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Toen de cursus Seminar van start ging, had ik direct al een aantal onderwerpen in mijn hoofd. Ik begon al gauw met het formuleren
van hoofdvragen. Zo begon ik met: ‘Hoe beïnvloedt Artificial Intelligence de hedendaagse ontwerper?’. Dit is natuurlijk een enorm
brede hoofdvraag. Wanneer ik deze vraag vergelijk met de mijn huidige hoofdvraag: ‘Hoe kunnen wearables, die de gezondheid
van baby’s meten, de ouders in de eerste maanden van het ouderschap ondersteunen?’, zie ik al meteen een enorm verschil.
Naarmate ik meer in de cursus zat, merkte ik dat ik veel kritischer ging kijken naar mijn vraag en hoe ik deze heb geformuleerd.
Ik ging steeds meer nadenken over het doel van het onderzoek en wat ik wel en ik wat niet nodig had om mijn onderzoek tot
een goed einde te brengen. Op die manier ben ik tot mijn hoofdvraag gekomen en dit is een cruciale stap geweest in het proces.
Ik ben van start gegaan met het beantwoorden van een wat algemenere deelvraag. Daar kwam al zoveel informatie uit voort, dat
ik me ging afvragen of dit wel allemaal nodig was om uiteindelijk een conclusie te formuleren. Het moment dat ik was begonnen,
merkte ik gelijk hoe cruciaal het was dat ik mijn hoofdvraag zo goed heb afgebakend. In eerste instantie heb ik me vooral gericht
op deskresearch. Online was er veel informatie beschikbaar over mijn onderwerp. Voorafgaand aan het onderzoek was ik bang
dat er alleen maar informatie was te vinden van bedrijven die hun producten aan het aanprijzen zijn. Echter was dit niet het
geval. Veel mensen hebben een mening over het begrip ‘Baby Wearables’ en hebben hier ook stevige argumenten voor. Dit gaf
mij essentiële informatie wat mij verder hielp in mijn onderzoek. Toch beantwoordde dit mijn hoofdvraag niet. Ik wilde namelijk
weten hoe het wel zou kunnen worden ingezet.
Ik had eerst heel erg het gevoel dat ik door de formulatie van mijn hoofdvraag volledig voor het gebruik van baby wearables
moest zijn. Tijdens de werkcolleges van Seminar ben ik veel in gesprek gegaan met mijn medestudenten en docent. Zij hebben
mij een duidelijke richting gegeven wat betreft onderzoeken en concluderen. Zij gaven mij de tip om het woord ‘mits’ in mijn
achterhoofd te houden, wanneer ik bij mijn conclusie aankom. ‘Een wearable kan worden ingezet, mits…’. Dit hielp mij enorm
verder in mijn onderzoek, omdat ik zo de voordelen en de nadelen tegen elkaar ben gaan afwegen.
Toch had ik het gevoel dat deskresearch en/of literatuuronderzoek niet helemaal aansloot op de vraag die ik nou echt had.
Hiervoor wilde ik in gesprek gaan met mensen die er op het moment wat verder vanaf staan, maar wel binnen de doelgroep
vallen, en zo objectief hun mening met mij kunnen delen. De onderneming om een interview te houden, bevestigde mijn
inzichten en gaf mij dat stukje zelfvertrouwen wat ik nog miste tijdens mijn onderzoek.

