te zien is van een persoon en 
dat we meer moeten leren beoordelen door 
iemand beter te leren kennen ( onder kant 
van de ijsberg ) Dus kort gezegd meer die 
onbewuste gedachten bewust van worden 
en verder te leren kijken dat je neus lang is. 
Wat ook wel interessant was om te horen 
is dat het samenwerken in een groep beter 
lukt met vreemden mensen dan met mensen 
waarmee je op je gemak bent. Als je namelijk 
met vreemde mensen moet werken ben je 
sneller alert en overweeg je ook veel beter 
de keuzes die je maakt in de groep.
Verder heb ik deze week nog gewerkt aan 
wat standaard klusjes zoals de straatvraag 
editen en uploaden en hier en daar wat 
kleine klusjes. Ook heb ik deze week van 
mijn collega Merel een boek gekregen over 

beter leren focussen en hoe je makkelijk 
die focus knop aan ken zetten maar ook uit 
zetten. Ik heb pas een klein gedeelte van het 
boek gelezen maar het is zeer interessant 
om te lezen hoe je minder snel afgeleid kan 
worden en beter en efficiënter leert werken 
in verschillende omgevingen.

WEEK 07 OKTOBER 2019

Leukste moment deze week: Zelf 
bezoek ik altijd de familievoorstellingen 
van Theater Rotterdam, het was daarom 
ook erg tof om bij de kick of van deze 
voorstelling te mogen zijn en te filmen 
voor de making-of. 

Stomste moment deze week: 2 dagen 
ziek thuis zitten is best balen maar het 
was helaas even nodig. Gelukkig heb 
ik thuis wel nog kunnen werken aan 
verschillende school taken.

WEEK 09 NOVEMBER 2019

Deze week is een magische week! Waarom 
Peter? Leuk dat je het vraagt trouwe  
bloglezer. Ik heb deze week maar 3 dagen 
gewerkt bij theater Rotterdam en de andere 2 
dagen heerlijk besteed aan een  
vakantietripje naar Disneyland Parijs. Maar 
Peter dat heeft toch helemaal niks te maken 
met je studie of werk bij theater Rotterdam? 
Nee dat klopt, maar ik vond het wel leuk om 
even te delen. Die andere drie dagen heb ik 
gelukkig wel nuttig kunnen besteden bij  
theater Rotterdam en ik heb weer een  
heerlijk smeuïg verhaal geschreven over week 
9 bij Theater Rotterdam.

Mijn week begon zoals elke andere week, 
netjes een planning make van al mijn 
werkzaamheden, de insta weekly  
voorbereiden en nadenken wat ik deze 
week allemaal wil leren. Ook heb ik  
gewerkt aan verschillende banners voor 
de jeugd voorstellingen van  
Theater Rotterdam en heb ik de montage 
afgerond voor de making of video van 
repelsteeltje en de blinde prinses. 
Iedere 2 weken hebben we met het hele 
content team overleg over verschillende 
rubrieken en hoe we die kunnen  
verbeteren. Deze keer had ik  
aangegeven dat ik de rubriek straatvraag 
wilde bespreken omdat ik merkte dat de 
kijkcijfers achteruit gaan en het maken 
van deze  
productie steeds moeizamer wordt. 
Mensen op straat willen vaak geen  
antwoord geven op de vraag en hierdoor 
loop ik 2 uur lang rond op straat er komt 

er niks nuttigs uit. Kan deze productie 
beter? En kunnen we de tijd beter  
inplannen zodat we ook sneller en  
efficiënter de straatvraag kunnen maken.
Tijdens het overleg begreep gelukkig 
iedereen dat dit erg vervelend was en 
hebben we samen gekeken naar een 
oplossing. De uitkomst is dat we voor 
nu stoppen met de rubriek straatvraag 
en dat ik zeer binnenkort een creatieve 
brainstormsessie zal organiseren voor 
het bedenken van een nieuw concept 
die de straatvraag eventueel kan  
vervangen. Ik zal volgende week  
onderzoek gaan doen naar verschillende  
brainstormtechnieken en een sessie  
organiseren met het hele content team.
Woensdag waren de hele dag  
opnames gepland voor het TR op visite 

item. Dit keer gingen we filmen bij  
Conny Janssen danst en praten over haar 
nieuwe voorstelling Kiem. Ik heb samen 
met Robin gepland wat er allemaal in de 
video moest komen en gekeken hoe we 
op een leuke manier kunnen laten zien 
dat de presentator zijn reis aflegt naar de 
nieuwe studio van Conny Janssen. Het 
antwoord hierop was een water taxi  
huren…. Is een keer wat anders dan 
met de metro naar zuid.  En dan is mijn 
vakantie begonnen! Ik zit heerlijk deze 
blogpost te typen in de wachtrij van een 
achtbaan tussen gillende Franse  
kinderen en de geur van suikerspin en 
popcorn….. Dat noem ik nog eens tot 
rust komen.

Leukste moment deze week: 
heerlijk een paar dagen en naar 
Disneyland Parijs is toch wel het 
leukste  
moment deze week.

Stomste moment deze week: 
Tijdens het filmen bij de water taxi 
opeens een foutmelding krijgen op 
je sd kaart en niet meer kunnen 
filmen. Gelukkig na wat technische  
aanpassingen was hierna weer  
filmen mogelijk maar voor je 
bloedruk is zo’n moment niet goed.


