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Als eerst wil ik kwijt dat ik uiteindelijk wél tevreden ben over mijn onderzoek, iets wat ik lastig vind. Ik weet van
mijzelf dat ik erg kritisch ben, waardoor projecten soms stroef verlopen. Dit gebeurde in blok D wederom ook.
Ik moet mij altijd er overheen zetten dat dingen, zoals mijn hoofd- en deelvragen, eigenlijk nooit in één keer
goed zijn. Hierdoor blijf ik vaak lang over dingen nadenken, waardoor het lang duurt voordat ik op gang kan
komen.
Ook was mijn onderwerp eigenlijk ontzettend breed. Ik kon ontzettend veel informatie vinden, waardoor ik
veel overwegingen moest maken. Dit maakte het proces lastig. Ik ben echter wel van mening dat ik mijn
onderzoek juist heb weten af te bakenen. Iets waar ik trots op ben, aangezien het té veel vertellen van
informatie een struikelblok voor mij is. Dit had ik gelukkig geanticipeerd, waardoor ik op tijd de juiste
maatregelen heb kunnen nemen.
Het onderwerp heeft overigens naast dat het breed was wel een positief effect gehad. Het is een onderwerp
dat ik zelf erg interessant vind, waardoor de zelfmotivatie makkelijker ging.
Toen ik uiteindelijk toch op gang kwam liep het onderzoek redelijk vast door. Wel heb ik de tijdsbesteding per
deelvraag onderschat, waardoor ik uiteindelijk besloten heb om het onderzoek voor alsnog in het
herkansingsblok in te leveren. Ik had de beslissing genomen om mijn andere vakken eerst af te maken, zodat ik
na deze herkansing met geen enkele herkansing aan mijn vierde jaar kon beginnen.

Als onderzoeksmethode heb ik onder andere interviews gebruikt. In eerste instantie dacht ik dat het
een probleem zou worden Gorillaz fans te vinden, maar dit bleek achteraf juist zeer gemakkelijk.
Vrijwel gelijk aan het begin van mijn onderzoek heb ik fans kunnen vinden voor het interview. Het
doorvragen tijdens het interviewen vond ik wel ietwat lastig. Dit is eigenlijk een vaardigheid waar ik
meer in zou moeten oefenen om mijzelf te verbeteren.
In blok D heb ik naast het geven van feedback ervoor gekozen om ook te presenteren. Dit is omdat ik
presenteren een belangrijke vaardigheid vind en ik dit wil blijven oefenen. Ik heb over het algemeen
geen presentatieangst en doe dit dan ook vaak. Toch kan ik voor de presentatie in blok E een aantal
verbeterpunten meenemen vanuit blok D. Deze verbeterpunten is de feedback gekregen van mijn
medestudenten na mijn presentatie.

