Material Design goes mobile
Welke invloed heeft Material Design op de
strategie mobile ﬁrst voor webdesigners?
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Reﬂectie
Onderzoek
In het begin van mijn onderzoek alleen heel erg gericht op het principe ‘less is
more’ terwijl ik eigenlijk voornamelijk over Material Design aan het schrijven
was. Ik merkte dat ik het wel lastig vond om de titel ‘less is more’ los te laten
omdat ik het zo mooi vond klinken. Na overleg met Sandra heb ik besloten om
mijn hoofdvraag volledig te richten op Material Design. Ik ben blij dat ik deze
keuze heb gemaakt omdat de hoofdvraag zo goed beantwoord kon worden
omdat het een speciﬁeke vraag was. Ik vind het ook ﬁjn dat ik heb geleerd
hoe belangrijk het is om speciﬁeke hoofd- en deelvragen te hebben, anders
kun je nooit concreet antwoord geven omdat je waarschijnlijk een heel groot
onderzoek aan het doen bent.
Ik ben trots op mezelf dat ik gelijk na de eerste les al ben begonnen met mijn
onderzoek. Voor de les had ik al een lijstje met onderwerpen, tijdens de les
ben ik begonnen met mijn hoofd- en deelvragen op te stellen en na de les ben
ik gewoon gelijk begonnen. We hadden een lesvrije week en deze week heb
ik besteed om heel veel informatie op te zoeken. Hierdoor kon ik ook mijn
hoofd- en deelvragen speciﬁeker maken omdat ik al wat beter wist waar ik het
over had. Ook gaf het me heel veel rust dat ik al een begin had gemaakt. In de
eerste drie weken van het vak had ik al een hele opzet voor mijn onderzoek. Ik
kan gelukkig goed plannen en heb dan ook goed gebruik ervan gemaakt.
Presentatie
Ik moest mijn presentatie geven in het Louis Hartlooper Complex. Dit vond
ik wel even spannend want dat had ik nog nooit gedaan. Ik had gezien dat er
maximaal 55 mensen in de zaal pasten, maar tijdens mijn presentatie zaten
er ook nog mensen op de grond, zoveel mensen! Ik had gehoopt dat er een
microfoon was omdat ik van mezelf niet echt een harde stem heb maar dat
was er helaas niet. Ik had voor mijn presentatie gezegd dat wanneer mensen
me niet konden verstaan ze even hun hand op moesten steken, maar dit is
niet gebeurd. Ik kreeg achteraf als feedback van Rob dat ik met meer volume
moet spreken, maar voor mijn gevoel heb ik wel mijn best gedaan om dit
zoveel mogelijk te doen. Ook kreeg ik van het publiek te horen dat ze vonden
dat ik heel ﬁjn had gepresenteerd. Luchtig maar ook duidelijk. Ik was best
zenuwachtig voor de presentatie, zeker voor zo’n groep, en had niet het gevoel
dat het heel goed was gegaan. Toen ik thuis oefende zat ik steeds tussen de
18 en 20 minuten, maar tijdens de echte presentatie haalde ik gelukkig net
de 15 minuten. Ik heb dan ook een beetje moeten improviseren tijdens de
discussie, maar ik vind dat ik dat wel goed heb opgelost door het publiek meer
tijd te geven en in te gaan op wat het publiek zei. Ik ben er trots op dat ik in
deze zaal heb gepresenteerd en dat mensen mijn presentatie goed vonden!
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