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De eerste twee weken van het vak seminar had ik moeite met het bedenken van een goed onderwerp en een
daarbij passende hoofdvraag. Na mijn onderwerp gekozen te hebben, ben ik hierover in discussie gegaan
met klasgenoten om tot een pakkende hoofdvraag te komen. Dit heeft mij persoonlijk heel erg geholpen
omdat ik het lastig vind om mijn hoofdvraag goed af te bakenen. Mijn klasgenoten gaven tips en eventuele
aanpassingen op mijn hoofdvraag. Toen mijn hoofdvraag als een huis stond, was het geen probleem om
deelvragen te bedenken die mij zouden helpen bij het vinden van een antwoord op de hoofdvraag.
Nadat mijn hoofd- en deelvragen waren goedgekeurd ging vrijwel alles voorspoedig. Ik ben me gaan inlezen
in het onderwerp en heb verschillende boeken aangeschaft die werden aangeraden. Dankzij een tip over het
boek: De dag door met dementie, heb ik ontzettend veel informatie kunnen vergaren voor seminar en heel
veel geleerd over deze ziekte. Ik ben normaal geen boekenlezer, maar door het interessante onderwerp en
de manier van schrijven in dit boek, las ik het vrijwel in één keer uit. Dit heeft mij ook gemotiveerd om vaker
boeken te gaan lezen, omdat het gewoon ontzettend interessant is.
Voor mijn onderzoek heb ik ook de Albert Heijn benaderd voor een interview. Dit duurde helaas wat langer
dan ik had gehoopt door toedoen van de feestdagen. Ik heb meerdere malen een reminder gestuurd, zonder
opdringerig proberen over te komen. Uiteindelijk heb ik via de mail contact kunnen maken de assistent
supermarktmanager van de Albert Heijn die het initiatief, dementievriendelijk winkelen, gestart is. Wel had
ik dit liever niet via de mail gedaan, omdat de antwoorden dan toch altijd wat kort en bondiger zijn. Door de
feestdagen was het te druk om tot een afspraak te komen voor hem. Al met al was ik blij dat ik alsnog een
reactie had ontvangen om zo een ervaring uit het werkveld in mijn onderzoek te kunnen meenemen.
Ik vond het erg leerzaam om aan het vak seminar te werken, vooral door de eigen invulling die aan het vak
gegeven mocht worden. Ik ben tevreden over het resultaat en heb veel geleerd van mijn eigen onderzoek
en ik hoop dat anderen ook wat geleerd hebben tijdens mijn presentatie. Het was in ieder geval een leuke
ervaring om als ‘expert’ voor de klas te staan en studenten en docenten wat nieuwe inzichten te kunnen
geven.
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