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Reflectie
Bij het begin van de cursus kon je zelf kiezen over welk onderwerp je het seminar ging doen,
waar ik erg verbaasd over was. Het was fijn dat je een keer helemaal vrij gelaten werd om een
onderwerp te kiezen wat je zelf leuk en interessant vond. Dit was ook meteen mijn knelpunt.
In het begin van dit vak had ik heel veel moeite met een onderwerp kiezen. Ik wilde van
alles doen, iets met de toekomst, iets met de verschillende culturen, maar de psychologie
achter horror films leek mij ook interessant. Uiteindelijk had ik gekozen voor toekomst alleen
was dit een nog veelte breed onderwerp. Pas twee weken voor de kerstvakantie had ik het
onderwerp goed kunnen afbakenen. De toekomst van communicatiemiddelen. Dit is ook
meteen een onderwerp wat interessant is voor de CMD ers, aangezien wij alleen maar bezig
zijn met communicatiemiddelen. Alleen nu moesten de deelvragen en hoofdvraag nog goed
geformuleerd worden. Tijdens mijn deskresearch heb ik vaak mijn deelvragen aangepast,
omdat ze voor mijn gevoel nog steeds niet helemaal klopten.
In de laatste les voor de eindpresentaties werd er een generale repetities gehouden. Mijn
onderzoek was nog lang niet compleet, maar wat ik had heb ik wel gepresenteerd. Daarop
heb ik veel feedback en tips gekregen waarmee ik weer verder kon. De presentatie vorm
die ik gekozen had was de mini-lecture. Ik dacht ook aan de mogelijkheid om het in Pecha
Kucha stijl te presenteren, omdat er genoeg over het onderwerp gediscussieerd kan worden.
Uiteindelijk ging mijn voorkeur toch uit naar de mini-lecture, omdat ik de luisteraars zo
veel mogelijk wilde informeren over de mogelijkheden van de communicatiemiddelen in de
toekomst. Ik had eerst nog wel moeite met wat ik uit mijn onderzoek in m’n presentatie wilde
zetten. Na met een paar klasgenoten gesproken te hebben, heb ik de belangrijkste informatie
in mijn presentatie kunnen zetten.
Het presenteren ging voor mijn gevoel erg goed en was het duidelijk voor de luisteraars.
Ik heb de presentatie opgebouwd uit afwisselende slides van beelden en tekst. Ook had ik
er een enkel paar video’s ingezet om bepaalde scenario’s van de toekomst beter te laten
overbrengen. Achteraf werd er nog gediscussieerd over de mogelijkheden en waar mensen
eigenlijk op hoopte hoe de toekomst eruit gaat zien.
Ik heb veel geleerd van dit seminar. De volgende keer moet ik sneller een onderwerp kunnen
kiezen, want dat heeft mij wel echt in tijdsnood gebracht. Hierdoor heb ik ook veel informatie
gelezen wat ik uiteindelijk niet in mijn verslag kon gebruiken. Dit is voor mijzelf natuurlijk wel
handig maar ten aanzien van de tijd die voor dit vak beschikbaar had niet. Van andere mensen
tijdens dit seminar heb ik ook veel geleerd over verschillende onderwerpen en hoe dit handig
te gebruiken is in het CMD vakgebied.

