Emmalee Braam
Emmalee heeft de specialisatie gezondheidspsychologie gedaan. Het was wel even wennen
na de eerste twee jaren, vooral qua duidelijkheid. Dit heeft Emmalee geholpen te groeien in
zelfstandig werken en zij ziet als belangrijk voordeel dat in zij hier in haar verdere loopbaan
veel aan kan hebben. De cursussen vond Emmalee interessant.
Emmalee volgt de minor Populair Culture.
Tijdens deze minor loop je eigenlijk gewoon mee met de “normale” studenten. Emmalee zit
in een klas (heet hier Productiehuis) met eerste, tweede, derde en vierdejaars studenten en
daarnaast minor studenten van verschillende opleidingen.
Emmalee wilde graag deze minor doen omdat zij voor Toegepaste Psychologie een Art &
Design diploma heeft gehaald. Toegepaste Psychologie kan in haar opinie een groter stuk
bezetten dan alleen de “normale” banen. Creativiteit was voor Emmalee persoonlijk een
gemis. Omdat dit haar energie en motivatie geeft is de keuze voor een minor gevallen op iets
creatiefs.
Het mooie van de minor is dat je gewoon mee draait met iedereen. Het is de bedoeling dat je
zelf projecten oppakt, en hier competenties aan koppelt. Je proces houd je bij in een portfolio
en je wordt beoordeeld op het halen van je competenties en behalen van je doelen. Het
eindproduct is dus niet iets waar je op beoordeeld wordt, hoewel dit natuurlijk wel
meegenomen wordt. Twee dagen in de week heb je “productiehuis” bijeenkomsten waarin
iedereen zijn haar proces toont. De een is bezig met het schrijven van nummers, de ander
schrijft een kinderboek en weer iemand anders wil workshops geven om de Molukse cultuur
en taal over te brengen. Hier geven studenten elkaar feedback, tips en bieden/vragen zij
elkaar hulp. Daarnaast zijn er docenten die dingen uitleggen, of studenten die een korte
workshop geven om de groep iets de leren. Het is vraaggestuurd onderwijs.
Momenteel heeft Emmalee zelf 4 projecten. Ze heeft meegedaan en meegeholpen met het
opzetten van een “pop-up” expositie in Drachten en heeft hiervoor het media bericht
geschreven. Daarnaast heeft zij zelf meegedaan als kunstenaar. Het weekend is heel goed
gelopen, en iedereen was behoorlijk enthousiast. Daarnaast schrijft Emmalee creatieve
workshops voor schminken/grimeren en geeft zij deze workshops ook op middelbare en
basisscholen. Verder is Emmalee nog met twee andere studenten aan het werk voor het
ontwerpen, maken en stylen van een backstage ruimte van een poppodium.
Tot slot loopt er in het productiehuis nog een project “Connected Neighbourhoods”.
Studenten gaan een buurt in om de mensen beter te leren kennen en eigenlijk een soort
creatieve interventie op te zetten, zodat de buurt elkaar ook beter leert kennen. Dit is een
grootschalig project dat inmiddels ook al in Budapest en Engeland is gedaan.
De minor sluit voor Emmalee persoonlijk heel goed aan bij Toegepaste Psychologie, omdat
haar denkkaders weer ruimer worden. Ze komt tot goede ideeën en laat zich inspireren, dit
kun je later aan vullen met theorie. De doelgroep is vrij breed, eigenlijk iedereen. En naar de
mening van Emmalee kan iets spontaans en iets ondoordachts net zo goed werken, als iets
wat helemaal tot in de puntjes is uitgewerkt en onderbouwd.

Emmalee gaat stage lopen bij de opleiding waar zij nu haar minor volgt. Tijdens het volgen
van haar minor is zij gaan rondvragen, omdat zij eigenlijk op zoek was naar werk met de
doelgroep ‘muzikanten en kunstenaars’. In de stage gaat het om coachen/begeleiden van
deze doelgroep en het uitbrengen van adviezen. Maar daarnaast zou Emmalee ook graag
trainingen willen schrijven voor de docenten en een intervisiegroep voor studenten willen
opzetten. Omdat iedereen zijn eigen ding doet in deze opleiding is de kans dat er
studievertraging wordt opgelopen vrij groot. Als studenten elkaar hierin kunnen ondersteunen
zou dit mooi zijn en Emmalee gaat hier graag haar steentje aan bijdragen.

