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Onderzoek

Het formuleren van mijn hoofdvraag is deze keer vrij snel gegaan. In het begin had ik hem niet
helemaal scherp maar na wat feedback van Aletta Smits heb ik hem nog aangepast tot ik er tevreden
over was. De deelvragen had ik deze keer meer moeite mee. Ik vond het lastig om met de deelvragen
goed de hoofdvraag te dekken. Hiernaast zijn enkele deelvragen aan de hand van de
onderzoeksresultaten aangepast zodat dit beter aansloot.
Ik kwam erachter dat het uitvoeren van onderzoek toch wel een vak apart is. Ik besloot mij eerst te
verdiepen in kwantitatief onderzoek. Ik moest een doelgroep bepalen en op basis daarvan kon ik
bepalen hoeveel respondenten ik nodig had. Ik had nog niet eerder gewerkt met begrippen als
betrouwbaarheid en foutmarge. Dit kostte best wel wat energie om te uit te zoeken en toe te
passen, maar de voldoening was wel groot toen ik mijn doel van aantal respondenten behaalde. Op
deze manier had ik het gevoel dat ik mijn onderzoek echt naar een hoger niveau kon tillen.
Maar ook het proces van alle reacties binnen krijgen was leerzaam. Eigenlijk moest ik mijn eigen
enquête aan de man brengen, een soort marketing dus. Ik had mijn product, de enquête, maar die
moest nu wel ‘verkocht’ worden aan circa 400 studenten. Aanvankelijk was het best spannend om zo
op wildvreemden af te stappen. Echter na een paar studenten aangesproken te hebben kreeg ik al
snel plezier in en was het best leuk om te doen. Ik heb heel veel studenten gesproken over hun
studie en hun interesses. Hiernaast heb ik zelf ook veel vragen over mijn studie CMD beantwoord,
erg leuk. In totaal heb ik twee dagen enquêtes afgenomen op de Uithof.
Toen ik eenmaal de resultaten binnen had stond ik voor mijn grootste uitdaging. Enerzijds was ik blij
en erg geïnteresseerd in de resultaten, maar nu moest ik zorgen dat ik de belangrijke aspecten naar
voren bracht. En wanneer was iets eigenlijk belangrijk genoeg? Een soort begrijpend lezen voor
gevorderde, zo voelde het, maar waar moest ik beginnen? Dit was een belangrijk leerproces waarvan
ik mij kan voorstellen dat het bij ieder nieuw onderzoek weer een uitdaging is. Wellicht kijk ik hier
over drie jaar bijvoorbeeld weer anders op terug met de onderzoek kennis die ik tegen die tijd bezit.
Als laatste was natuurlijk het onderzoek zelf erg boeiend en leerzaam. Ik was eigenlijk verrast
hoeveel impact zo’n klein product eigenlijk heeft op studenten en hoe uiteenlopend de resultaten
waren. Ik ben zelf ook overtuigd geraakt van de voordelen die het gebruik van een activity tracker
met zich meebrengt, dat ik er inmiddels een besteld heb.
Verslag
Deze keer heb ik mij goed verdiept in het maken van het onderzoeksverslag. Bij de eerder gemaakte
onderzoeken voor seminar liep ik hier wel tegen aan. Ik had nog vrijwel geen ervaring met het
schrijven van een goed onderzoeksverslag. Deze keer heb ik er goed de tijd voor genomen en ben ik
snel van start gegaan. Hierdoor heb ik het met minder stress kunnen voltooien, wat ik erg fijn vond.

Presentatie
Hierbij had ik gekozen om een animatie te maken. Ik ben hier vroeg mee van start gegaan en heb
hierdoor een strakke animatie kunnen maken. Ik vond het een uitdaging om alle informatie in een
minuut over te brengen. Hierdoor heb ik aan het eind veel moeten bijsnoeien. Het enige min punt
aan de animatie vind ik de voice-over die ikzelf heb ingesproken. Ik ga de volgende keer dat ik een
animatie maak maar even goed opzoek naar een voice-actor die mij hierbij zou willen helpen. Dit
maakt het geheel toch een stuk professioneler.
De discussie had ik voorbereid met een vote systeem, zodat alle aanwezigen konden stemmen op
hun laptop of mobiel. De statistieken werden vervolgens getoond op de projector. Dit was de eerste
keer dat ik dit toegepast had en het is goed verlopen. Ik vond het echt goed werken omdat nu de
gehele groep direct de statistieken kon inzien. Dit gaf dan ook weer aanleiding voor discussie. De
discussie was verder vooral improviseren en dat ging prima. Zo heb ik goed de 25 minuten gehaald
met een discussie waar de groep actief aan deelnam. Ondanks mijn zenuwen, die ik helaas altijd heb
met presenteren ben ik erg tevreden over de presentatie.

