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Onderzoek
Om te beginnen met onderzoeken moest ik eerst een onderzoeksvraag hebben. Ik vond het best lastig
om deze op te stellen omdat ik nog niks van emotional design wist en ik mij juist wilde verdiepen in dit
onderwerp. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het maar aan het UMC Utrecht te koppelen, omdat ik
hier ook met het vak NDD mee bezig ben. Maar achteraf gezien had ik misschien beter een andere website
kunnen kiezen die meer bij mij persoonlijk past.
Omdat ik zelf het onderwerp nog niet kende ben ik hier volledig ingedoken. Ik heb drie verschillende
boeken en enorm veel artikelen over het onderwerp gelezen en ben vervolgens met mijn eerste deelvraag
begonnen. In deze boeken stond zoveel informatie dat ik alleen al met mijn eerste deelvraag op 4000
woorden uitkwam. Dit was voor mij een hele domper. Mijn mentor van de middelbare school zei altijd
tegen mij dat ik goed informatie kan verzamelen, maar dat ik niet uit het oog moet verliezen wat ik nou
uiteindelijk met deze informatie kan doen. Hier moest ik nu weer aan denken. Daarom ben ik eerst verder
gegaan met mijn volgende deelvragen en ben ik gaan kijken welke informatie ik daarvoor nodig had,
vervolgens ben ik de ‘overbodige’ informatie gaan schrappen. Uiteindelijk heb ik dus veel meer over dit
onderwerp geleerd dan dat er in het verslag vermeld staat. Omdat ik al op zoveel woorden en zoveel
informatie uitkwam heb ik er voor gekozen om niet meerdere onderzoeksmethoden te gebruiken. Ik
was bang om nog meer in de informatie te verzuipen, ik snapte het nu af en toe al niet meer. Achteraf
gezien vind ik het eigenlijk wel jammer, het is toch altijd beter als je er persoonlijk met iemand over hebt
kunnen praten. Wat ik de volgende keer anders ga doen is meer hulp vragen: met het bedenken van een
hoofdvraag, met het vinden van informatie en met het vinden van interessante connecties.

Presentatie
Mijn seminar presentatie hield ik op het X=Festival. Presenteren vind ik altijd leuk om te doen, maar het
probleem is dat ik het ook altijd erg spannend vind. Deze spanning overheerste nu waardoor ik naar mijn
mening nog niet ontspannen heb gepresenteerd. Om eerlijk te zijn heb ik ook geen idee meer hoe de
presentatie verliep, door de stress heb ik alles op de automatische piloot gedaan. Het enige wat ik mij nog
kan herinneren is dat ik met mijn Dopper in mijn handen stond en dat ik deze nergens kon neerzetten.
Achteraf vroeg ik of mensen hier last van hadden maar gelukkig zei iedereen dat ze het niet eens door
hadden. Tijdens het vak NDD in de vorige periode heb ik ook als leerdoel opgegeven dat ik beter wilde
leren presenteren. Tom van ‘t Hoff, waarbij ik toen in het team zat, vertelde mij na mijn seminar presentatie
dat hij echt grote vooruitgang zag. Dit vond ik een enorme opluchting om te horen, hopelijk gaat het de
volgende keer nog beter!

