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Seminar was een pittig vak voor mij. Ik had moeite om een juist onderwerp te vinden en om een goede
hoofdvraag te formuleren. Aanvankelijk wilde ik mij gaan verdiepen in de rol van motion design binnen
Material design. Na een lange zoektocht naar goede literatuur, een boek gekocht te hebben, kwam ik
erachter dat er naar mijn idee te weinig informatie over dit onderwerp te vinden was. Vervolgens ben ik
mij gaan verdiepen in andere onderwerpen waar ik interesse in had.
Facebook werd mijn volgende onderwerp. Ik had moeite om een goede hoofdvraag te formuleren en
deze is dan ook vaak gewijzigd. Tevens wanneer ik al was begonnen met het verzamelen van de juiste
literatuur heb ik mijn hoofdvraag nog moeten aanpassen. Dit komt mede door de feedback die ik had
ontvangen. Er was mij verteld dat het goed is om twee partijen met elkaar te vergelijken. Hierdoor was
mijn hoofdvraag veranderd van “Wat is de psychologische invloed van Facebook op gebruikers” naar van
“Wat is de psychologische invloed van Facebook op Digitieners en Generatie X?” Hierdoor kon ik beter
onderzoeken wat de exacte invloeden waren en werd het onderzoek niet te groot, of te algemeen.
Over mijn gekozen onderwerp was voldoende literatuur te vinden. Ik heb uren gezocht en heb hierdoor
veel verschillende bronnen gevonden. Juist hierdoor werd het lastig voor mij om in deze grote bak aan
informatie de juiste relevante informatie te vinden. Ik had moeite met kiezen over wat ik wel of niet ging
gebruiken. Hiernaast heb ik ook een enquête afgenomen onder beide generaties. Ik vond dit erg prettig
omdat ik hierdoor een duidelijk beeld heb kunnen vormen van deze twee groepen. Ik heb de resultaten
verwerkt in taartdiagrammen en naast elkaar gezet. Hierdoor kwamen duidelijk de verschillen van beide
generaties naar voren. Dit vond ik een goede aanvulling op de gevonden literatuur en dit maakte dat de
resultaten ook recent en accuraat waren. Hier liep ik tijdens mijn zoektocht naar goede literatuur nog
weleens tegenaan. Verouderde stukken. Dan had ik interessante informatie gevonden en dan zag ik de
datum, 2004. Hierdoor waren deze bronnen voor mijn onderzoek niet recent of accuraat genoeg.
Hiernaast ben ik gewend om in spreektaal te schrijven. Ik heb hier zoveel mogelijk op proberen te letten
en heb hierdoor vaak stukken moeten herschrijven. Tevens heb ik moeite gehad om er een lopend
verhaal van te maken. Zoveel informatie wat ik dan moest samenvoegen, dit was wel een uitdaging, maar
ik heb er veel van geleerd.
Ondanks dat ik seminar een pittig vak vond heb ik er een positief gevoel aan over gehouden. Ik heb er
veel van geleerd en heb mijzelf op diverse punten verbeterd. Ik heb er heel veel uren werk in gestoken en
ben tevreden over mijn eindresultaat. Ik heb tegen de verwachting van anderen in, veel dagen van de
kerstvakantie opgeofferd om aan mijn verslag te werken. Ik heb dagen gehad dat het prima verliep. Maar
ook dagen dat er weinig uit mijn handen kwam. Op die momenten heb ik vaak even een pauze genomen
om er later weer met een frisse blik naar te kijken.
De presentaties vond ik erg interessant om bij aanwezig te mogen zijn. Vrijwel alle onderwerpen waren
voor mij als CMD er erg relevant en interessant. Het was leuk om te zien hoe iedereen zich verdiept had
in de verschillende onderwerpen. Over mijn discussie was ik tevreden. Ik heb de gehele klas goed kunnen
betrekken bij de discussie. Hierdoor heb ik goed inspelen op de bewustwording en heb ik de maximale
tijd goed kunnen benutten.

