REFLECTIE
Het was fijn om in juni mijn User Experience Design Seminar te slagen. Dat gaf heel
wat zelfverzekerdheid om dit keer mijn Content Design Seminar te herkansen in de
zomerperiode.
Ik heb een tijdje getwijfeld of ik dat kon. Maar met prettige begeleiding
van mijn docent en medestudenten, wist ik dat ik dit nu ook op eigen benen opnieuw kon
doen.
Ik heb zoveel mogelijk deadlines en opdrachten aangehouden die ik tijdens
de lessen kreeg van Sandra Bukman. Dit gaf houvast en een soort stok achter de . Het
heeft even geduurd om tot een onderwerp te komen. Ik wilde een onderzoek voeren dat
ik daadwerkelijk zo interessant en leuk vind, dat ik het niet erg vind om heel wat uren
in de bibliotheek te lezen en schrijven.
Ik begon zoals de vorige keer met een top 10
lijstje maken. Vervolgens heb ik een paar mij een beetje ingelezen en ik was overtuigd dat
het onderwerp Emoji mij genoeg interesseert om 6 weken van mijn vakantie daaraan te
wijden. Wat ik erg miste in deze periode is het sparren met andere CMD’ers.
Ik zat in een
WhatsApp groep met andere herkansers en heb meerdere keren voorgesteld om een kop
te doen. Helaas is dit er niet van gekomen. Ik zou daarom alle aankomende herkansers (in
periode E) de tip volgende willen meegeven:

Zorg voor genoeg mensen om je heen waarmee je kan sparren
CMD’ers of niet, erover praten zorgt voor
over je onderzoek.
Die helpen je de juiste keuzes te maken.
nieuwe perspectieven.
Nou had ik al wel voor Content Design Seminar presentaties moeten beoordelen, maar het
was gek om alsnog niet de kennis voor te hoeven dragen aan een real life publiek. Ik vond
het ook veel minder eng om mijn mini-college op te nemen op
Ik kon veel meer mijn
rust bewaren en alles vertellen wat ik wilde vertellen. Vooral omdat je de video achteraf
kan bewerken en wat onzinnige stukjes kan verwijderen. Ik hoefde tijdens het filmen niet
zo op de tijd te letten zoals ik dat tijdens UXD Seminar deed. Ook dit keer heb ik mij hierop
voorbereid door eerst te beginnen met een synopsis schrijven en hier een mini-presentatie
van 5 min. te maken. Pas daarna heb ik de hele presentatie gemaakt en gefilmd. En pas
daarna ben ik de rest van mijn verslag gaan maken.
Ik vraag me af of ik misschien dat
andersom had moeten doen. Nu ik alles af heb, denk ik dat mijn presentatie video nog beter
kon qua inhoud. Vooral omdat ik toen nog geen vaste conclusie had geschreven. Maar hoe
dan ook heb ik weer genoeg van dit seminar kunnen leren. Over onderzoek doen, maar ook
het onderwerp Emoji.
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