REFLECTIEVERSLAG
Naam: Jaleesa Panhuis
Studentnummer: 1668286
Docent: Annemieke Pesch
Datum: 05-06-2017
Cursuscode: Seminar UX
Cursusnaam: JDE-SEMUX.3V-13
Aantal woorden: 491
Als ik terugkijk op het vak Seminar van de
afgelopen periode heb ik een tijdrovende, maar
kennis verbredende periode gehad. De keuze
voor het onderwerp was makkelijk voor mij,
omdat ik sinds het vak Researching voor UX al
de interesse voor de link tussen psychologie en
UX-design heb opgedaan.

moeite mee had dan normaal, omdat ik zelf nog
niet veel van het onderwerp af wist door het korte
tijdbestek. Ik betrapte mezelf erop dat ik me
soms onzeker voelde over de kennis die ik
beschikte bij de interviews en heb me dan ook na
het eerste interview, ondanks de tijd, veel beter
ingelezen om nog beter voorbereid te zijn.

Doordat ik al snel wist waar ik mijn Seminar over
zou gaan houden kon ik ook meteen beginnen
met het formuleren van een goede hoofdvraag.
Dit was een vrij lastige opgave, omdat ik zeker
wilde weten dat alle elementen uit mijn
onderzoek hierin terug zouden komen.
Annemieke Pesch heeft me hier goed mee
geholpen en in de tweede week van het vak heb
ik de knoop door kunnen hakken. Het opstellen
van de deelvragen en de synopsis ging soepeler
dan de hoofdvraag. Annemieke had voorafgaand
al aangegeven dat je niet te veel deelvragen
moest opstellen omdat hier simpel weg geen tijd
voor was, dus dat je echt tot de kern moest
komen. Dit gaf mij een duidelijke richting bij het
maken van zowel de deelvragen als de synopsis
en hierdoor kon ik die beter opstellen.

Het schrijven van mijn onderzoeksverslag vond
ik lastig om goed te plannen, omdat ik na het
lezen van elke bron en elk interview weer nieuwe
inzichten kreeg waardoor ik pas in de laatste
week het grootste deel van mijn onderzoek heb
kunnen schrijven. Dit leverde me meer stress op
dan ik had gedacht. Ik ga voor een volgend
onderzoek bedenken hoe ik dit beter aan kan
pakken.

Nadat mijn onderzoeksvraag en synopsis op de
blog stonden ben ik begonnen met het afnemen
van interviews en het lezen en bekijken van mijn
bronnen. Ik had aardig wat mensen in mijn
netwerk die me bij mijn onderzoek konden
helpen en heb alle interviews goed kunnen
plannen. Het interviewen zelf vind ik normaal niet
lastig, maar ik merkte dat ik er dit keer meer

Tenslotte vond ik persoonlijk dat mijn Seminar
presentatie erg goed ging. Ik had het idee dat het
publiek mijn onderwerp erg interessant vond en
dat ik mijn zenuwen goed onder controle had. Na
afloop heb ik van het publiek te horen gekregen
dat ik het eerste seminar was waar ze echt wat
nieuws hadden geleerd en Rob van den Idsert
gaf me het compliment dat ik een goed verhaal
had en te zien was dat ik zelf erg geïnteresseerd
was in het onderwerp en dat ook over wilde
brengen aan het publiek.
Al met al voor mij een erg leerzame periode,
zowel over het onderwerp als over mezelf, die ik
met een goed gevoel heb afgesloten.

