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Het seminar vond ik tot zover de meest leerzame cursus van jaar 4. Ik ben niet tevreden over de
Content Design specialisatie, omdat ik had verwacht dat we meer gingen schrijven en
onderzoeken. Helaas kwam dit te weinig naar voren. De seminar was dus welkom.
Het kiezen van een onderzoeksonderwerp vond ik niet moeilijk. Zoals ik in mijn verslag al zei, ik
denk over de CMD studie en wat je straks moet kunnen al sinds de start van de studie. Deze
cursus gaf mij de kans om dit uit te zoeken. Ik merkte echter dat ik in het begin moeite had met
de start. Ik vond het moeilijk om een juiste hoofdvraag, maar ook deelvragen te bedenken. Ik
merkte dat ik van alles wilde weten. In een opzicht is nieuwsgierigheid goed, maar bij het
onderzoeken is dat niet de juiste instelling, omdat je dan naar te veel invalshoeken gaat kijken.
Hier gaat je onderzoek door lijden, omdat je focus niet duidelijk is. Je besteedt zo te weinig tijd
aan de vragen die er just toe doen.
Gelukkig was de begeleiding goed en werd ik uitgedaagd om te ontdekken wat ik echt wilde
weten en hoe ik het onderzoek moest aanpakken.
Tijdens mijn onderzoek had ik, zoals ik al verteld had samengewerkt met de HU en heb ik een
deel van mijn onderzoeksresultaten van hun gekregen. Aan een kant is dit fijn: ik hoefde zelf
minder te doen en hoefde mijn enquête niet naar CMD alumni te sturen. Aan de andere kant leer
ik hierdoor zelf ook minder. Door de resultaten te krijgen ontdek ik niet hoe eﬀectief mijn eigen
enquête is, op welke manier ik de vragen moet stellen en waar ik de enquête het beste kan
verspreiden. Gelukkig heb ik een goed gesprek had met mijn begeleidster en heb voldoende
feedback gekregen op mijn eigen enquête. Zo leerde ik wat ik goed deed en wat beter kon.
Al met al ben ik heel tevreden over het seminar. Mijn onderzoeksonderwerp was nuttig en
leerzaam. Ik hoop daarom dat studenten die hem lezen er ook wat aan hebben.
Door de lessen die ik tijdens het seminar heb geleerd, is het ook een mooie voorbereiding op het
afstuderen. Ik begin over een paar weken en nu ik meer weet over de valkuilen bij het
onderzoeken is de kans kleiner dat ik erin trap.

