REFLECTIE
Aantal woorden 452
Een onderzoek kost tijd. Dat is een van de punten die tijdens dit onderzoek duideijk naar voren kwam.
Een goed onderwerp vinden vergt tijd. Een goede onderzoeksopzet maken vergt tijd en met name het
uitvoeren van dit onderzoek vergt tijd. Je hebt namelijk niet direct iedereen te pakken die je graag wilt
spreken. Voor mijn ondzoerzoek wilde ik graag veel mensen spreken. Dan is de kans groot dat niet
iedereen daar direct tijd voor heeft. Zo moest ik even wachten op een interviewer die nog een aantal
dagen in china verbleef. Ik had een plan B, maar dat was uiteindlijk niet nodig. Ook was niet iedereen
even makkelijk te bereiken. Zoals bijv. de packaging awards. Je kon hun alleen bereiken via het zenden
van een e-mail op hun site. Uiteindelijk heb ik wel twee reacties ontvangen. Bij het lezen van de antwoorden op de vragen kwamen er weer nieuwe vragen bij mij naar boven. Dat is het lastige van e-mail.
Je kunt niet direct doorvragen. Bij meer tijd had ik geprobeerd of het toch niet mogelijk was om een
mondeling interview voor elkaar te krijgen.
Wat ik heb geleerd is dat je een onderzoek niet zomaar kunt plannen of van te voren uitdenken. Gezien
het een onderzoek is kun je telkens weer dingen tegenkomen die je niet verwacht. Bij een volgend onderzoek lijkt het me interessant om tussen deadlines te stellen. Op deze momenten de onderzoeks resultaten, door te nemen, te analyseren en dan te kijken wat weer interessanten stappen zijn om te nemen.
Dus niet het van te voren bedachte plan uitvoren, maar zoeken naar de interessanten punten en daar
dieper op in gaan. Dit geldt ook voor de interviews die ik heb afgenomen. Hoe verder je komt in je onderzoek hoe meer vragen er naar boven komen, maar in dit geval had ik niet meer de kans om op deze
vragen terug te komen. Aangezien uit mijn onderzoek naar boven kwam dat ze zelf niet hadden getest,
was het misschien wel interessant geweest om zelf een test uit te voeren en de theorien van de experts te
testen. Verder was mijn onderzoek sterker geweest aan de hand van meerdere interviews verspreid over
het land. Ook zou ik van mijn korte interviews met meer tijd, er meer diepte interviews van maken.
Ik moet bekennen dat ik in mijn leven nog niet veel volgens de APA-richtlijnen had geschreven. Dit vond
ik dan ook erg lastig om allemaal in een keer uit te zoeken. Zeker met mijn Dyslexie.
Mijn seminar presentatie ging voor mijn gevoel erg goed, ik ben dan ook zeer benieuwd naar de feedback. Al met al heb ik veel geleerd en neem ik eindelijk een lekker glaasje Hermit gin. Proost.

